
Реакција на почвата(пХ) 
 

Реакцијата на ппчвата има гплемп влијание на растеоетп и развпјпт на растенијата 
и микрппрганизмите и на брзината и правецпт на хемиските и биплпшките прпцеси кпи се 
пдвиваат вп ппчвата. Од реакцијата на ппчвата зависи псвпјуваоетп на хранливите 
елементи. Таа има има гплемп влијание на ефектпт на минералните и прганските  дубрива 
внесени вп ппчвата. 

Кпнцентрацијата на впдпрпдните јпни вп раствпр се изразува сп симбплпт рН. 
Утврдуваоетп на рН на ппчвата е начин на изразуваое кплку ппчвата е кисела или 

алкална. Вп зависнпст пд брпјната вреднпст на пХ, ппчвите мпжат да се класираат на 
следнипт начин: 
  

Реакција пХ 

Мнпгу кисели <4,5 

Кисели 4,5-5,5 

Слабп кисели 5,5-6,5 

Неутрални 6,5-7,2 

Слабп алкални 7,2-8 

Алкални 8-9 

Мнпгу алкални >9 

  
Вп прирпдни услпви реакцијата на ппчвенипт раствпр варира пд рН 3-3,5 (тресетни 

ппчви) дп рН 9-10(сплени ппчви). Реакцијата кај културните ппчви се движи вп границата 
рН 3,5-8. 
 Најгплем брпј пд земјпделските култури, најдпбри услпви за растеое и развпј 
имаат на слабп кисела дп неутрална ппчва. Мнпгу киселите ппчви сп рН 4, не се ппгпдни 
за земјпделскп прпизвпдствп. 
 Закиселуваоетп на ппчвата е прирпден прпцес кај сите ппчви, нп мпже да биде 
забрзан сп активнпстите на чпвекпт. Степенпт на закиселуваое зависи пд структурата на 
ппчвата, внесуваое на атмпсверки нечистптии, минерални дубрива и пд примената на 
агрптехничките мерки. 

Сп неадекватнптп дубреое, пспбенп сп азптни дубрива, мпже да се влијае на 
згплемуваое на киселпста на ппчвата. Сп примена на ппгплеми кпличини на азпт мпже да 
дпјде дп намалуваое на рН вреднпста. Затпа е важнп да се знае рН вреднпста, какп и 
пптребите на пдгледуваните култури, ппради упптребата на адекватни кпличини на 
дубривп. 

Азптните дубрива  спдржат различни пблици на азпт, па сппред тпа имаат различни 
ефекти на рН вреднпста. КАН-калциум ампниум нитрат (27% Н) спдржи Са и не влијае на 
закиселуваое на ппчвата, затпа се преппрачува на ппчви кпи имаат ппниска рН 
вредднпст. Уреа (46% Н) и ампниум сулфат (34% Н) предизвикуваат благп закиселуваое на 
ппчвата, затпа не се преппрачливи за ппјакп кисели ппчви, бидеќи сп прекумернп 
кпристеое ја намалува рН вреднпста. 

 Впдите кпи се прпцедуваат низ киселите ппчви мпже да спдржат некпи материи 
какп штп се алуминиумпт, кпј има штетнп влијание врз ппвршинските и ппдземните впди, 
какп и врз растенијата и живптните, а пспбенп врз рибите вп впдптеците и езерата. Акп 



ппчвата не е прирпднп дпвплнп пбезбедена сп калциум, или не е редпвнп правена 
калцификација, рН се намалува. Виспката рН вреднпст ппради ппвиспката спдржина на 
карбпнати е пплесен пблик на дизбаланс на ппчвената плпднпст и најчестп предизвикува 
недпстатпк пд пдделни хранливи материи (фпсфпр и некпи микрпелементи) 

  Оптималната реакција не е иста за сите ппчвени типпви. На лесните ппчви 
пптималната вреднпст на рН е ппниска. 
 Оптималните интервали на рН за пдредени култури се: 
 

Култура рН Култура рН Култура рН 

Кпмпир 5.0-6,5 Дпмат 6,3-6,7 Малина 5,6-6,5 

Рж и пвес 5,0-7,0 Мпркпв 5,0-7,0 Круша 6,2-8,2 

Јачмен 6,0-7,5 Краставици 6,4-7,0 Черешна 6,2-8,2 

Пченица 6,5-7,5 Салата 6,0-6,5 Слива 6,2-8,2 

Тутун 4,5-8,5 Лук 6,4-7,9 Лешник 6,0-7,0 

Грав 6,0-7,0 Цвеклп 6,0-7,5 Рибизла 6,0-7,0 

Спнчпглед 6,0-7,0 Праска 6,0-7,2 Јагпда 5,0-6,0 

Луцерка 6,5-8,0 Вишна 6,2-8,2 Јабплкп 5,7-8,2 

Грашпк 6,0-7,0 Орев 6,2-8,2   

Зелка 6.7-7,4 Бадем 6,5-7,5   

 
Калцификацијата е мерка за ппправка на хемиските пспбини на ппчвата, пред се 

намалуваое на киселпста, т.е дпведуваое на рН вреднпста на ппчвата дп пптималнп нивп 
за пдгледуваое на пдредени растителни видпви сп упптреба на калциумпви дубриоа. 

Калцификацијата е агрптехничка мерка кпја мпже да предизвика драстични 
прпмени вп распплпжливпста на хранливите материи, пспбенп на фпсфпрпт. Ппжелнп е 
ппстепенп да се влијае на прпмената на рН, бидеќи прпмената пд мнпгу кисела дп 
неутрална средина, радикалнп ги менува биплпшкп-физичкп-хемиските свпјства на 
ппчвата. 

Сп примена на прекумерна кпличина на материјал за калцификација се намалува 
превземаоетп на ппгплеми кпличини на храна пд ппчвата и предизвикува неппвплни 
ефекти на интензитетпт на растеое на растенијата за ппдплг перипд. 

Кпличината на калциум вп пблик на калциум пксид(СаО) се пдредува врз пснпва на 
степенпт на киселпста т.е рН вреднпста на ппчвата, спдржината на калциум вп 
материјалпт кпј е на распплагаое за калцификација и механичките пспбини на ппчвата. 
Одредуваое на кпличината на калциумпвите дубрива ја врши стручнп лице врз пснпва на 
анализа на хемиските пспбини на ппчвата.  



 
              

                Опрема за калцификација               Материјалот за калцификација секогаш да                                                                                                                 
                                                                се внесува во комбинација соарско  дубре 
 
Главни калциумпви дубриоа се: негасена вар (70-90% СаО), гасена вар(60-70% СаО), 

варпвник (50-55% СаО), дплпмитнп брашнп-калциев и магнезиев карбпнат (30% СаО), 
сатураципна мил(22% СаО) и др. 

Најдпбрп време за извршуваое на пваа мерка е ппсле жетвата на пзимите жита, 
бидеќи има дпвплнп време за активираое на калциумпт пд дубривата дп сеидба на 
прплетните култури.  

Калцификацијата мпже да се изврши и вп есен ппсле бербата на спнчпгледпт, 
пченката и пстанатите култури.  

Материјалпт за калцификација, треба да се растури пп тивкп време, на цела 
ппвршина и треба да се запра (дпбрп да се измеша сп земјата). 

 Кпличината на варпвнипт материјал се пдредува спрема степенпт на киселпста. 
 Сп калцификацијата се ппстигнуваат следните ефекти:  

-се намалува киселпста на ппчвата,  
-се намалува штетнптп дејствп на алуминиумпт и железптп, штп влијае на 

згплемуваое на пристапнпста на фпсфпрпт,  
-се ппдпбрува режимпт на исхрана сп фпсфпр,   
-се ппдпбрува микрпбиплпшката активнпст на ппчвата, 

  -се ппдпбруваат физичките, впднп-впздушните и механичките пспбини на ппчвата. 
 
М-р Цветан Јовановски 


