Расадување на тутун
Рпкпт на расадуваое на тутунпт зависи пд тпплптните свпјства на ппшвата и пд
климатските услпви. Дури и вп еден репн времетп на расадуваое е разлишнп. Така на
пптпплите ппшви расадуваоетп е ппранп, а на ладните ппдпцна. Кај нас расадуваоетп
ппшнува вп првата пплпвина на Мај вп истпшнипт дел, а вп Пелагпнија вп втпрата
пплпвина на мај, а пп некпгащ тпа трае дп првата пплпвина на Јуни.
Расадуваоетп е една пд најважните агрптехнишки мерки вп пдгледуваоетп на
тутунпт. Прппустите направени вп расадуваоетп мнпгу тещкп се исправаат ппдпцна, а тпа
секпгащ впди кпн намалуваое на принпспт и квалитетпт.

При расадуваоетп расадпт треба дпбрп да е кален. Калеоетп се врщи на 10 дена
пред да се кпрне расадпт, пд леата се пдстранува пплиетиленскптп платнп, се прекинува
сп прихрануваоетп, а се прекинува и сп навпднуваоетп. Дали расадпт е искален мпже да
се кпнстатира така щтп се зема страк расад, се завиткува пкплу прстпт и акп пп виткаоетп
се врати вп првпбитна пплпжба знаши расадпт е искален. Искаленипт расад кпј щтп има 68 лисја, без кптиледпните, а висина пд 10-15 см е стасан за кпрнеое. Кај вирчиниските
спрти расадпт е виспк 15-20 см.
Кпрнеоетп на расадпт се врщи така щтп предхпднп дпбрп се натппува ппшвата сп
впда и пп пплеваоетп се пстава два саати, а пптпа се ппшнува сп кпрнеое. Кпрнеоетп се
врщи рашнп, страк пп страк. Се кпрнат најгплемите стракпви и се редат вп сандаци (гајби).
Пп кпрнеоетп пстанатипт расад вп леата се пплива, а за пп 5-6 дена ппвтпрнп да се кпрне
расад пд леата.
Пп пднпс на нашинпт на расадуваоетп, ситнплисните тутуни щтп се расадуваат
густп ппвеќетп се садат рашнп, дпдека крупнплисните тутуни вп ппразвиените земји а и
кај нас се расадуваат мащински. За мащинскп расадуваое ппврщината треба да биде
дпбрп израмнрта и расадпт да биде јак, шија дплжина треба да изнесува 15-20 см, и дпбрп
развиен кпрен. При рашнптп расадуваое ппшвата треба да биде рпвка и да има прилишнп
влага. Акп при расадуваоетп ппшвата нема дпвплнп влага таа се надпместува така щтп вп
предхпднп направените траппви се дпдава впда. Тпа е пптребнп и за ппбрзп садеое и да
не се сипи земјата. На вака направените траппви на пдреденп растпјание, се прават дупки
сп кплше, се става кпреншетп а пптпа сп кплшетп се притиска сп земја. Пп садеоетп

ппвтпрнп му се дпдава впда за да се спедини кпренпт сп земјата. На ист принцип се
расадува тутунпт сп мащина за садеое, самп щтп пвде се е механизиранп, сп исклушпк на
ппдгптпвката на кпреншиоата за уфрлуваое вп мащината, кпја е рашна.
При расадуваоетп на тутунпт густината игра важна улпга за дпбиваое на сппдветен
принпс и квалитет. Живптнипт прпстпр щтп ќе гп кпристи секпе растение зависи пд
спртата(типпт). Така спртите пд типпт на ,,Прилеп,, се садат на растпјание пд 50х10 см за
да се пбезбеди склпп пд 200.000 растенија пп ха, а ,,Јака,, на 45х10 см, за да се пбезбеди
склпп пд 220.000 растенија пп ха. Спртите пд типпт ,, Вирчинија,, се садат на растпјание
80х50см за да се пбезбеди склпп пд 25.000 растенија пп ха, а спртите пд типпт на,,Берлеј,,
се садат на 100х50 см за да се пбезбеди склпп пд 20.000 растенија пп хектар.
На 3-4 дена пд расадуваоетп пптребнп е да се прпвери дали се примиле
растенијата и вп слушај на загинуваое, се врщи пппплнуваое на празните места.

М-р Цветан Јовановски

