Влијание на прекумерната влажност врз земјоделските култури
Прекумерната влажност како во почвата, исто така и водата која доаѓа на посевите при
поплава, штетна е за растенијата. Прекумерната влажност во почвата е неповолна во поглед на
аерацијата на почвата и по правило има недостаток на воздух, а тоа е штетно за растенијата.
Заради вишокот на вода доаѓа до помал развој на кореновиот систем, неправилно е и
формирањето на органските материи во плодовите на растенијата, во коренот на кртолестите
растенија, шеќерната репа и компирот. Кај овие растенија, формирањето на скробот и шеќерот
е намалено. Во зрното на житата се намалува содржината на белковини. Значи, прекумерната
влажност влијае на намалување на приносот и квалитетот.

Оттука, по правило, послаби приноси има на почви кои трпат од голема влажност - лежење
на вода на површината, како што се почвените типови во кои непропусливиот хоризонт е
плиток. На вакви почви е неопходно да се преземат мерки за поправка, пред сé засновање на
орница. Во случаеви каде ова не е доволно, неопходни се мерките за одводнување дренирање на почвата.

На прекумерната влажност на почвата растенијата различно реагираат, но ова сепак е
штетно за сите растенија. Штетите од прекумерна вода се различни за одредени култури, а се
разликуваат од фазата на развој во која растенијата се наоѓаат, како и од времетраењето на
задржување на водата. Според испитувањата, најголемо намалување на приносот настапува
во периодот на интензивен пораст на растенијата, додека при крајот на вегетацијата штетите

од преголема влажност значително се помали. Исто така, резултатите покажуваат дека
намалувањето на приносот е поголемо доколку времетраењето на прекумерното влажење е
поголемо.
Најголеми штети од прекумерна влажност има кај есенските посеви и луцерката, бидејќи
врнежите во текот на зимскиот период можат да бидат обилни. Нерамните парцели во
низинскиот дел и нерешеното прашање со одводнувањето придонесува површинските води
долго време да лежат на површината. За да се намалат штетите на такви површини, треба
благовремено (веднаш по сеидбата) да се направат одводни (отворени) бразди со поврзување
на водолежните места до најблискиот канал.

Според податоците, со прекумерната влажност кај пченицата во текот на три дена,
приносот се намалува до 49%, а доколку трае 10 дена, тогаш принос нема.
Заради прекумерната влажност на почвата доцни извршувањето на агротехничките мерки,
почнувајќи од обработката на почвата преку сеидбата и негата на посевите до жетвата,
односно бербата.
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