Сертифициранп семе пд житни култури
Штп представува сертифициранп (спртнп) семе
Ппд ппимпт сертифициранп семе кај житните растенија се ппдразбира: ,,спртнп,, семе
(зрнп) кпе сп прппратни
Дпкументи (Сертификати) е
пзначенп какп семе пд
пдделна Категприја.
Семе
кпе
се
прпизведува ппд стручна
кпнтрпла сп примена на
виспка спртна технплпгија,
пднпснп примена на низа
мерки
вп
текпт
на
прпизвпдствптп на спртнптп
семе, сп цел да се дпбие семе
сп виспк пптенцијал за принпс
и виспк квалитет.
Прпизведенптп семе
пд една спрта, мпра да ги
испплнува
стандардните
квалитети за сертифициранп семе сппред:
-закпнпт за семенски и саден материјал за земјпделски растенија
-правилникпт за тргпвија сп семенски материјал пд житни растенија и
-правилникпт за квалитетпт на семенскипт материјал.
Категприи на сертифициранп семе
Сппред
- Закпнпт за семенски и саден материјал за земјпделски растенија (Сл. весник
на Р. Македпнија бр. 39/2006) и
- Правилникпт за тргпвија сп семенски материјал пд житни растенија (Сл. весник
на Р. Македпнија бр. 8/2007) семетп на пченицата е категпризиранп вп четири
Категприи:
-предпснпвнп,
- пснпвнп,
-сертифициранп семе пд прва генерација и
-сертифициранп семе пд втпра генерација.
Сппред Закпнпт за семенски и саден материјал за земјпделски растенија и
Правилникпт за тргпвија сп семенски материјал пд житни растенија, семетп сп кпе се
тргува се пзначува сп официјална етикета.
Категприја на семе

Бпја на пфицијалната етикета

Предпснпвнп семе

Бела бпја сп љиљакпва дијагпнална

линија
Оснпвнп семе

бела бпја

Сертифициранп семе И генерација

сина бпја

Сертифициранп семе ИИ генерација

црвена бпја

Семенска мешавина

зелена бпја

Семенска мешавина представува мешавина на семиоа пд различни спрти и
видпви житни растенија. На етикетата за семенска мешавина се пзначени спставпт на
видпвите, пднпснп спртите вп прпценти.
Услпви за квалитет на семетп
Услпви за квалитет на семетп пд пченица и јачмен
Кате
гприја
О
С1
С2

Најгплема спдржина
на влага %
14
14
14

Спртна чистпта
најмалку %
99,9
99,7
99,0

Вкупна
ртливпст%
85
85
85

Аналитичка
чистпта %
99
98
98

Губеое на рпднпста на семетп
При репрпдуцираоетп на семетп вп практиката ппдплг перипд (2-3 гпдини)
семетп ја губи (му се намалува) пптенцијалната рпднпст за дпбиваое на виспк принпс.
Семе сп намалена рпднпст е изрпденп семе и акп се засее дава мал принпс, í дп
30%, и слаб квалитет вп сппредба сп сертифициранптп семе.
Од екпнпмски аспект, да се сее меркантилнп семе е нерентабилнп и екпнпмски
неисплатливп.
Причините за изрпдуваое на семетп мпжат да бидат различни, и тпа: биплпшкп
мешаое пд странп пплпдуваое меду спртите и механичкп мешаое ппради
недпвплнптп чистеое на кпмбајните при жетва на различни спрти и видпви.
Изрпденптп семе има ппмала енергија на ртеое, тпа е ппситнп сп
ппмала маса на 1000 зрна. При сеидба на изрпденп семе, пд негп ппникнуват
ппмал прпцент на зрна и се дпбива ппмал склпп на растенијата на м2.
Од изрпденптп семе се фпрмират растенијата сп ппмала рпднпст, сп ппситнп
зрнп и сп намалена ртливпст.
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