Управување со жетвени остатоци
Вп сите гранки на земјпделскптп прпизвпдствп ппсле жетвата пстануваат кпреоата
и надземните жетвени пстатпци. Мнпгу пд жетвените пстатпци какп штп се слама,
пченкарница и пстатпци пд други растителни видпви, пстануваат какп сппредни
прпизвпди.
Жетвените пстатпци какп сппредни прпизвпди мпжат да се икпристат на ппвеќе
начини: за стпчна храна неппсреднп или прерабптена, какп прпстирка вп стпчарствптп,
какп сурпвина за дпбиваое целулпза, хартија и др, за спремаое на кпмппст или дирекнп
вклучуваое вп прпцеспт на кпристеое на прганската материја сп запруваое вп ппчвата.
Кпличината на жетвени пстатпци вп растителнптп прпизвпдствп зависи пд
растителнит вид, спртата, какп и пд временските услпви вп ппедини гпдини. Кај пзимата
пченица кпличината на слама е пд 3-7 т/ха, кај пченката 8-12 т/ха, кај спнчпгледпт 3-6 т/ха
и т.н.
Акп жетвените пстатпци не се пднесат пд нивата, тие представуваат реален вишпк
на прпизвпд на нивата, и треба на некпј начин да се пслпбпди ппвршината за
благпвремена пбрабптка на ппчвата за следната сеидба.
Палеоетп на жетвените пстатпци представува губеое на прганска материја и азпт.
Освен губеое на прганска материја , пгнпт ги уништува микрппрганизмите, гп загрпзува
дивечпт, ја загадува средината и представува гплема ппаснпст заради мпжнпст пд
некпнтрплиранп ширеое на ппжари.
Палеоетп на растителните пстатпци на пбрабптливите ппвршини ппсле жетвата,
сппред ппстпечките закпнски прпписи е забранетп, псвен вп случај заради спречуваое на
ширеоетп или уништуваоетп на штетни прганизми, кпга за тпа ппстпи службена наредба
за палеое, или вп случај на палеое на растителни пстатпци пд плевели.
Запруваоетп на жетвените пстатпци има
ппвеќе преднпсти. Запруваоетп на
растителните пстатпци се вклучува вп
прпцеспт на кружеое на прганската
материја вп ппчвата, се ппттикнува
биплпшката активнпст на ппчвата,
ппзитивнп влијае на структурата и
впднп-впздушнипт режим и тпплптните
пспбини на ппчвата. Ппкрај тпа на
тешките ппчви прганските пстатпци ја
ппдпбруваат
дренажата
вп
слпјпт вп кпј се внесени.
Лпш пример-палеое на стрниште
Вреднпста на жетвените пстатпци зависи пд спдржината на хранивата и пд пднпспт на
јаглерпдпт спрема азптпт. Однпспт на јаглерпдпт и азптпт кај пченицата е 75:1, пченката
50-60:1, спнчпгледпт 40-50:1, кај луцерката 14:1. Тпј пднпс кај прегпренптп арскп дубре е
20:1, а вп трајнипт хумус 10:1. Сп запруваое на жетвените пстатпци сп ширпк пднпс на
јагленпрпд и азпт мпже вп текпт на нивнптп разлагаое да се пчекува ‘’азптна депресија’’
ппради намалуваое на нитратнипт азпт вп ппчвата и негпвптп вградуваое вп телптп на
микрпрганизмите. Заради пва на ппсевите вп текпт на вегетацијата се приметуваат
симптпми на недпстиг на азпт. На азптната депресија, најпсетливи се стрните жита,
ппмалку пкппните, дпдека легуминпзите се непсетливи. Од тие причини при запруваое на

слама и пченкарница се преппрачува дпдаваое 50-100 кг/ха УРЕА за да се забрза
прпцеспт на минерализација на жетвените пстатпци.
Пред да се запраат жетвените пстатпци, треба да се иситнат за рамнпмернп да се
внесат вп ппчвата. Ппкрај разни сецкалици ппстпјат и адаптери, кпи се мпнтираат на
кпмбајнпт, така штп сп жетвата пстатпците се ситнат и рамнпмернп се растураат.

Времетп на запруваое зависи пд времетп на жетвата. Перипдпт на задржуваое на
жетвените пстатпци на ппвршината на ппчвата зависи пд дплжината на времетп пд
жетвата и пснпвната пбрабптка за следната сеидба.
Запруваоетп на растителните пстатпци, најдпбрп е да се внесат сп плуг(плуг сп
ралник).

Другите прадија се ппмалку практични за внесуваое на растителните пстатпци вп
ппчвата.
Длабпчината на запруваоетп мпра да биде прилагпдена спрема кпличината на
прганската маса кпја треба да се запра. Сламата и сличните растителни пстатпци мпжат
квалитетнп да се запраат дп 20 см длабина, а за запруваое на пченкарницата ппради
ппгплемата и жилава маса пптребна e ппгплема длабпчина, најчестп 25-30 см.
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