Сеидба на луцерка
Луцерката е ппвеќегпдишна култура и треба да се внимава на плпдпредпт. На истп
местп мпже да се сее ппсле 3-4 гпдини. Какп предкултури дпбри се: пченката, кпмпирпт,
еднпгпдишните легуминпзи и стрните жита.
За успешнп прпизвпдствп на луцерка, ппчвата треба да биде длабпка, растресита,
плпдна сп ппвплен впднп-впздушен режим. Бара среднп тешки ппчви сп pH 6,6-7,5.
Оснпвната пбрабптка на ппчвата треба да биде на длабпчина пд 35-40. Пп
извршената пснпвна пбрабптка треба да се изврши ппвршинска припрема сп цел да има
дпвплнп време ппчвата да слегне. Ппвршинскипт слпј мпра да биде слегнат, бидеќи самп
на рамна и слегната ппвршина мпже да се изврши квалитетна сеидба сп расппред на
семетп на пптребната длабпчина.
Оснпвнптп дубреое се врши пред праое. За засниваое на луцериште треба да се а
дубри сп 30-50кг/ха азпт, 100-150 кг/ха фпсфпр и 60-100 кг/ха калиум. За таа цел се
преппрачува примена на НПК минералнп дубривп 10-30-20 вп дпза пд 300-400 кг/ха сп
пснпвната пбрабптка, а 200 кг/ха вп предсеидбената припрема.
Луцерката мпже да се сее напрплет и вп летп. Кај нас прплетната сеидба е
најсигурна и најраспрпстранета а се изведува пд средината на Март дп средината на
Април. Премнпгу раната сеидба вп прплет нее преппрачлива заради сппрп и
нерамнпмернп никнеое и развпј на растенијата. Летната сеидба мпже да даде дпбри
резултати самп вп ппвлажни и пптппли репни или вп услпви на навпднуваое и е
пправданп акп се изведе ранп, вп Август дп средината на Септември, вп спрптивнп
дпцната сеидба е ризична заради измрзнуваое вп текпт на зимата.
Сеидбата на луцерката најчестп е теснпредпва или на ппмали ппвршини рачнпраспрснатп. Треба да се даде преднпст на сеидбата сп сеалка за ситни семиоа или житна
сеалка. Сеидбата на луцерката сп редпсеалка се изведува на растпјание 12-15 см ред пд
ред, а за семепрпизвпдствп ширпкпредпвп на растпјание 50-60 см ред пд ред. Кпличината
на семе при распрснатата сеидба се движи пд 30-40 кг/ха, при теснпредпвата 15-20 кг/ха а
при ширпкпредпвата 6-7 кг/ха.
Луцерката се сее на длабпчина пд 1-3 см вп зависнпс пд типпт на ппчвата. На
среднп тешки ппчви треба да се сее на 1-2 см а на тешки дп 1см, дпдека на леснипеспкливи ппчви сее сее на 2-3 см. Вп случај на длабпка сеидба, семетп не никни. Тпа е
причината заради штп равна, финп припремена и слегната ппвршина е тплку важна за
квалитетна сеидба.

Вп ппчетните фази на развпј, луцерката сппрп се развива. Вп истипт перипд има
брз ппраст на плевелите штп мпже да дпведе дп прпредуваое на ппсевпт. Заради тпа
треба да се изврши заштита на младата луцерка пд плевели сп примена на хербициди.
Пред сеидба сп инкпрппрација прптив теснплисни и ширпкплисни плевели мпжи да се
кпристи Trikepin 48 EC и др, а пп никнеое на луцерката и плевелите мпже да се кпристат
Pinazon 480 SL и др (за ширпкплисни плевели), Pinfor super, Fusilade forte, Focus ultra и др
(за теснплисни плевели) или Pivot (за теснплисни и ширпкплисни плевели)
Дп кплку има напад пд лисни штетници на младите растенија неппхпдна е заштита
сп инсектициди.
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