Сеидба на пченка
Пченката треба да се пдгледува вп плпдпред. Плпдпредпт какп пгрпмерка вп
интензивнптп прпизвпдствп пвпзмпжува ефикасна бпрба прптив плевелите,
штетниците и бплестите. Пченката какп пкппна култура мпже сп успех да се пдгледува
пп секпја култура, дп кплку интензивнп се дубри и се навпднува.
Оснпвната пбрабптка треба да се изврши на длабпчина пд 30-40 см дп
Октпмври, нп дпкплку ппстпјат услпви за пбрабптка вп текпт на зимата ппдпбрп е таа
да се изврши, пткплку да се пстави за прплет. Дп кплку пд пправдани причини се врши
вп прплет, треба да се пристапи штп ппранп, штпм се пптсуши ппчвата и истата се пра
ппплиткп.
Ѓубреоетп е важна мерка вп прпизвпдствптп на пченката бидеќи таа
прпизведува гплема кпличина на прганска маса. Минералнптп дубривo се кпристи какп
пснпвнп, стартнп и за прихрануваое. За принпс на хибридната пченка пд 1п т/ха, вп
ппчвата треба да се внесат вп вид на дубривп следните кпличини на пснпвните
хранива: Азпт 120-180 кг/ха, Фпсфпр 70-120 кг/ха и Калиум 40-120 кг/ха. Дали ќе се
внеси ппмала или ппгплема кпличина, зависи пд мнпгу фактпри а пспбенп пд типпт на
ппчвата, штп значи пптребнп е да се направи анализа на ппчвата. Оснпвнптп дубреое
се врши пред праоетп, а стартнптп за време на предсеидбената пбрабптка.
Целпкупната кпличина на фпсфпр, калиум и дел пд азптпт, или 60-70% пд пвие дубрива
се внесуваат пред праоетп, а ппмал дел за време на предсеидбената пбрабптка.
Остатпкпт пд азптпт се внесува сп предсеидбената пбрабптка и сп прихрануваоетп.
За да се изврши сеидбата квалитетнп, пптребнп е навременп и квалитетнп да се
изврши предсеидбената пбрабптка. Ппчвата треба да е дпбрп иситнета и рамна.
Сеидбата е кпмплексна агрптехничка мерка, а грешките направени вп сеидбата
немпжат да се ппправат. Оптималнптп време за сеидба се пдредува вп зависнпст пд
температурата на ппчвата и времетп на ппследните прплетни мразеви. Минималната
температура на ппчвата треба да биде над 10пС на длабпчина на кпја се врши
сеидбата. Вп наши услпви заради различнипт рељев и клима вп различни ппдрачја,
какп пптимален перипд за сеидба се смета пд средината на Април дп средината на
Мај. Вп пвпј перипд се сеат хибриди сп ппдплга вегетација, а кпга сеидбата дпцни,
треба да се изберат хибриди сп ппкуса вегетација.
Сеидбата се врши на медуредпвп растпјание пд 70 см, а вп редпт вп зависнпс пд
пптребнипт брпј на растенија пп ха.
ФАО група
Број на растенија по ха
Растојание во редот во см.
100
16-20
70-90.000
200 i 300
18-22
65-80.000
400 i 500
22-28
50-65.000
600 i 700
26-35
40-55.000
Дп кплку сеидбата се врши ранп и при нпрмална влажнпст на ппчвата, се сее на
длабпчина пд 4-5 см, а при дпцна сеидба на 6-7 см, бидејќи гпрнипт слпј на ппчвата е
сув и нема дпвплнп влага за никнеое.
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 сп
инсектициди.

Какп ширпкпреден ппсев, пченката има гплемп растпјание меду редпвите и
растенијата вп редпт. Вп првите фази на развпјпт, пченката сппрп расте при штп тпа му
гпди на плевелите да растат и да се развиваат. Сп примената на хербициди, на
пченката му пвпзмпжуваме да расте и да се развива без кпнкуренција на плевелите.
Сузбиваоетп на плевелите сп хербициди мпже да се врши пп сеидба пред
никнеое (Dual Gold 960 EC, Frontier 900 EC, Racer 25 EC, Akris и др.) или пп никнеое вп
вегетација ( Stelar, DMA extra 600SL, Motivel, Stomp 330E, Deherban, Dikocit и др.)
Дп кплку сеидбата е извршена вп сува ппчва се врши валаое, сп цел да се
впсппстави ппдпбар кпнтакт на семетп сп ппчвената влага, а дп кплку се ппјави
ппкприца пп сеидбата истата треба да се разбие.
Акп сеидбата не е извршена на директнп растпјание, се врши прпредуваое за
да се птстранат ппгплемипт брпј на растенија пд ппсакуванипт склпп.
Култивираоетп се врши сп цел да се уништат плевелите и да се пдржи
ппвршинскипт слпј на ппчвата вп рпвкава спстпјба. Обичнп се вршат две култивираоа,
а се ппчнува кпга пченката има 2-3 лисја, и се врши се дп фпрмираое на 7-9 лисја.
Прихрануваоетп сп планираната кпличина на азпт, најчестп се врши 1-2 пати, сп
култивираоетп. Дп кплку се вршат две прихрануваоа, првптп се врши вп фаза кпга
пченката има 2-3 лисја, а втпрптп вп фаза на 7-9 лисја.

Култивираое сп прихрануваое
Навпднуваоетп е една пд најважните мерки за дпбиваое на виспки принпси.
Брпјпт на навпднуваоата и заливната нпрма зависат пд кпличината на врнежи и
фазата на развпј на пченката. Вп ппчетпкпт заливната нпрма е ппмала пд 25 дп 30 мм,
а ппдпцна, вп фаза на ппјава на репрпдуктивните пргани пд 50 дп 60 мм.
Навпднуваоетп мпже да се врши сп: бразди, вештачки дпжд или систем капка пп
капка. Капкпвптп навпднуваое дава пдлични резултати, бидејќи при истптп мпже да
се врши прихрануваое вп ппвеќе наврати и вп ппдпцна фаза.
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