
 

Сеидба на озими јачмен 
 
 

 Јачменпт треба да се пдгледува вп плпдпред. Треба да се избегнува сеидба  пп 
стрни жита, какп и сеидба пп култури кпи интензивнп се дубрени сп азпт и тревнп-
легуминпзни смески. Дпбри предкултури се раните пкппни култури. 

Вп пракса јачменпт се сее на ппчви сп ппслаба плпднпст, бидеќи негпвипт 
генетски пптенцијал за принпс не е гплем, а на такви ппчви дава ппдпбри резултати 
пткплку другите стрни жита.  

Оснпвна пбрабптка се изведува веднаш пп прибираоетп на предкултурата на 
длабпчина  дп 30 см. вп зависнпст пд типпт на ппчвата и дали за предкултурата е 
извршенп длабпкп праое. Предсеидбената пбрабптка мпра да биде квалитетна сп цел 
да се пбезбеди дпбар сеидбен слпј. 

Пп пднпс на дубреоетп на јачменпт треба да се внимава на кпличината на азпт, 
ппради ппмалата птппрнпст према пплегнуваое. За стпчнипт јачмен се упптребуваат 
следните кпличини на дубрива: 60-100 кг/ха азпт, 50-80 кг/ха фпсфпр и 40-60 кг/ха 
калиум, а за пивскипт јачмен 40-80 кг/ха азпт, 60-100 кг/ха фпсфпр и 80-120 кг/ха 
калиум. Целата кпличина на фпсфпр и калиум и 1/3 пд азптпт се внесуваат сп 
пснпвната пбрабптка а пстатпкпт пд азптпт се кпристи за прихрануваое. 

При сеидбата на јачменпт треба да се ппчитува пптималнипт рпк на сеидба, 
бидејќи младите растенија издржуваат температура пд -4 дп -6пС а кпга се 
израстени(братеое) мпжат да издржат и -10 дп -12пС. Оптималнипт рпк за сеидба на 
пзимипт јачмен е првата пплпвина на Октпмври. 

 Најдпбрп е сеидбата да 
се изврши сп деклариранп 
семе, сп ппкрупна фракција, за 
дпбиваое на ппвиспк принпс. 
Јачменпт се сее сп 300-500 
ртливи зрна/м2, а најчестп 
пкплу 350-400 ртливи зрна/м2. 
Нпрмата на семе зависи пд 
сеидбенипт склпп на спртата, 
рпкпт на сеидба, климатските 
услпви, квалитетпт на 
предсеидбената припрема. 
Сеидбената нпрма се движи 
пкплу 180-220 кгр/ха. Се сее на 
длабпчина пд 3-4 см на влажна 
и тешка ппчва и пд 4-6 см на 
лесна и сува ппчва. 

Дп кплку сеидбата е извршена на лпшп припремена ппвршина (грутлива), треба 
да се изврши валјаое, сп цел  да се ппкрие семетп и да се ппттикне ппникнуваоетп. 
 Прихраната сп планираната кпличина на азпт се врши на самипт ппчетпк на 
прплетната вегетација, а пп пптреба се врши и втпра прихрана. 
 Најчести и екпнпмски најзначајни штетници на јечменпт се забруспт и житната 
пијавица (лема).  



Дп кплку на иста ппвршина секпја гпдина се менува јачменпт сп пкппни култури, 
забруспт не представува прпблем. Хемиските мерки се применуваат дп кплку ппсле 
никнеоетп се утврдат вп прпсек 5-6 нападнати растенија на 12 . 

 
Сузбиваоетп на лемата се врши дп кплку има ппвеќе пд 10 ларви на м2, сп 

инсектициди наменети за заштита пд пвај штетник. 
Оснпвна мерка за сузбиваое на бплестите кај јачменпт е кпристеое на здравп и 

дезинфициранп семе. 
Озимипт јачмен и плевелите сп ппрастпт на температурите брзп се развиваат, 

ппради штп сузбиваоетп на плевелите треба да се изврши штп ппранп. 
За сузбиваое на класести и ширпкплисни плевели мпжат да се кпристат 

хербицидите: ТЕНА, ЉУАРТЗ СУПЕР, СЕКАТОР и др. а за сузбиваое самп на 
ширпкплисни плевели мпжат да се кпристат хербицидите: ДЕХЕРБАН, АГРОСАН, 
ПЛЕВИСАН, МОНОСАН ХЕРБИ (пвие препарати се врз база на активна материја 2,4-Д), 
АРРАТ, ЛАНЦЕЛОТ СУПЕР и др. 

Жетвата на јачменпт треба да се изврши на време, бидејќи 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 пзимипт јачмен, пд кпи мнпгу фпрми вп мпментпт на зрелпст 
имаат леснп кршливи класпви вретена.  
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