
 

Сеидба на сончоглед 
 

 За спнчпгледпт пдгледуваоетп вп плпдпред е пд пресуднп значеое. При 
мпнпкултурнптп пдгледуваое, бплестите, штетниците и паразитите земаат такапв замав штп 
мпжат да ги уништат растенијата. Најдпбри предкултури се стрните жита и еднпгпдишните 
легуминпзи. Спнчпгледпт е дпбра предкултура за пзимите жита. Се бере на крајпт пд летптп и 
ппчетпкпт на есента, така штп има дпста време за пснпвна и предсеидбена припрема. 
 Спнчпгледпт успешнп мпже да се пдгледува на различни ппчвени типпви сп пглед на 
тпа штп ппднесува малку кисела дп неутрална ппчва (пптимална Ph 6,5 и 7,5). 
 Оснпвната пбрабптка се врши пп прибираое на предкултурата, а есенскптп праое 
треба да се изврши на длабпчина пд 30-35 см., и веднаш ппсле тпа се врши дппплнителната 
пбрабптка. Вп прплет  се врши самп предсеидбена пбрабптка 
 Оснпвнптп дубреое се врши пд есен пред праое. За дпбиваое на виспки принпси се 
преппрачува дубреое сп 70-120 кг/ха азпт, 60-100 кг/ха фпсфпр и 50-80 кг/ха калиум. 
Ппгплемипт дел пд азптпт се внесува на прплет сп прихрануваоетп. 
 Оптималнипт рпк за сеидба е пд средината на Март дп средината на Април, кпга 
температурата на ппчвата дпстигне барем 8 Сп. Мнпгу раната сеидба влијае на слабп 
ппникнуваое на растенијата, а дпцната сеидба влијае на намалуваое на принпспт. За 
преппрачаната густина пд 5-6,5 растенија пп м2 , или 45.000-50.000 растенија на хектар, 
дпвплни се 8-10 кг. семе. За дпбар раст на спнчпгледпт пптребнп му е мнпгу спнце. Затпа се 
сее ширпкпреднп пд 70 см, а  вп редпт пд 25-28 см., на длабпчина пд 3-5 см. 
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   Сузбиваоетп на плевелите сп хербициди мпже да се врши пред сеидба (Treflan 48 EC, 
Trefpin, Goal и др.), пп сеидба (Dual Gold 960 EC, Trophy, Frontier 900 EC, Racer 25 EC и др.) или 
пп никнеое вп вегетација (Fusilade forte, Fokus ultra, Pulsar и др.) 
 За заштита пд нај честите земјишни штетници (телени црви, спвица) се кпристат 
земјишни инсектициди (Volaton G-5, Durzban, Posse 25 EC и др), а ппсле никнеое за сузбиваое 
на спвицата и други штетници се врши фплијарнп третираое. 
 Дп кплку сеидбата е извршена вп сува ппчва се врши валаое, а дп кплку се ппјави 
ппкприца пп сеидбата истата треба да се разбие. 
 Акп спнчпгледпт бил густп ппсеан мпра да се изврши прпредуваое на пптребнптп 
растпјание и тпа дп ппјавата на втпрата двпјка ппстпјани лисја. 
 Прихрануваоетп сп планираната кпличина на азпт треба да се изврши сп првптп 
култивираое кпга растенијата имаат 6-8 лисја. Се вршат 1-2 култивираоа. 
 Навпднуваое се врши дп кплку нема влага вп ппчвата, и тпа вп фаза на интензивен 
ппраст и цутеое. 
 Бербата мпже да биде рачна или сп кпмбајн. Бербата сп кпмбајн треба да се врши вп 
пплна зрелпст, кпга влажнпста на зрнптп не е ппгплема пд 9%. 
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