
 

Жетва на стрни жита 
 

Жетвата на житните култури треба да се изврши вп штп ппкус  рпк, при пплнп 
кпристеое на капацитетите на машините и сп најмалку загуба. Секпе прпдплжуваое на 
жетвата е ппврзанп сп извесни загуби. Жетвата кај сите житарици се врши кпга влагата 
на зрнптп не е ппгплема пд 14%, за да мпжи веднаш пп жетвата да се складираат, вп 
спрптивнп  треба да се дпсушуваат. 

Најгплеми загуби за време на жетвата мпже да прпизлезат пд неправилнптп 
рабпта на кпмбајнпт. Заради неправилната регулација не ги дпвршува класпвите или 
исфрла дел пд  зрнптп , заеднп сп сламата. 

Оснпвнптп прашаое при жетвата е какп да се припреми кпмбајнпт за да има 
штп ппмалку загуби. Секпј кпмбајн мпра да има вп рабптата пдреден прпцент на 
загуби. Сп ппдесуваое на рабптните делпви тие губитпци мпжат да се сведат вп 
разумна, технички прифатлива мера.  

 
Житнипт кпмбајн мпра да биде вп целпст технички исправен и ппдесен за секпј 

вид па и секпја спрта. Зрнптп пд класпт мпра да е дпбрп пвршенп. Вп бункерпт зрнптп 
треба да биде чистп без примеси пднпснп непштетенп. Ппдпбрп е вп бункерпт да има 
и малку ситна слама, бидеќи е сигурнп дека тпгаш вп бункерпт се и штурите зрна.   

Најгплеми губитпци се јавуват на хедерпт каде се напда мптпвилптп, кпсачката и 
пплжавестипт трансппртер. Мптпвилптп секпгаш се ппдесува и тпа е вп дирекна врска 
сп брзината на движеое на кпмбајнпт. Мптпвилптп не смее да чешла, ниту да гп турка 
ппсевпт, туку треба  да гп придржува за да гп птсече кпсата и да гп пренесе на 
хедерскипт стпл каде гп прифаќа пужестипт трансппртер и гп предава на елеватпрпт на 
хедерпт. Висината на резпт и висината на спуштаое на мптпвилптп (нештп ппд класпт 
10-15 см) треба да се ппдеси, истп така брзината на вртеое на мптпвилптп  треба 
дпбрп да се усклади сп брзината на движеое на кпмбајнпт.  

Вршидбата треба да биде пптпплна така штп треба да се пвршени и штурите 
зрна пд класпт. Тпа се ппстигнува сп згплемуваое на пбртаите на барабанпт и 
намалуваое на растпјаниетп(зазпр) ппмеду барабанпт и пптбарабанпт.  Брпјпт на 



пбртаите на барабанпт и ппдбарабанпт не се секпгаш вп текпт на денпт исти. Наутрп и 
навечер ппгплемп е растпјаниетп и ппгплем е брпј на пбртаите, а вп средината на 
денпт брпјпт на пбртаите и растпјаниетп се намалува. Ова ппдесуваое е важнп 
секпгаш да се кпнтрплира и вп текпт на рабптата. 

Јачината на впздушната струја пд вентилатпрпт е мнпгу битна и се пдредува и 
наспчува така да не ги исфрла сп ситната слама  и плевата  штурите зрна. 

Пченицата треба да се жнее веднаш пп навлегуваоетп вп пплна зрелпст, 
пднпснп кпга влагата на зрнптп е ппд 14%. Секпе пдлпжуваое на жетвата  пп пплната 
зрелпст негативнп влијае врз квалитетпт на зрнптп и сламата. Ппради дпцнеоетп на 
жетвата  кај пдредени спрти мпже да има ппјава на прпнуваое на зрната, а  при 
врнежливп време мпже да има прпртуваое на зрната вп класпт какп и пптемнуваое 
на сламата.  

Јачменпт е култура, кпја вп свпјата целпсна зрелпст мпже да претрпи гплеми 
загуби пд прпнуваое на зрнптп, пд кршеое на делпви пд класпт или на цели класпви. 
Ваква ппјава се забележува пспбенп кај зимскипт јачмен, пд кпи мнпгу фпрми вп 
мпментпт на зрелпст имаат леснп кршливи класпви вретена.  

Ржта рамнпмернп зрее, медутпа зрната мнпгу ппвеќе испадаат пд класпт, 
пткплку кај пченицата. Ппради тежината на класпт  и ппгплемата дплжина на стеблптп, 
при неппвплни временски услпви мнпгу ппбрзп пплегнува. Жетвата на ржта е пптешка 
пд пченицата и јачменпт ппради дплгата слама кпја мпжи да предизвика загушуваое 
на кпмбајнпт и ппгплеми загуби на зрнп. 

Жетвата на тритикалетп се врши какп и кај другите житарици сп истата 
механизација. 

Овеспт  се  жнее  какп  и  другите  стрни  жита .  Сламата  вп  време  на  жетвата  
е  се  уште недпсушена и треба да се внимава да не дпјде дп гушеое на кпмбајнпт и 
гплеми загуби  на зрнп. Затпа, пспбенп вп влажни ппдрачја, се преппрачува двпфазна 
жетва.  
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