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VLIJANIETO NA OBRABOTKATA NA PO^VATA I PLODOREDOT VRZ 
FUNKCIJA NA PO^VENIOT EDAFON  

Zvonko Pacanoski 
Fakultet za zemjodelski nauki i hrana 

1000 Skopje, Republika Makedonija 
zvonkop@zf.ukim.edu.mk; zvonkop_lav@yahoo.com 

 
 
Апстракт  
Пrimenata na agrotehni~kite merki, posebno osnovnata obrabotka i plodoredot 
predizvikuvaat zna~itelni promeni vo po~veniot edafon, a so toa i vo negovoto 
funkcionirawe. Primenata na klasi~niot sistem na obrabotka na po~vata ja 
stimulira aktivnosta na po~veniot edafon preku podobruvawe na vodno-vozdu{niot i 
toplotniot re`im na po~vata. Pri toa, se zasiluvaat procesite na razgraduvawe na 
organskata materija i humusot. Golemiot broj rabotni operacii od koi se sostoi 
klasi~niot sistem, predizvikuvaat namaluvawe na brojnosta na odredeni vidovi od 
po~veniot edafon, posebno po~venite crvi, no ja intenzivira populacijata aerobni 
mikroorganizmi. Za razlika od klasi~niot sistem na obrabotka na po~vata, sistemite 
na reducirana obrabotka, vklu~itelno i No-till sistemot, generalno go podobruvaat na 

kvalitetot na po~vata, predizvikuvaat zgolemuvawe na prisustvoto na bakterii i gabi, 

zgolemuvawe na mikrobiolo{kata biomasa i intenzivirawe na enzimskata aktivnost, 

me|utoa glavno vo povr{inskiot sloj na po~vata (0-7,5 cm). Kaj ovie sistemi 
dominiraat anaerobnite mikroorganizmite. Plodoredot pretstavuva najkompleksna 
agrotehni~ka merka koja vlijae vrz zgolemuvawe na mikrobiolo{kata raznovidnost, 
posebno vrz korisnite mikroorganizmi, go prekinuva ciklusot na rastitelnite 
patogeni i ja namaluva plevelnata populacija i populacijta na {tetnite insekti. 

Klu~ni zborovi: po~ven edafon, sistemi na obrabotka na po~vata, plodored 
 

 
INFLUENCE OF SOIL TILLAGE SYSTEMS AND CROP ROTATION ON THE 

SOIL BIOTA FUNCTION 

 
Zvonko Pacanoski 

Faculty for agriculture sciences and food-Skopje 

1000 Skopje, Republic of Macedonia 
zvonkop@zf.ukim.edu.mk; zvonkop_lav@yahoo.com 

 
Abstract 

Application of agricultural operation, particularly soil tillage and crop-rotation, caused signigicant 

changes in soil biota and its function. Application of conventional tillage stimulates soil biota 

activities, through improvement of water-air and thermal soil regime. As a result of that, soil organic 

matter degradation processes are forced. Numerous working operations of conventional tillage 

system, caused decreasing of the number of certain soil biota, particularly soil earthworms, but it 

intesify population of aerobic microorganisms. Unlike conventional tillage, reduced tillage systems, 

including No-till, mainly improve soil quality, caused increasing of bacteria and fungi, microbal 

biomass and intesification of enzime activities, but mainly in superficial soil layer (0-7,5 cm). In the 

reduced tillage systems anarobic microorganisms are predominant. Crop-rotation is a most complex 

agricultural operation which has influence on increasing of microbiological biodiversity, particulary 

useful microorganisms, breaking disease cycles, decreasing weed and pest population. 
Key words: Soil biota, tillage systems, crop-rotation 
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Voved 
Po~vata e edna od najnaselenite sferi 
so `ivi organizmi. Tie obrazuvaat 
`ivotna zaednica na po~veni organizmi 
koja se narekuva edafon (gr~. έδαφος, 

(edafos)- po~va i iοντις, (ontis)- organizam, 

su{testvo) ili geobiosfera (Kostov, 
2003; Pacanoski i Kostov, 2011). 
Edafonot go so~inuvaat po~venata 
flora i fauna, odnosno razli~ni mikro 
i makroorganizmi so golemina od 1 µm 

do 20 mm (Fig. 1)( Swift et al.,  1979). 
 

   

 
 

Fig. 1. Klasifikacija na po~veniot edafon vo odnos na goleminata 

 

Pozna~ajni mikroorganizmi se 
bakteriite, gabite, algite, protozoite 
i nekoi nematodi, dodeka 
makroorganizmite, glavno se 
pretstaveni od golem broj bezrbetnici, 
kako {to se mikro i makro 
~lenkono`cite (prete`no insekti), 
crvite, osobeno do`dovniot crv, 
termiti i dr. Site ovie organizmi 
(nekoi pomalku, nekoi pove}e) imaat 
golemo vlijanie vrz plodnosta na 
po~vata. Od gledna to~ka na 
rastitelnoto proizvodstvo, od osobeno 
zna~ewe se mikroorganizmite, ~ija 
brojnost ja odreduva biogenosta na 
po~vata (Kostov, 2003; Pacanoski i 
Kostov, 2011). Spored Jong (1989) 

mikroorganizmite so~inuvaat okolu 1/4 
od vkupnata biomasa na Zemjata. Makro 
i mikroorganizmite se klu~ni i 
nezamenlivi za brojni funkcii 
povrzani so razgraduvaweto na 
organskata materija i odr`uvaweto na 
plodnosta na po~vata i nejzinata 
struktura, a ottamu i reguliraweto na 
vodno-vozdu{niot i toplotniot re`im 

na istata (Neher, et al.,  2012; Neher, 2010; 

Kostov, 2003; Neher, 1999; Germida, 1988; 

Eash et al.,  1994; Chotte, et al.,  1993; Gupta 

and Germida, 1988).  

Me|utoa, ~ovekot, kako glaven i 
odgovoren faktor vo odr`uvaweto na 
stabilnosta i produktivnosta na 
agroekosistemot, preku primena na 
razni agrotehni~ki merki, zna~itelno 
vlijae na opstanokot i aktivnosta na 
po~veniot edafon (Bell, 2004; Roget and 

Gupta, 2004). Intervenciite na ~ovekot 
mo`at da bidat vo funkcija na 
odr`uvawe ili naru{uvawe na 
stabilnosta na agroekosistemot, koi 
pove}e ili pomalku, direktno ili 
indirektno se odrazuvaat i na 
po~venite organizmi (Curry and Good, 

1992; Lal, 1991). 
Imaj}i go vo predvid seto prethodno 
spomenato, celta na ovoj pregleden trud 
e da dade celosen prikaz za ulogata na 
po~venite organizmi vo odr`uvaweto 
na stabilnosta na zemjodelskiot 
ekolo{ki sistem (agroekosistem), kako 
i vlijanieto na obrabotkata na po~vata 
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i plodoredot vrz izvr{uvaweto na 
nivnata funkcija. 
 
Funkcija na po~veniot edafon 

Razgraduvawe na organskata materija 
Edna od glavnite funkcii na po~venite 
organizmi, osobeno mikroorganizmite, 
e razlo`uvaweto na organskata 
materija vo po~vata (Apsimon et al.,  

1990). Taa so pomo{ na ovie organizmi 
se pretvora vo stabilen kompleks od 
slo`eni organski i organo-mineralni 
soedinenija, odnosno humus, a ponatamu 
se razlo`uva do krajni produkti, 
odnosno mineralni materii (Kostov, 
2003; Pacanoski i Kostov, 2011). 
Razgraduvaweto na celulozata, 
hemicelulozata, ligninot, pektinot 
(Pérez et al., 2002) i drugite organski 
materii se rezultat na specifi~ni 
mikroorganizmi (celuliti~kite, na 
primer) (Todorovska, 2013), za koe e 
potrebna energija, dobiena od 
mikrobiolo{ki procesi  pri 
razlo`uvaweto na drugi organski 
soedinenija. Ponatamu, razgraduvaweto 
na proteinite od `ivotinsko i 
rastitelno poteklo, mineralizacijata, 
imobilizacijata i gubeweto na azotot 
preku isparuvawe, isto taka e rezultat 
na mikrobiolo{kata aktivnost 
(Hättenschwiler and Vitousek, 2000). Golem 
del od ovie mikrobiolo{ki aktivnosti 
ovozmo`uvaat formirawe na hranlivi 
materii dostapni za rastenijata. 
Od druga strana, pak, po~venite 
makroorganizmi gi sitnat rastitelnite 
ostatoci do pomali delovi, pri {to go 
zabrzuvaat nivnoto razlo`uvawe od 

strana na mikroorganizmite (Rui et al., 

2009; Duong, 2009; Hendrix et al., 1990). 

Isto taka, po~venite makroorganizmi, 
posebno po~venite crvi ovozmo`uvaat 
prenos na organskata materija vo 

podlabokite sloevi na po~vata (Lee 

1985; Coleman and Crossley, 1996; Kostov, 

2003). Pravej}i horizontalni i 
vertikani kanali, ja zgolemuvaat 
dreniranosta i aeracijata na po~vata. 
Spored Kostov (2003), vo plodnite 
po~vi mo`e da ima 3-5 milioni crvi na 
eden hektar, ili 2-4 t/ha. Golemiot broj 
crvi e indikator za plodnosta na 
po~vata. 

 

Ekolo{ka interakcija so kulturnite 

rastenija 

Zaedni~kata korist pome|u ~lenovite 
na agrobiocenozata se ostvaruva preku 
razli~ni formi na zdru`uvawe, 
odnosno sofisticirani ekolo{ki 
interakcii, kako {to se mutualizmot 
(lat. mutuus- me|useben, eden sodrug), 

odnosno simbiozata (gr~. σύν, (sun)- so i 

βίωσις, (biosis)- `ivot) (Currie, 2001; 

Vance, 2001; Kostov, 2003; Leung and 

Poulin, 2008; Pacanoski i Kostov, 2011).  
Simbiotskata i slobodnata 
azofiksacija se formi na ekolo{ka 
interakcija preku koi po~vata se 
zbogatuva so azot vo nitratna forma. 
Simbiotskata azotofiksacija se vr{i 
so pomo{ na grud~estite bakterii od 

rodot Rhizobium spp. koi `iveat na 
korenite od vidovite od familijata 
Fabaсеае (Peoples et al.,  1995; Freiberg et 

al.,  1997; Zahran, 1999). Spored Kostov 
(2003), na ovoj na~in mo`e da se 

obezbedat 50-150 kg/ha ~ist azot vo 
dostapna forma godi{no. Slobodnata 
azotofiksacija se vr{i so pomo{ na 
nesimbiotski bakterii od rodovite 
Azotobacter ѕрр., Clostridium ѕрр. i dr. 

(Kennedy and Tchan, 1992; Santi et al., 2013). 

Ovie bakterii, vrzuvaj}i go 
atmosferskiot azot, gi obezbeduvaat 
po~vite so okolu 50 kg/ha azot godi{no 
(Kostov, 2003). Isto taka, zaednicata 
pome|u rizosfernite gabi i korenite 
na kulturnite rastenija, odnosno 
mikorizata (gr~. μύκης, (mikes)- gabi~ka, 

pe~urka i ῥίζα, (rhiza)-koren), e vid na 
mutualizam (Pacanoski i Kostov, 2011). 
Vo ovoj odnos rastenieto ja obezbeduva 
gabata so jagleni hidrati, a za vozvrat 
gabata ja olesnuva apsorpcijata na 
mineralni materii, osobeno fosforot 
od po~vata (Miyasaka, and Habte, 2001; 

Miyasaka et al.,   2003; Turk et al.,  2006). 
 

Podobruvawe na strukturata na po~vata 
Po~veniot edafon zna~itelno vlijae na 
podobruvawe na svojstvata na po~vata, 
vo prv red na nejzinata struktura 
(Kostov, 2003; Barea et al.,  2005; Rillig and 

Mummey, 2006). Sitnozrnestata 
stabilna struktura na po~vata e 
najzna~aen pokazatel na nejzinata 



4                                                                                                                                                                     Звонко Пацаноски 

____________________________________________________________________________________________________ 

JAFES, Vol 60, (2013) 

 

plodnost, odnosno vakvata po~va 
poseduva najpovolni hemiski, fizi~ki i 
biolo{ki svojstva. Po~veniot edafon, 
a posebno crvite, preku la~evinite od 
digestivniot sistem ja „prerabotuvaat” 
po~vata, gi slepuvaat po~venite 
~esti~ki, formiraj}i stabilni po~veni 
mikroagregati (Beare et al., 1994; Six et 

al., 2000; Hoorman et al., 2009). Poradi 
vlaknestata i so sluz pokriena hifa, 
gabite se, isto taka va`ni vo fizi~koto 
slepuvawe na po~venite ~esti~ki i 
formiraweto na stabilni poeni 

agregati (Gupta and Germida, 1988; Gardner 

et al., 1999; Riera et al., 2003; Anonymous, 

2008). Formiraweto na stabilni 
po~veni agregati preku podobruvawe na 
strukturata na po~vata, ja namaluva 
mo`nosta od erozija i pridonesuva do 
podobruvawe na vodno-vozdu{niot i 
toplotniot re`im na po~vata (Kort et al.,  

1998; Carter, 2002; Blanchart et al., 2004). 
 
Biolo{ka borba protiv rastitelnite 
bioti~ki agensi 
Biolo{kata borba protiv bioti~kite 
agensi podrazbira koristewe na 
prirodni neprijateli (predatori, 
paraziti i dr.) so cel namaluvawe na 

{tetite predizvikani od niv (Flint and 

Dreistadt, 1998; Charlet et al., 2002; Kostov, 

2006; Pal and Gardener, 2006). Golem broj 
bakterii, gabi i drugi ~lenovi na 
po~veniot edafon uni{tuvaat golem 

broj pleveli i nivni semiwa. Na 
primer, R|ata (Puccinia salveolens) 
parazitira na semeto od palamidata 
(Cirsium arvense). Fusarium orobanche i 

Fitomiza orobanche pri povolni uslovi go 
napa|aat stebloto na sinata kitka 
(Orobanche spp.) (Kostov, 2006). 
Colletotrichum gloeosporioides f. sp. 

aeschynomene predizvikuva antraknoza 

kaj  Aeschynomene virginica (Luo and 

TeBeest, 1997). Ponatamu, pro~istenite 
enzimi dobieni od razni izolati na 

Trichoderma harzianum efikasno go 
spre~uvaat rteweto na konidiite i 
porastot na micelijata kaj brojni 
fitopatogeni gabi od rodovite 

Rhizoctonia, Fusarium, Alternaria, Ustilago, 

Pythium, Phytophtora, Colletrotrichum 

(Lorioto et al., 1993), a osobeno Botrytis 

(Monte, 2001)(cit. po Kuzmanovska so 

sorab., 2010). Bacillus thuringiensis e 
klasi~en primer za biolo{ka borba 
protiv brojni {tetni insekti na 
p~enkata (Ostrinia nubilalis, Diatraea 

grandiosella), tutunot (Heliothis virescens), 

pamukot (Helicoverpa armigera, 

Pectinophora gossypiella) i kompirot 

(Leptinotarsa decemlineata) (Betz et al., 

2000). Korisnite nematodi Aphelenchus 

avenae i Aphelenchoides spp. odli~no ja 
suzbiva plutavosta na korenot kaj 

domatot predizvikana od  Pyrenochaeta 

lycopersici (Hasna et al.,  2008).  

Vlijanie na agrotehni~kite merki vrz 
po~veniot edafon 
Primenata na sekoja agrotehni~ka 
merka, osobeno onie koi vlijaat na 
vodno-vozdu{niot, hranitelniot i 
toplotniot re`im, reguliraweto na pH 
na po~vata, upotrebata na pesticidi i 
drugi, imaat svoe vlijanie, me|udrugoto 
i na po~veniot edafon (Curry and Good, 

1992; Stubbs et al., 2004).  

Obrabotkata i po~veniot edafon 
Obrabotkata na po~vata predizvikuva 
najdinami~ni fizi~ki, hemiski i 
biolo{ki procesi vo po~vata so koi se 
reguliraat vodno-vozdu{nite i 
toplotnite uslovi, mikrobiolo{kite 
procesi, re`imot na ishrana i sl. 
(Kostov, 2003). Glavno, postojat tri 
sistemi na obrabotka na po~vata: 
klasi~en, reduciran ili minimalen i 
No-till sistem (odgleduvawe na kulturite 
bez obrabotka na po~vata). Primenata 
na klasi~niot sistem na obrabotka na 
po~vata ja stimulira aktivnosta na 
po~veniot edafon preku podobruvawe 
na vodno-vozdu{niot i toplotniot 
re`im na po~vata. Pri toa, se 
zasiluvaat procesite na razgraduvawe 
na organskata materija i humusot, a 
preku intenzivnata po~vena aktivnost, 
po~venoto di{ewe se intenzivira {to 
rezultira so zgolemuvawe na 
koncentracijata na CO2 (Kostov, 2003).  
Me|utoa, klasi~niot sistem na 
obrabotka na po~vata vo odredeni 
slu~aevi predizvikuva zasiluvawe na 
erozivnite procesi, gubewe na humusot 
i razru{uvawe na strukturata na 
po~vata (Glanz, 1995; Reeves, 1997; 
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Kostov, 2003; Ritter and Eng, 2012). 
Golemiot broj rabotni operacii od koi 
se sostoi klasi~niot sistem, 
predizvikuvaat namaluvawe na 
brojnosta na odredeni vidovi od 
po~veniot edafon, posebno po~venite 
crvi (Overstreet, 2005). Spored Edwards 

and Bohlen, (1996) populacijata po~veni 
crvi se raducirala za 70% posle 5 
godi{na obrabotka na po~vata, vo 
sporedba so periodot pred toa. Spored 
istite avtori, po 25 godini koristewe 
na konvencionalniot sistem na 
obrabotka na po~vata, populacijata 
po~veni crvi padnala na 11-16%, vo 
sporedba so periodot pred upotrebata 
na ovoj sistem. Klasi~niot sistem na 
obrabotka na po~vata nepovolno vlijae 
vrz epigenite crvi, kako {to se crvite 

od rodot Lambricus, koi koristat isti 
hodnici dvi`ej}i se od pogornite vo 
podolnite sloevi vo potraga po hrana, 
koja naj~esto ja najduvaat vo humusno-
akomulativniot sloj. Za razlika od 
epigenite, endogenite crvi, crvite od 

rodot Apporectodea koi `iveat 
podlaboko vo po~vata, se potolerantni 
vo odnos na obrabotkata na po~vata, 
zatoa {to tie kontinuirano pravat 
novi hodnici i pogolem del od svoite 
potrebi za hrana gi zadovoluvaat od 
podolnite sloevi. (Simonse et al.,  2010; 

Palm et al.,  2013). Za razlika od 
klasi~niot, pomalku intenzivnite 
sistemi za obrabotka na po~vata 
ostavaj}i gi rastitelnite ostatoci na 
po~vata i nerazru{uvaj}i ja nejzinata 
struktura (Arshad et al., 1999), gi 
podobruvaat uslovite za razvoj na 
po~venite crvi (Holland, 2004). 
Rastitelnite ostatoci im obezbeduvaat 
hrana i za{tita od nadvore{ni 
vlijanija, razni predatori i ptici 
(Overstreet, 2005). No-till sistemot i 
drugite sistemi na reducirana 
obrabotka na po~vata ja zgolemuvaat 
populacijata od dvata tipa crvi 
(Edwards and Bohlen, 1996). Edwards so 
sorab. (1995) konstatiraat do 30 pati 
pove}e crvi kaj ovie sistemi, vo 
sporedba so konvencionalniot. Vo 
eksperiment voden vo Xorxija (SAD), 
na povr{inite kaj koi bil prektikuvan 
No-till sistemot, bile konstatirani vo 

prosek 967 crvi/m2 sporedeno so 149 
crvi/m2 na povr{inite obrabotuvani 

spored klasi~niot sistem (Coleman and 

Crossley, 1996). 4Razli~nite sistemi na 

obrabotka na po~vata imaat svoe 
vlijanie i vrz po~venite 
mikroorganizmi, odnosno nivnata 
brojnost, raznovidnost i biomasa 

(Schutter, M.E. and Dick, R.P., 2002; 

Elfstrand et al.,  2007; Frey et al.,  2007; 

Govaerts et al., 2008). Efektite od 
sistemite na obrabotka na po~vata vrz 
po~venite mikroorganizmi zavisat od 
po~veniot tip, klimatskite faktori i 
na~inot na odgleduvawe na kulturite 
(Jiang et al.,  2011). Pri primena na 

klasi~niot sistem na obrabotka, se 
intenziviraat oksidativnite procesi 

(Staley, 1999), odnosno procesi vo koi 
nastanuva razgraduvawe na organskata 
materija i humusot do krajni produkti, 

pri {to se osloboduva CO2 i NO2 (Angers 

et al.,  1993; Beare et al.,  1994; Jastrow et al., 

1996; Kostov, 2003; Omonode et al., 2011). 
Zgolemenoto osloboduvawe na CO2 po 
obrabotkata na po~vata e razultat na 
zgolemenata mikrobiolo{ka aktivnost 
pri razgraduvaweto na organskata 

materija (Helgason et al., 2009), no, spored 
Roberts i Chan (1990) i Jackson so sorab.,  

(2003), zgolemenata emisija na CO2 od 
po~vata po nejzinata obrabotka e 
rezultat i na zabrzanata parcijalna 

izmena na gasovi, odnosno CO2 od 
po~vata so O2 od atmosferata. Kako i da 
e, oksidativnite procesi  nastanati 
kako rezultat na primenata na 
klasi~niot sistem na obrabotka na 
po~vata, predizvikuvaat zgolemuvawe na 
brojnosta na populaciite aerobni 
mikroorganizmi (Mohammadi et al., 2011). 

Spored rezultatite od Makarova so 
sorab. (2007) aerobnite mikroorganizmi 

od rodovite Deinococcus-Thermus, 

Gemmatimonadetes, i Cyanobacter bile 
doninantni na povr{inite 
obrabotuvani spored klasi~niot 
sistem. Ednovremeno, utvrdeno e deka 
vidovite od ovie rodovi se otporni na 
nadvore{ni vlijanija, jonizira~ki 
zra~ewa i UV zraci. Sli~ni rezultati 

dobile Dorr de Quadros so sorab. (2012), 

spored koi mikroorganizmi od rodovite 

Gemmatimonadetes, Cyanobacteria, i 
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Deinococcus-Thermus bile dominantni na 
po~vi na koi bil primenet klasis~niot 
sistem na obrabotka. Me|utoa, i 
relativnata brojnost na aerobnite 
vidovite od rodovite Sphingomonas, 

Candidatus Koribacter, Flavisolibacter, 

Burkholderia, Phenylobacterium, 

Streptomyces, Mycobacterium i 

Mucilaginibacter bila pogolema kaj 

klasi~niot vo odnos na No-till sistemot. 
Zgolemeno prisustvo na aerobni i 
nitrofilni bakterii i gabi na 
dlabo~ina od 7,5 do 15 cm konstatiral 
Staley (1999) pri primena na klasi~niot 
sistem na obrabotka na po~vata. Sli~ni 
rezultati dobile Janušauskaite so sorab. 

(2013). Imeno, spored niv, 
mikrobiolo{kata aktivnost vo 
povr{inskiot sloj od 5 do 7,5 cm e 

pointenzivna kaj No-till sistemot. 
Me|utoa, na dlabo~ina od 10 cm 
sostojbata e sprotivna, odnosno 
rezultatite poka`ale namaluvawe na 
brojnosta na bakteriite za 3,49% i 
11,83% kaj gabite, kako i namaluvawe na 
enzimskata aktivnost. Na dlabo~ina 

pak od 20 cm namaluvaweto bilo dvojno. 
Vakvata sostojba se potvrduva so faktot 
deka kaj No-till sistemot povr{inskiot 
sloj na po~vata e pobogat so organska 
materija, odnosno dostapni hranlivi 
materii vo odnos na podlabokite 
sloevi, {to ovozmo`uva pogolema 
mikrobiolo{ka aktivnost vo ovoj sloj 

(Angers et al.,  1993). Ponatamu, 
rezultatite od obemnite 20 godi{ni 
ispituvawa na Perez-Brandán so sorab. 

(2012) nepoka`ale postoewe na 
statisti~ki zna~ajni razliki vo odnos 
na efektot na klasi~niot, 
reduciraniot ili minimalniot i No-till 
sistemot vrz brojnosta na korisnite 

po~veni gabi od rodot Trichoderma. 
Istoto e konstatirano i vo odnos na 

populacijata na gabata Gliocladium spp. i 
flurescentnite bakterii od rodot 

Pseudomonas. Istite avtori ne 
konstatirale statisti~ki zna~ajni 
razliki ni vo odnos na biomasata na 
po~venite gabi nitu pak vo odnos na 
biomasata na vkupniot jaglerod vo 
po~venite mikroorganizmi. 
Rezultatite od Janušauskaite so sorab. 
(2013) poka`ale deka vkupniot broj na 

bakterii i gabi se namalil za 25,5%, 
odnosno 22,7% kaj  No-till sistemot vo 
sporedba so klasi~niot sistem na 
obrabotka na po~vata. Pri~inata za toa 
e stimulira~kiot efekt na klasi~niot 
sistem vrz mikroorganizmite kako 
rezultat na ramnomernoto vnesuvawe na 
rastitelnite ostatoci vo orni~niot 
sloj i zgolemuvaweto na 
koncentracijata na O2 vo istiot sloj 

(Salinas-Garcia et al., 2002). 
Za razlika od klasi~niot sistem na 
obrabotka na po~vata, sistemite na 
reducirana (minimalna) obrabotka, 
vklu~itelno i No-till sistemot se 
poodr`livi zatoa {to ja {titat i 
za~uvuvaat po~vata, vodata i 
biolo{kata raznovidnost (Campbell et 

al.,1996; Hobbs et al., 2007; Calegari et al., 

2008). Brojni ispituvawa vo umereniot 
pojas poka`ale zna~itelno zgolemuvawe 
na organskiot C i N, kako i 
podobruvawe na kvalitetot na po~vata 

(Soon et al., 2001). Reduciranata 
obrabotka na po~vata rezultira so 
zgolemeno prisustvo na bakterii i gabi 

(Pankhurst et al., 2002; Govaerts et al., 2008; 

Helgason et al., 2009), zgolemuvawe na 

mikrobiolo{kata biomasa (Franzluebbers 

et al., 1995) i intenzivirawe na 

enzimskata aktivnost (Acosta-Martinez, 

2003; Sharma et al.,  2011; Mohammadi et al., 

2011). Me|utoa, spored Von Lützow so 
sorab. (2002) i Feng so sorab. (2003) 

reduciranata obrabotka doprinesuva za 
zgolemuvawe na mikrobiolo{kata 
aktivnost i biomasa samo vo 
povr{inskiot sloj vo sporedba so 
klasi~niot sistem. Isto taka, Feng so 
sorab. (2003) konstatiraat deka i No-till 
sistemot vodi kon zna~itelno 
zgolemuvawe na organskiot jaglerod vo 
po~vata i mikrobiolo{kata biomasa, 
no samo vo povr{inskiot sloj, vo 
sporedba so klasi~niot sistem. Wang so 

sorab. (2011) utvrdile zna~itelno 
zgolemuvawe na azotot, organskiot 
jaglerod i organskata masa pri primena 

na No-till sistemot, dodeka klasi~niot 
sistem na obrabotka po~vata go 
reduciral organskiot jaglerod i 
poka`al inhibitoren efekt vrz 
mikrobiolo{kata aktivnost i biomasa. 
Isto taka, i mikrobiolo{kata 
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raznovidnost bila zna~itelno pogolema 
kaj No-till sistemot vo sporedba so 

klasi~niot sistem (Ceja-Navaro et al., 

2010). Ponatamu, mikrobiolo{kata 
raznovidnost bila zna~itelno pogolema 
koga po ovesot kako prva kultura vo 
plodoredot do{la p~enka, a ne 
leguminoza, odnosno sistem na 
odgleduvawe koj bazira na `itni 
kulturi, vo koj odnosot C:N e pogolem 

(Dorr de Quadros et al.,  2012). Sli~ni 
razultati dobile i Vargas so sorab. 

(2004) koi konstatirale zgolemuvawe na 
mikrobiolo{kata biomasa pri primena 

na No-till sistemot, koe zgolemuvawe 
bilo povrzano so pogolemiot odnos C:N. 
Za razlika od klasi~niot sistem na 
obrabotka na po~vata vo koja {to 
dominiraat aerobnite mikroorganizmi, 
vo reducirana obrabotka, vklu~itelno i 
No-till sistemot dominantni se 
anerobnite mikroorganizmi. Spored 

Dorr de Quadros so sorab. (2012) 

anaerobnite mikroorganizmite od 

rodovite Verrucomicrobia, Firmicutes, 

Crenarchaeota, Chlamydiae, Euryarchaeota i 

Chlorobi bile dominantni na po~vi na 
koi bil primenet No-till sistemot. 
Me|utoa, i relativnata brojnost na 
anerobnite vidovite od rodovite 

Clostridium, Geobacter, Rhodoplanes, 

Duganella i Sphingobacterium bila 
zna~itelno pogolema kaj No-till sistemot 
vo odnos na klasi~niot. 

Plodoredot i po~veniot edafon 
Plodoredot pretstavuva najkompleksna 
agrotehni~ka merka koja ima 
agroekolo{ko, agrotehni~ko i 
agroekonomsko zna~ewe (Kostov, 2003). 
Потребата од одгледување на културите во 
плодоред се јавува заради регулирањето на 
повеќе фактори од кои зависи успехот во 

производството, a eden od najzna~ajnite e 
reguliraweto na alolopatskite odnosi 
i drugite me|usebni vlijanija (Kostov, 
2003). Monokulturnoto odgleduvawe 

predizvikuva seriozni нарушувањa во 

едафонот (биолошките својства на 

почвата), ја ограничува разновидноста на 

почвената флора и фауна, а како резултат 

на тоа ја нарушува биолошката рамнотежа 

во почвата. При тоа се намножуваат 

микроорганизми чии метаболитички 

продукти го инхибираат порастот кај 

културните растенија. Ottamu, 
praktikuvaweto na plodoredot vlijae 
vrz zgolemuvawe na mikrobiolo{kata 
raznovidnost, posebno vrz korisnite 
mikroorganizmi (Johnson et al., 1992), go 
prekinuva ciklusot na rastitelnite 

patogeni (Altieri, 1999), ja namaluva 
plevelnata populacija i populacijta na 

{tetnite insekti, односно, со еден збор, 

престануваат симптомите на „замореност“ 

на почвата (Kostov, 2003). Сето ова се 

постигнува, меѓудругото, и со vklu~uvawe 
vo plodoredot na kulturi od fam. 

Fabaceae кои doprinesuvaат do pojava na 
simbiotskata azotofiksacija, koja se 
odviva blagodarenie na grud~estite 
bakteriite od rodot Rhizobium. Vakvite 
plodoredi ja zgolemuvaat populacijata 
na heterotrofni mikroorganizmi, 
posebno vo rizosferniot sloj (Roper and 

Gupta, 1995; Janušauskaitė et al.,  2013), 

kako i popуlaciite na nitro i 
denitrofilnite bakterii (Crews and 

Peoples, 2004; Orr et al., 2011). Seto ova 
rezultira so podobruvawe na svojstvata 
na po~vata, nejzinata biogenost i 
plodnost. Plodoredot, kako i 
rastitelnite ostatoci (Pacanoski, 
2011) imaat silno vlijanie vrz 
po~venata mikrobiolo{ka populacija, 
{to naj~esto rezultira so zna~itelno 
namaluvawe na rastitelnite patogeni 
(Abawi and Widmer, 2000; Bailey and 

Lazarovits, 2003; Davis et al.,  1996). Vo 
vakvi uslovi nepatogenite alelopatski 
bakterii proizveduvaat i izla~uvaat vo 
nadvore{nata sredina antibiotici koi 
inhibitorno deluvaat na nekoi 
fitopatogeni mikroorganizmi (Barazani 

and Friedman, 1999). Spored rezultatite 
dobieni od ispituvawata na Larkin, 

(2003), Larkin i Honeycutt, (2006) i Larkin 

so sorab., (2006) vo koi bile vklu~eni 
razli~ni plodoredi, se poka`ale 
golemi razliki vo karakteristikite na 
po~veniot mikrobiolo{ki sostav vo 
odnos na suzbivaweto na 
predizvikuva~ite na bolestite vo 
kompir, posebno Rhizoctonia solani i 

Streptomyces scabies. Isto taka, 
plodoredite koi sodr`at kulturi od 
rodot Brassica, kako i kulturi za zeleno 
|ubrewe, zna~itelno gi reducirale 
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bolestite na kompirot (Larkin and 

Griffin, 2007). Konkretno, plodoredot vo 

koj bile vklu~eni ja~men, kompir i ‘r` 
poka`al za 20% podobri rezultutati vo 

suzbivaweto na Rhizoctonia solani i 

Streptomyces scabies vo sporedba so 
plodoredot ja~men, kompir i detelina, 
vo podolg vremenski period na 
ispituvawe (Larkin et al., 2006). Vo 

kontekst na prethodnite se i следните 

rezultati od Larkin, (2008) koi poka`ale 
deka namaluvaweto na infekciite od  
Rhizoctonia solani i Streptomyces scabies  za 
18%, odnosno 33%, pridoneslo za 
zgolemuvawe na prinosot na kompir za 
20%, odnosno 23% , koga plodoredot go 

so~inuvale ja~men, kompir i ‘r`. Za 
odr`uvawe na stabilnosta i 
funkcionalnosta na plodoredot va`ni 
se principite za reduvawe na kulturite 
vo nego, a posebno va`en e redosledot 
(sukcesijata) na kulurite vo plodoredot 
(Kostov, 2003). Prekinuvawe na 
ciklusot na nekoi rastitelni patogeni 
}e nastane ako slednata kultura ne e 
doma}in na taa bolest, t.e. ako ne e od 
ista familija kako prethodnata. Na 
primer, takov e slu~ajot so bолеста 

трулеж на коренот (Ophiobolus graminis)  

која ја  предизвикува габа која паразитира 

на коренот и на приземните интернодии од 

житните култури (Атанасовска, 2010). 

Bолеста трулеж на коренот (Pythium spp.) e 
предизвикана од patogen koj go napa|a 
korenot na golem broj kulturi (gra{ok, 
tutun, p~enica, ja~men)(Pankhurst and 

McDonald, 1988; Rovira et al. 1990). Во 

вакви случаeви примена на плодоред од две 

до три години (окопни, односно 

едногодишни легуминозни култури) 

представува најефикасна мерка во 

сузбивањето на овие болести, затоа што на 

овој начин, односно со примена на 

правилен плодоред, се пореметува или 

прекинува циклусот на пораст на штетните 

ризосферни микроорганизми (Schippers et 

al., 1987). Слична е состојбата и со 

масовната појава на нематоди, кои 

претставуваат сериозен проблем, посебно 

во производството на градинарски култури 

во заштитени (затворени) простори. Иако, 

употребата на пестициди е редовна 

агромерка, само плодоредот може успешно 

и долготрајно да го реши проблемот со 

нематодите.  

Иако секоја агротехничка мерка се 

анализира одвоено, тие фукционираат 

комплексно, одсносно со меѓусебно 

содејство и надополнување. Таков е 

случајот со обработката на почата и 

плодоредот. Овие две зна~ајни 

агротехнички мерки силно влијаат на 

почвениот едафон, разградувањето на 

органската материја, водно-возdушниот, 

топлотниот и хранителниот режим на 

почвата, го одредуваат односот C:N, 

(Kостов, 2003; Fierer et al.,  2009). Me|utoa, 

ispituvawata na Silva so sorab., (2013) 

poka`ale pogolemo vlijanie na 
obrabotkata na po~vata vrz promenite 
na mikrobiolo{kiot sostov, posebno 

vrz bakteriite. Sprotivno, O’Donnell so 
sorab., (2001) i Johnson so sorab., (2003) 

konstatiraat pogolemo vlijanie na 
plodoredot vo sporedba so obrabotkata, 
vo odnos na promenite na 

mikrobiolo{kata raznolikost. Vakvata 
sostojba se objasnuva so razlikite vo 
po~veniot tip, sodr`inata na 
organskata materija, procesite na 
razgraduvawe na istata, a so toa 
konsekventno, pove}e ili pomalku se 
vlijae i vrz mikrobiolo{kata brojnost 
i raznovidnost (Marschner et al.,  2003). 
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Апстракт 

Култивирање на лековитите и ароматични растенија (ЛАР) е значајно поради можноста од 

загрозување на еко-системите и на биодиверзитетот во целина, како резултат на зголемената 

побарувачка на овие култури. Целта на трудот е да се анализа пазарот на ЛАР и економските 

аспекти во процесот на култивирање на ЛАР. Преку споредбени анализи се претстави 

состојбата на пазарот во Република Македонија и балканските земји, извозот и економските 

аспекти на процесот на култивирање и развој на оваа гранка. Во последно време во Република 

Македонија се прават напори за производство за расаднички материјал од неколку вида, па во 

наредните години може да се очекува зголемување на култивираните површини. Во соседните 

земји се јавува тенденција на опаѓање на површините заради светските цени на овие 

производи. Недостатокот на технологија за финализација на производите е исто така присутно, 

што придонесува додадената вредност да завршува во земјите кои го увезуваат материјалот. 

Клучни зборови: лековити и ароматични билки, анализа на пазар, балкански земји, економски 

аспекти. 
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Abstract 

Cultivation of medicinal and aromatic plants (MAP) is important because of the possibility of 

jeopardizing the ecosystems and biodiversity in general, as a rezlut of growing demand for these 

crops. The aim of the paper is to analyze the market of MAP and the economic aspects in the 

cultivation of MAP. Through comparative analysis, the condition of the market in the Republic of 

Macedonia and the Balkan countries was presented, as well as exports and economic aspects of the 

cultivation and development of this area. Lately in the country efforts has been made in order to 

produce seedlings for several types, and in the coming years is expected an increase of the cultivated 

land. In neighboring countries there is a tendency of declining of the area because of the world prices 

for these products. Lack of technology for the final product is also present, contributing added value 

to end in countries that import the material. 

Keywords: medicinal and aromatic plants, analysis of the market, Balkan countris, economic aspects. 
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Вовед 

Поради се поприсутното загадување и 

индустријализација, поновите трендови во 

исхраната се насочени кон така наречената 

,,здрава храна,, произведена по принципите 

на органско производство. Самоникнатите 

диви растенија, со развојот на концептот на 

органско производство заземаат се поважно 

место во процесот на производство на 

храна во светот. Но, со зголемувањето на 

побарувачката за оваа група на производи, 

истовремено постои реална опасност за 

загрозување на еко-системите, а во крајна 

рамка и на биодиверзитетот во целина. Од 

тука се поставува и нова задача за 

земјоделското производство а тоа е 

култивирање на одредени видови кои се 

собираат во природата, а кои служат за 

човекова исхрана.  

Во култивирањето на самоникнати диви 

плодови најважно место завземаат 

лековитите и ароматични растенија (ЛАР). 

Тие имаат најголема важност заради 

неколку причини: наједноставни се за 

култивирање во однос на другите групи 

(габи, мовови, лишаи), тие се многубројни 

како група, имаат широката палета на 

користење во различни индустрии 

(козметичка, фармацеутска, хемиска, 

прехранбена) и.т.н.  

Република Македонија доста заостанува во 

однос на останатите земји во светот во овој 

тип на производство. Кај нас е најзастапено 

производството на традиционални култури 

со класичен начин на производство. Па 

оттука се јавува и предизвикот за анализа на 

оваа тема ,,култивирање на лековитите и 

ароматични растенија,, потенцирајки ги 

најважните аспекти во оваа област заради 

унапредување на култивирањето во земјата. 

Во овој труд ќе ги сублимираме искуствата 

на земјите кои се понапредни во областа на 

култивирање на лековитите и ароматични 

растенија. Истовремено споредувајќи ги 

нивните искуства со условите кои ги има 

Република Македонија за развој на оваа 

гранка, ќе се потенцираат можностите за 

овој тип на производство кај нас. 

Дополнително, ќе го анализираме извозот на 

ЛАР во Република Македонија. Сето тоа ќе 

придонесе да се анализираат еконосмките 

аспекти за утврдување на слабостите и 

проблемите со кои би се соочиле со 

евентуалното интензивирање на 

култивирањето на ЛАР. 

Со култивирање на видовите се 

реализираат повеќе цели и задачи како што 

се: активирање на природните потенцијали, 

ангажман на човечките ресурси, создавање 

на услови за одржливо користење на ЛАР 

како природни ресурси, бидејки се 

намалува притисокот на побарувачката која 

се рефлектира преку поголем ангажман на 

собирачите врз природните живеалишта на 

овие билки, а со тоа и поголема веројатност 

за нивно исчезнување. 

 

Материјал и методи 

Материјалот за истражување се темели врз 

собирање на секундарни податоци. 

Податоците се превземени од релевантната 

универзитетскa литература, научни изданија 

и публикувана литература на експерти во 

оваа област, научни трудови, извештаи, 

достапни податоци од соодветни институции, 

како и податоци од Интернет - порталите 

www.unctad.org, www.intracen.org и 

www.stat.gov.mk. Користената литература е 

превземена од достапните изданија од 

соседните земји, каде што во поголема мера 

се истражува оваа тема.   

Податоците за пазатор со ЛАР се 

превземени од датабазата UNCTAD, а 

табеларните прикажи се  обработени на 

база на ITC калкулации базирани на UN 

COMTRADE статистика. Периодот на 

анализа е 2003-2012 година. 

За споредба на состојбата на ЛАР во 

одредени земји, с екористи методот на 

компарација, со кои се утрврдуваат 

состојбите, предностите и слабостите на 

земјите одделно. Во таа насока, споредбата 

се врши помеѓу Македонија, Србја, Бугарија, 

Босна и Херцеговина, Албанија 

 

Резултати и дискусија 

Според податоци од УНКТАД (UNCTAD) 

извозот во тони на Република Македонија 

за периодот 2003-2012 е прикажан во 

следната табела 1. Најголемиот извоз 

Република Македонија го остварува во 

Германија, Франција Бугарија и Шпанија. 

Покрај овој приказ кој е даден во табелата 

вкупниот извоз на Република Македонија 

за десет години изнесува околу 14.315 тони 

или во просек околу 1400 тони годишно. Во 
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наредната табела, е претставен извозот кон 

10 најголеми земји увознички од Република 

Македонија. 

 
Табела 1. Извозот во тони на Република Македонија за периодот 2003 -2012 во десетте најголеми 

земји увознички 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Вкупно 

Германија 584 449 448 363 341 351 212 249 263 242 3502 

Франција 761 312 253 311 309 159 133 171 229 144 2782 

Бугарија 9 75 40 178 148 269 350 238 331 186 1824 

Шпанија 0 221 238 241 211 260 0 0 0 3 1174 

САД 120 168 168 118 190 68 65 122 51 73 1143 

Словенија 171 186 87 32 15 12 27 68 53 17 668 

Србија 0 0 65 111 135 110 48 46 57 95 667 

Полска 0 22 72 32 79 94 57 59 69 59 543 

Италија 51 31 89 53 75 25 5 20 28 17 394 

Турција 0 6 71 0 14 32 15 37 21 83 279 

              Извор: UN COMTRADE 
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Табела 2. Извоз на Република Македонија во десет најголеми увозници, во евра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Извор: UN COMTRADE 

Земји  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Вкупно 

Германија 1040560 811990 872020 886790 804670 1108520 585100 734250 806270 712240 8362410 

Франција 795000 536240 393450 568370 601860 349340 275340 365240 453750 287690 4626280 

САД 355350 441630 355030 769660 137970 141970 262820 147900 324240 188220 3124790 

Бугарија 4420 69940 37740 171940 148820 333030 404410 258310 378360 206830 2013800 

Шпанија 0 271740 284250 294530 261170 344580 0 0 0 7000 1463270 

Словенија 224370 263700 122050 66070 75140 26510 99670 230440 168720 41210 1317880 

Србија 0 0 88330 124980 213020 163120 82460 98650 97640 179610 1047810 

Хрватска 140450 104510 92340 133730 89730 108740 77440 80580 114160 53650 995330 

Италија 84800 57080 163800 103480 175090 65250 27250 64760 83280 76200 900990 

Полска 0 22510 125260 61290 151010 139330 81740 64760 127880 96420 870200 
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За десет години Република Македонија има 

остварено вкупен извоз во вредност од 

28.508.750 евра или просечно по 2.800.000 

евра годишно. 

Спрема податоците на УНКТАД во светски 

рамки трговијата со ЛАР изнесува околу 

500.000 тони, со вредност на размената од 

околу 1,3 милијарди долари на годишно 

ниво. Просечната стапка на раст на 

побарувачката на светско ниво изнесува од 

10 до 15% , се проценува дека во 2050 

година во светот прометот со ЛАР ќе 

изнесува околу 5 милијарди долари. 

Во наредната табела се прикажани 

најголемите светски увозници и извозници 

за 2010 годна. 

 
Табела 3. Најголеми увозници и извозници во светот 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: UN COMTRADE  

 

Најголемите увозници се Азиските земји, 

Хонг Конг и Јапонија, но исто така и 

најголеми извозници се азиските земји: 

Кина, Хонг Конг и Индија. Германија е на 

четврто место и во увозот и во извозот, а 

тоа значи дека во оваа земја процесот на 

производство, доработка, преработка и 

финализација е на високо ниво, како и во 

САД. Од Балканските земји на високо 

деветто место на извозници е Бугарија со 

10.050 тони извоз со вредност од 14.500.000 

долари. 

 

Какви се состојбите во Република 

Македонија? 

Според податоци со кои располагаме во 

Република Македонија недостасува 

конректна база на податоци која ги 

евидентира површините и видовите на ЛАР 

кои се предмет на култивирање. 

Забележани се поединечни случаи на ваква 

дејност на одредени парцели кои се 

засадуваат претежно со камилица, оригано 

(во тетовскиот регион) кое е плод на 

искуства на култивирање во Турција, па 

така и расадничкиот материјал и 

технологијата на производство е резултат 

на апсолвирање на искуства на 

производство во таа земја. Покрај овие 

примери карактаристичен е примерот на 

обид на култивација на шар планинскиот 

чај од одредено претпријатие во 

Гевгелискиот регион (планинската област 

на Кожуф) но засега без објавени резултати 

и искуства. Во последно време ЈП,, 

Македонски шуми,, прави напори за 

производство за расаднички материјал од 

неколку вида, па во наредните години може 

да се очекува зголемување на 

култивираните површини. Според тоа, 

најголемиот дел од табеларните прикази 

кои се однесуваат за Република Македонија 

се однесуваат за количини собрани во 

природата. 

 

Какви се меѓународните искуства во 

оваа област? 

Податоците од прегледот на литературата 

од оваа област, покажуваат дека сите земји 

извознички на ЛАР ги обезбедуваат 

извезените количини со околу 90% од 

лековитите и ароматични растенија 

собрани од природата, а 10% од 

 

Увозници Извозници 

бр. Земја 

Количина 

(000) тони 

Вредност (000) 

долари Земја 

Количина 

(000) тони 

Вредност 

(000) долари 

1 Хонг Конг 67,00 291.200 Кина 147,00 281800 

2 Јапонија 51,35 136.000 Хонг Конг 63,15 228200 

3 УСА 49,60 135.500 Индија 33,90 56650 

4 Германија 45,35 110.200 Германија 15,10 70050 

5 Јуж.Кореја 32,25 52.300 УСА 13,50 115500 

6 Франција 21,35 52.000 Мексико 13,00 11250 

7 Кина 13,65 41.600 Египет 11,75 13850 

8 Италија 11,70 42.850 Чиле 11,60 28200 

9 Пакистан 11,05 11.150 Бугарија 10,05 14500 

10 Шпанија 9,10 27.650 Сингапур 9,60 56600 
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материјалот го обезбедуваат од површини 

на кои истите билки ги култивираат.  

 

Состојбите со култивирање на ЛАР во 

Република Србија 

Според  Радановиќ, Настевски (2002) во 

Србија се одгледуваат околу 50 вида на 

ЛАР, за разлика од светските рамки каде 

што предмет на одгледување се околу 150 

вида. Најчесто одгледуваните видови се 

прикажаи на табела 5. 

Што се однесува пак до површините на кое 

е застапено култивирањето. Живановиќ ( 

2010) истакнува дека во Србија во 

моментот има околу 5000 ха под 

култивирани ЛАР видови, или околу 1% од 

расположивите земјоделски површини. 

Овие површини никогаш не биле поголеми 

од 10.000 ха. Се претпоставува дека 

максималниот капацитет за одгледување на 

овие видови без да биде предизвикан 

суфицит во производството е 15.000 ха. 

Регионите во кои е застапена оваа дејност 

се регионот на Војводина, како и регионот 

на југоисточна Србија (Књажевац, 

Алексинац, Пирот, Сурдулица). Постои 

тенденција на намалување на површините 

иако побарувачката расте. Тоа е плод на 

ниските производни цени на ЛАР кои се 

присатни во Азиските и Афричките земји 

кои директно се рефлектираат на светските 

продажни цени на ЛАР.  

Според проценка, просечното годишно 

култивирано производство на Република 

Србија изнесува околу 1650 тони. Како 

компарација во однос на Република 

Македонија, оваа количина е поголема од 

вкупниот наш извоз кој изнесува просечно 

околу 1400 тони на годишно ниво. 

 

 
Табела 4. Култивирано производство на ЛАР во Србија во период 1999-2008 

Година Вкупно тони Година Вкупно тони 

1999 1.359 2004 1.684 

2000 1.365 2005 1.621 

2001 1.622 2006 1.211 

2002 1.832 2007 1.289 

2003 1.740 2008 2.425 
Извор: Проценка на Стопанска комора на Република Србија 
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Табела 5. Најчесто одгледувани видови на ЛАР во Србија 

бр.

Растителен вид Народно име Растение  Размножување Време Се појавува на пазар

1 Althea officinalis бел слез 1 год.раст дир.сетва и расад пролет и есен flos, folium,radix

2 Satureja hortensis Чубрика 1 год.раст дир.сетва и расад пролет herba, folium, aetherol

3 Pimpinela anisum Анасон 1 год.раст дир.сетва пролет  fructus, aetheroleum

4 Sinapis alba бела слачица 1 год.раст дир.сетва пролет Semen

5 Chamomila recutita камилица 1 год.раст дир. Сетва пролет есен flos, aetheroleum

6 Anethum graveolens миродија 1 год.раст дир.сетва пролет fructus, aetheroleum

7 Calendula officinalis невен 1 год.раст дир.сетва пролет flos, flos sine calycibus

8 Trigonela foenum graecum грчко семе 1 год.раст дир.сетва пролет Semen

9 Malva silvestris црн слез 1 год.раст дир.сетва пролет flos, folium, herba

10 Petroselinum sativum першун 1-2 год.раст дир.сетва есен пролет folium, fructus,aethero

11 Angelica archangelica ангелика 1 год.раст расад есен пролет radix, aetheroleum

12 Valeriana officinalis валериана 1 год.раст расад пролет radix, aetheroleum

13 Ocimum basilicum босилок 1 год.раст расад пролет herba, aetheroleum

14 Majorana hortensis мајоран 1 год.раст расад пролет, есен herba

15 Carum carvi ким 2 год.раст дир.сетва пролет, есен fructus, aetheroleum

16 Oenothera bienis ? 2 год.раст дир.сетва есен пролет oleum

17 Hypericum perforatum кантарион 2 год.раст расад есен пролет herba, oleum, extract

18 Mentha piperita питомо нане 2 год.раст сталони есен пролет folium, aetherol

19 Salvia officinalis жалфија повеќе год. дир. Сетва пролет, есен herba, folium, aetherol.

20 Hyssopus officinalis милодух повеќе год. дир.сетва пролет, есен herba, folium, aetherol.

21 Cynara scolimus артичока повеќе год. дир.сетва пролет folium

22 Foeniculum vulgare морач повеќе год. дир.сетва пролет fructus, aetheroleum

23 Pyr.cinerariaefolium бухач повеќе год. расад есен пролет flos

24 Origanum heracleoticum оригано повеќе год. расад есен пролет herba, folium, aetherol.

25 Origanum vulgare враниловка повеќе год. расад есен пролет herba, folium, aetherol.

26 Satureja montana вресок? повеќе год. расад есен пролет herba, folium, aetherol.

27 Echinacea angustifolia ехинацеа повеќе год. расад есен пролет herba, radix

28 Melissa officinalis маточина повеќе год. расад есен пролет herba, folium, aetherol.

29 Levisticum officinale селен повеќе год. расад есен пролет radix, fructus, aetherol

30 Thymus vulgaris темјан повеќе год. расад есен пролет herba, folium

31 Glycyrrhiza glabra сладок корен повеќе год. резн.жили есен пролет  radix

32 Lavandula vera лаванда повеќе год. резници/бокор есен пролет flos, aetheroleum

33 Iris germanica перуника повеќе год. ризоми есен пролет rhizoma, aetheroeum

34 Artemisia dracunculus естрагон повеќе год. сталони есен пролет folium, aetherol  
Извор: LEK. SIROV. God. XXII Broj 22 Str. 83 – 99 Beograd 2002 - Institut za proucavanje lekovitog bilja »Dr Josif 

Pancic«, Beograd 

 

Состојбите со култивирање на ЛАР во 

Република Бугарија 

Според Джурмански и сор.(2009) 

состојбите во Република Бугарија се 

следни: површините на кои се одгледуваат 

култивирано ЛАР изнесуваат околу 50.000 

ха, претставуваат 1,1% од од вкупните 

обработливи површини во таа земја . 

Најголемо производство е забележано на 

видот Кориандар (Coriandrum sativum L.) со 

75% од вкупните површини, следува 

лавандата (Lavandula vera), со 7,4% од 

вкупните површини, трета по застапеност 

на површините е Маслодајната роза (Rosa 

damascena f.trigintipetala) која во моментот 

е застапена со 6,4%. Порано овој вид бил 

најзастапен во одгледувањето, како и 

трговијата со етерични масла, но заради 

зголемените расходи во однос на 

приходите секоја година е со опаѓачка 

застапеност. Покрај овие видови на помали 

површини застапени се следниве видови: 

Нане (Mentha sp)., Копар (Anethum 

graviolens L), Резене (Foeniculum vulgare 

Mill.), Маточина (Melissa officinalis L.), Бел 

трн (Silibum marianum L.), Шипка ( Rosa 

sp.). 

Бугарија како земја во нашето непосредно 

соседство влегува во групата на 

најголемите извозници во светски рамки 

таа го зазема 9 место, но сепак треба да се 

констатира дека и кај нив е забележана 

тенденцијата на опаѓање на површините 

под кои се одгледува ЛАР, заради 

светските цени на овие производи. 

Еклатантен пример е примерот со 

маслодајната роза. Покрај тоа нашите 

соседи имаат проблеми со апроксимирање 

на стандардите на органско производство, 

така да добар дел од количините сеуште се 

произведуваат на класичен начин. 

Недостатокот на технологија за 

финализација на производите е исто така 

присутно, што придонесува додадената 
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вредност да завршува во земјите кои го 

увезуваат материјалот. 

Бугарија е лидер на Балканот во 

производство, промет и трговија. Значајно 

за Република Македонија е можноста да 

црпи позитивни искуства од соседната 

земја особено во делот на производство. 

 

Состојбите со култивирање на ЛАР во 

БИХ 

Според среднорочната стратегија на  развој 

на земјоделскиот сектор во Федерацијата 

БИХ 2006-2010, во Босна и Херцеговина 

ЛАР се одгледува плантажирано на 

површина на околу 24 ха од овие површини 

се жнеат околу 120 тона на растителен 

материјал со вредност од околу 180.000 

конвертабилни марки што претставува 

вредност од околу 90.000 евра. Планот за 

развој до 2010 година предвидува раст на 

површините од околу 160 ха со принос од 

1.400 тона и приход од околи 1 милион 

евра. Состојбата е слична како во 

Република Македонија, основните извозни 

количини се обезбедуваат од природата, а 

со тоа и можноста за нејзино загрозување 

огромно. 

Секако имајќи ги предвид природните 

ресурси на БИХ, потенцијалот за 

производство е многу поголем. 

 

 

Состојбите со култивирање на ЛАР во 

Албанија 

Состојбата е слична како во БИХ со тоа 

што нема конкретни податоци за 

плантажиран начин на производство на 

ЛАР. Сепак Албанија е најголем извозник 

на ЛАР во Република Македонија. 

Заклучок е дека целокупните извозни 

количини Албанија ги собира од 

природата. 

Економски аспекти во процесот на 

култивирање на лековитите и 

ароматичните растенија во Република 

Македонија 

За да се реализира производство на 

одредени видови на ЛАР потребни се 

задоволителни Агро- еколошки услови тие 

услови, како што се: 

Соодветно земјиште, адекватна 

температура, влажност на воздух, 

надморска височина, светлина и др. 

фактори. Овие услови кај нас во 

Македонија се на задоволително ниво 

бидејки ние имаме развиен рељеф, 

различни типови на почва, развиен 

биодиверзитет, така што голем број од овие 

билки кои можат да се култивираат. 

Бидејки имаат и природно живеалиште кај 

нас, различните климатски услови кои 

владеат се само предност. Тоа значи дека 

има можност да култивираме видови кои 

природно растат во субалпска клима, па се 

до видови во медитеранска и умерено 

медитеранска клима. 

Но како најголем фактор во производството 

се наметнува човечкиот фактор 

За овој тип на производство потребно е 

адекватно знаење кое ќе ги задоволи трите 

најважни аспекти во производството на 

ЛАР тие се: 

- Економски аспекти 

- Социјални аспекти 

- Еколошки аспекти 

Кога сме кај економските аспекти прво во 

процесот на планирање треба да се 

одговори на неколку прашања и тоа: 

Кои видови да ги култивираме?  

Треба да избереме видови кои релативно 

лесно се култивираат присатни на наше 

поднебје, да има искуство со култивирање 

досега во светот, да со одгледувањето 

бидат на исто или подобро квалитетно 

рамниште како и самоникнатите видови. 

Истовремено да ги задоволуваат 

критериумите за успешно производство, а 

тие се:  

 Квалитетни сорти, семе со мал ризик од 

неуспех, способност на соработка во 

процесот на производство, билки кои 

според калкулациите имаат можност  за 

остварување поголеми приходи и се 

рентабилни во производство. 

Како да се одгледуваат? 

За да се дојде до задоволителни резултати 

во одгледувањето потребно е прво да има 

спремност за ризик, бидејки ова е 

релативно нова гранка, потребно е 

ангажман на работна рака за рачна работа, 

значајна е личната иницијатива како и 

надпросечно знаење во оваа област како би 

можело работата да се заврши до крај 

бидејки поголемиот број билки не се 

едногодишни, туку повеќе годишни што 

изискува долгогодишно планирање и 
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работење. При тоа треба да се има добро 

познавање и примена на агротехнички 

мерки како што се употребата на 

механизација и наводнување. Покрај тоа 

треба да се воздржува од примена на 

пестициди, и секако еден од најважните 

сегмент адекватна опрема за сушење и 

преработка како би можеле истите 

производи да излезат со квалитет на 

пазарот.  

Каде ќе се продаваат? 

 Најдобра варијанта е осигураниот пласман 

или производство по договор, но ако веќе 

тоа не е можност треба интензивно да се 

следи пазарот на ЛАР како и трендовите на 

движење на цените. Покрај тоа треба да се 

внимава со видовите или едноставно да се 

избегнуваат видовите кои во големи 

количини и ниски цени кои ги пласираат 

Азиските и Афричките земји. 

На кој начин ќе ги одгледуваме 

(конвенционално или органски)? 

Овој дел е од голема важност и треба да се 

направи калкулација. Конвенционалниот 

начин е со пониски цени но во истовреме 

без адекватни сертификати и стандарди 

финалниот производ има пониска цена и 

помалку можност за пласман. 

 

Социјални аспекти 

Од социјалните аспекти треба да се внимава 

каде ќе се организира производството, дали 

постои ли можност од организирање на 

производство со обезбедување на 

работници кои ќе ги задоволуваат 

критериумите за успешно производство, 

дали се способни да учат нови техники и 

технологии на производство дали 

приходите на истите ќе ги задоволуваат 

нивните потреби, а во исто време не 

нарушувајки го рентабилноста на 

производството и др. 

 

Еколошки аспекти 

Посебно треба да се внимава на чистота во 

однос на мало присуство на штетни 

материи како што се присутност на тешки 

метали, опасни хемикалии, радиоактивни 

елементи. Ова е од исклучителна важност 

затоа што ЛАР спаѓаат во сировини кои 

служат за исхрана и спаѓаат во така 

наречената,, здрава храна,, или како 

сировини за производство на лекови, 

зачини и чаеви. 

Покрај ова потребна е чистота во однос на 

висок процент на активни материи, висок 

органолептички квалитет, микробиолошка 

исправност и сл. 

 

Заклучоци 

Следејки ги трендовите на пораст на 

побарувачката на ЛАР и движењето на 

цените, како и поволните климатски и 

почвени услови, во Република Македонија 

покрај тоа што можно, туку и се 

препорачува култивирање на видовите за да 

може да се обезбеди профитабилно 

производство.  

За да се обезбеди профитабилно 

производство потребно е да се исполнат 

следниве услови: 

Формирање и јакнење на здруженија на 

производители кои преку размена на 

искуства, настапување на заеднички на 

пазари, стекнување на нови знаења и 

осовременување на производството ќе 

можат да се конкурентни на домашните и 

странски пазари. 

Како можност се наметнува и формирање 

на кластерски начин на производство. 

-Институционална помош преку 

субвенционирање на овој начин на 

производство, бидејќи станува збор за 

извозно ориентирана област, со тоа ќе 

создаде намалување на трговскиот дефицит 

и стимулирање една гранка која ќе има 

перспектива на подолг рок. Покрај тоа 

незаобиколив е и фактот дека се работи за 

трудинтензивна гранка која апсорбира 

работна сила, а со тоа се придонесува во 

намалување на небработеноста во 

државата. 

-Формирање на наставно - научни 

институции (институти) или корпорирање 

на оваа проблематика во веќе постојните, 

бидејки сите земји кои посериозно се 

занимаваат со оваа дејност имаат такви 

институции. Воведување на предмети и 

настава на 

средношколските/високошколски-те 

институции, како би се обучувало кадар кој 

ќе биде способен да организира ваков тип 

на производство. 

-Стимулирање на актуелните претпријатија 

кои се занимаваат со откуп и извоз на ЛАР, 

за да организираат ваков тип на 

производство или да воспоставаат 

кооперантски однос со идните 
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производители. Разговори со странските 

трговски партнери за можностите за 

организирање на планско производство со 

пласман на нивните пазари. Иако оваа 

изгледа невозможно сепак треба да се 

напомене дека во оваа област важиме за 

регион со најквалитетно и најчисто 

производство. 

-Стимулација за набавка на опрема за 

финализирање на производите (сушење, 

складирање, преработка, пакување и сл.) 

тоа во овој момент не е можно заради 

малиот обем на производство но со 

зголемување на производството се ствараат 

услови за поголема финализација на 

производството, а со тоа и останување на 

додадената вредност на овие производи во 

Македонија. 

-Работа на изноѓање на можности преку 

поголемите фармацевтски куќи или 

прехранбени индустрии за формирање на 

бренд од оваа група на производи. 

-Апроксимација на одредени видови, 

работа на производство на квалитетен 

посадочен материјал, како предуслов за 

квалитетно производство. 

-Изработка на реонизација како по области 

така и по надморски висини и еко- 

климатски фактори како би се овозможило 

одредени видови да се култивираат. 

-Изработка на листа на економски видови 

кои ќе одговараат на нашето поднебје и ќе 

бидат носители на производството, при тоа 

водејки сметка за исплатливоста и 

движењето на цените на одредени видови. 

 

Литература 

1. МЖЗПП (2011) Информација за 

активностите на Министерството за 

животна средина и просторно 

планирање за еколошката такса за 

самоникнати растенија кои се користат 

како суровина во фармацевтската 

индустрија, Влада на РМ, Скопје. 

2. МЖЗПП (2012) Попис на издадени 

дозволи за собирање на габи и растенија 

во 2012 година, Министерство за 

Животна средина и просторно 

планирање, Скопје. 

3. МЕ, МЖЗПП (2013) Одлука за формите 

на распоредувањ на стоките на форми на 

увоз и извоз- список на загрозени 

видови растенија (прилог 5) 

Министерство за Економија, во 

соработка со МЖСПП.  

4. EC (2000) Уредба бр.2092/91 и уредба 

бр.1804/1999 и акционен план за 

органска храна законска рамка за 

производство и промет за органска 

храна во ЕУ. 

5. Republicki zavod za statistika, Statisticki 

godisnik na Republika Makedonija / 

Republika Makedonija, Republicki zavod 

za statistika. 

6. ДЗС (2003-2012)  Статистички 

годишник на Република Македонија 

(2003-2012), Државен завод за 

статистика на Република Македонија.  

7. Влаховиħ Б. (2003) Пазар на земјоделско 

– прехранбени производи -Нови Сад. 

8. Radanovic D., Nastovski T. Proizvodnja 

lekovitog i aromaticnog bilja po principima 

organske poljoprivrede. 

9. Živanović S. Razvoj tržišta i kanali 

marketinga lekovitog i aromatičnog bilja u 

srbiji, Prikaz magistarske teze. 

10. Dzhurmanski A., Kovacheva N., Stanev S. 

(2009) Contemporary state and 

development of raw material base of 

aromatic and medicinal plants in bulgaria, 

Institute for roses and aromatic plants 6100 

BG Kazanlak. 

11. Bosne i hercegovine federalno ministarstvo 

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 

srednjoročna strategija. 

12. Тановиќ N. (2009) Сакупљање, 

плантажни узгој, прерада љековитог    

биља и гљива, Сараево.[13]  

 Kostadinović Lj, Ružičić L., Dozet G, 

Cvijanović G. (2013) Sustainable 

agricultural production of medicinal herbs 

Agriculture & Forestry, Vol. 59. Issue 3: 

193-205, 2013, Podgorica 

 



Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences 

UDC: 631.4423(497.735)  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

ГЕНЕЗА И СВОЈСТВА НА РАНКЕРИТЕ РАСПРОСТРАНЕТИ ВО МЕСНОСТА 

КОНАР ПЕХЧЕВО 

 
1Маркоски, М., Миткова, Т., Прентовиќ, Т 

e-mail: mmarkoski@zf.ukim.edu.mk 

 
1Универзитет “ Св. Кирил и Методиј” во Скопје.Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје 

 

Апстракт 

Во трудот се презентирани податоци за условите на образување, генезата и својствата на 

ранкерите распространети во реонот на Пехчево викано место Конар. Тоа се бескарбонатни, 

средно хумсни до хумусни почви во хумусно акумулативниот хоризонт Amo, средно 

обезбедени до сиромашни со азот и калиум, сиромашни со фосфор, песокливо глинести 

иловици, песокливо илести, илести до глинести почви. 

Клучни зборови:почва, генеза, својства, ранкер 

 

GENESIS AND PROPERTIES OF THE RANKER SPREAD IN REGION KONAR – 

PEHCEVO 
 

Markoski, M., Mitkova, T., Prentović, T 

e-mail: mmarkoski@zf.ukim.edu.mk 

 

Sc. Cyril and Methodius University in Skopje,Faculty of agricultural sciences and food-Skopje 

 

Abstract 

The study contains the results of the soil genesis condition, the genesis and properties of the ranker 

soil spread out of the Pehcevo in area Konar. This no carbonic soil,middle humus to weakly humus, 

mediumprovided to penurious of nitrogen, potassium, and weakly with phosphor, Sandy clay loam, 

sandy loam, loam to clay soils. 

Key words: soil, genesis, properties, ranker 

 

Вовед 

Хумусно-силикатните почви (ранкерите) ги 

има дефинирано [10], [16] како почви 

образувани врз бескарбонатен (силикатен и 

кварцен) супстрат со моличен (Amo), 

умбричен (Aum) или органски хоризонт (О) 

кои лежат врз компактна стена, при што се 

формира профил А-R, или врз реголит, кој 

претставува продукт на претежно физичко 

распаѓање, при што се формира профил А-

АC-C-R. Името хумусно-силикатна почва 

кај нас е преземено од швајцарската 

класификација од 1959 година [10]. Во 

литературата од другите земји се среќаваат 

и други имиња: кисели планиски почви [2], 

литогени црници Ćirić, 1953, и 

серпентински рендзини Antić, et al. 1965 

[14]. Во легендата на FAO-UNESKO (1988) 

[3] за педолошката карта на светот овие 

почви се означени како umbricleptosol и 

mollicleptosol. Во класификацијата на САД 

се означени како umbrept. Според 

класификацијата [1] овие почви се 

опишуваат како Leptosol, Dystric Leptosol. 

Вкупната површина на ранкерите, како 

чиста картографска единица во Р. 

Македонија изнесува 221.400 хектари, а во 

комплекси со регосолите 12.000 хектари. 

Тоа е околу 9,5% од територијата на нашата 

земја или 14,5% од планинските терени 

[14].  

За образување на ранкерите, кои 

претставуваат прв следен стадиум во 

еволуцијата на литосолите и силикатните 

регосоли и кои се релативно млади почви, 

без длабоки промени во минералошкиот 

состав на супстратот, геолошкиот супстрат 

има големо значење. Образувани се врз 

mailto:mmarkoski@zf.ukim.edu.mk
mailto:mmarkoski@zf.ukim.edu.mk


26                                                                                                                            Маркоски, М., Миткова, Т., Прентовиќ, Т 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

JAFES, Vol 60, (2013) 

компактни бескарбонатни стени (гранити, 

гнајсеви) или врз нивен реголит. Ранкерите 

преовладуваат во планискиот релјефски 

дел. Релјефот во ова подрачје е сложен и е 

создаден со тектонски движења пред, а 

особено во плиоценот и за него од големо 

значење се абразивното дејство и 

седиментацијата на езерските седименти, а 

потоа ерозијата и флувиоденундацијата во 

пред и по езерската фаза. Испитуваните 

почви се распространети на брановидно-

ридскиот релјеф со езерски тераси на 

надморска височина од 1000 до 1075m, со 

ориентација северозапад – југоисток. Дел 

од овие терени се во вид на рамни езерски 

тераси, што овозможуваат подобро 

впивање на водата и каде нема ерозија, а 

дел се наклонети површини. Подземните 

води не играат улога во педогенезата. 

Климатоген карактер со сите свои типични 

својства ранкерите добиваат во услови на 

екстремно-планинска клима во средната, а 

уште повеќе во високата зона. Податоци за 

климатските елементи во испитуваниот 

реон се користени од трудот на [14], како и 

климадијаграмите по Walter, презентирани 

во истиот труд. Истражуваниот реон 

припаѓа на топлото континентално 

подрачје. Според топлинската ознака на 

Грачанин, подрачјето има умерено топла 

клима. Годишното количество на врнежи се 

движи од 515 до 890 mm, средно 700 mm. 

Климадијаграмите по Walter, говорат дека 

во ова подрачје се сменуваат влажен и 

сушен период во текот на годината. 

Најголем дел од површините на ранкерите 

се под ридски и планиски пасишта. 

Најтипични својства на големи површини 

добиваат под растителната асоцијација на 

Thymo-Poetumviolaceae.  

 

Материјал и методи  

Во текот на месец Април 2013 година, по 

извршеното рекогносцирање на теренот, 

беа ископани 3 педолошки профили во 

катастарската општина Пехчево, во место 

викано Конар. На профилите извршено е 

проучување на морфолошките својства и 

земени се дванаесет (12) почвени проби во 

нарушена состојба за лабораториски 

анализи. Во исто време при изведувањето 

на теренските активности, беа собрани 

податоци за релјефот, вегетацијата, 

матичниот супстрат, климата, 

хидрографијата и слично. Теренските 

истражувања на почвите се извршени 

според методологијата за теренски 

истражувања во нашата земја (Митрикески 

и Миткова, [5]. Во текот на 

лабораториските испитувања беа извршени 

следниве анализи: Механичкиот состав на 

почвата е определен според 

интернационалниот А-метод [9], а 

пептизацијата е извршена со 0.1 M натриум 

пирофосфат [10]. Поделбата на 

механичките елементи во фракции е 

извршено според меѓународната 

класификација, а класирањето на почвите 

во текстурни класи е извршено според 

Американскиот триаголник, Митрикески и 

Миткова, [5]. Хигроскопната влага е 

определена со сушење на почвените проби 

во термостат на 105 0C до константна маса 

[5]. Бојата на почвата е определена со 

помош на Munsell – Soil Color Charts. pH 

(реакцијата) на почвениот раствор е 

определена електометриски со стаклена 

електрода во водена суспензија и во 

суспензија на 1M KCl Митрикески и 

Миткова, [5], а класирањето на почвите 

според реакцијата е извршено согласно 

класификацијата на САД (Филиповски, 

1974). Содржината на хумус е определена 

врз база на вкупниот јаглерод C според 

методот на Тјурин, модифицирана од 

Симаков [6]. Вкупниот N е определен 

пресметковно [10].  Леснодостапните 

форми на P2O5 и K2O се определени по Al - 

методот, а класирањето на почвите во 

зависност од содржината на леснодостапни 

форми на P2O5 и K2O е извршено според Al 

методата [7].  
 

Резултати и дискусија 

Образувањето, распространетоста и 

својствата на ранкерите е во тесна 

корелација со условите на средината, 

односно педогенетските фактори.  

По извршеното рекогносцирање на теренот, 

проучувањата на педогенетските фактори и 

лабораториските исипитувања 

констатиравме образување на хумусно 

силикатна почва ранкер, вариетет 

браунизирана реголитична, [14]. Генезата 

на ранкерите ја карактеризираат 3 

педогентски процеси и тоа: силна 

акумулација на хумус и бавно разложување 

на органските отпадоци (слаба 
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минерализација), силно физичко и слабо 

хемиско распаѓање при што како последица 

на тоа се јавува слаба аргилогенеза, и 

процес силна деалкализација и 

ацидификација. Во условите каде што се 

лоцирани истражуваните ранкери, се врши 

осетна акумулација на хумус, поради 

големото производство на тревна маса и 

лошите услови за минерализација (ниската 

температура во зима и суви педоклиматски 

услови во лето). Температурните екстреми 

со замрзнување предизвикуваат посилно 

физичко распаѓање (присуство на скелет). 

Ваквите услови во оваа планинска зона 

(ниската темперература и суво лето) се 

непогодни за хемиско распаѓање и затоа 

тоа е слабо, минералниот дел на почвата 

битно не се менува и не се формира или 

слабо се формира глина. Супстратот е 

сиромашен со бази, почвата е 

водопропустлива, врнежи има многу и она 

мало количество ослободени бази се 

промива (силна деалкализација) и не е во 

состојба да ги неутрализира хумусните 

киселини. Поради тоа почвата добива 

кисела реакција. Živković [4], смета дека 

генезата на ранкерите кои се образувани 

врз компактни стени минуваат низ четири 

фази. Додека авторот Kubiëna, 1948, 1952 

[14] во генезата на ранкерите ги разликува 

следните фази: Protoranker, Mullartige 

Ranker и третата фаза Mullranker.Описот на 

морфолошките својства е дел од теренското 

истражување на почвите. Проучувајќи ги 

морфолошките својства, можеме да 

говориме за внатрешните (физички, 

физичко-механички, хемиски) и другите 

својства на ранкерите. Педогенетските 

процеси што се одвивале во текот на 

генезата на овие почви, оставаат видливи 

морфолошки белези во почвениот профил. 

Тие својства грубо ни говорат и за условите 

на средината. Морфолошките својства на 

ранкерите зависат од матичната карпа од 

која се образувани со својата компактност и 

растреситост и распространетост, од 

механичкиот состав, хемискиот и 

минералошко-петрографскиот состав, 

бојата и присуството на реликтни 

материјали. Тие исто така зависат и од 

надморската височина и од тоа под каква 

вегетација се образувни (шумска или 

тревна), и дали се обработени, потоа од кој 

претходен стадиум се образувани, од 

правецот на еволуцијата, од интензитетот 

на ерозијата и друго.  

Хумусно-силикатна почва (ранкер) спаѓа во 

одделот на автоморфни почви, класа: 

хумусно акумулативни почви со А-C тип на 

профил. Хумусно акумулативниот 

хоризонт А е бескарбонатен, има ровкава 

структура и со големо присуство на 

коренова маса. Преодот кон матичниот 

супстрат е многу јасен и остар во вид на 

прави линии. Бојата на хоризонтот А е 

определена со Манселов атлас и во сува 

состојба варира од црна и темно кафеава 

преку темносива, до сиво кафеава боја, а 

матичниот супстрат има светло 

жолтеникаво кафеава боја во сува состојба 

(7.5YR value 6/8). За описот на 

морфолошките својства најдобро може да 

се види од фотографиите бр. 1, 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Мапа на распространетост на ранкерите од месноста Конар-Пехчево 

Figure 1. Map of the ranker spread in region Konar – Pehcevo 
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Резултатите за механичкиот состав на 

истражуваните ранкери се прикажани во 

Табела 1. Ранкерите се одликуваат со 

мошне хетероген механички состав. Од 

податоците во Табелата 1 може да се види 

дека содржат многу скелет. Во горните 

хоризонти А и А/(B) просечната содржина 

на скелет е скоро приближна и изнесува 

30,20% до 31,03%, и како се оди по 

длабочината на профилот содржината на 

скелет се намалува. Во матичниот супстрат 

C изнесува 5,75%. Присуството на скелет е 

резултат на интензивното физичко 

распаѓање, слабото хемиско распаѓање, и 

младоста на овие почви. Од досегашните 

литературни податоци [12] за механичкиот 

состав на ранкерите во нашта земја може да 

се види дека тие содржат малку глина, 

поради примена на различни методи за 

анализа и различни средства за 

пептизација. Во два профила од Бистра [7] 

за споредба анализирал механички состав 

со претходно согорување на органската 

материја и без согорување. Кај ранкерите 

со претходно согорување е установено 

поголемо количество на глина. 

Истот така поголем процент на глина може 

да се забележи кај ранкерите каде што 

пептизацијата е направена со Na4P2O7 x 10 

H2O, во споредба со NaOH. Содржината на 

физичка глина (прав + глина) е помала во 

однос на фракцијата физички песок (крупен 

+ ситен песок). Просечната содржина на 

физичка глина во горните хоризонти 

изнесува од 48,07 до 47,37%, поголем 

процент на оваа фракција има во 

камбичниот хоризонт (B) средно 52,83%, и 

најниска просечна вредност во матичниот 

супстрат 37,40%. Содржината на глина е 

повисока од фракцијата прав, во сите 

хоризонти. Највисока просечна вредност 

(36,90%), глината има во хоризонтот (B). 

Оваа содржина на глина [13] е резултат на 

создадените услови за посилно хемиско 

распаѓање кое се случува кај ранкерите 

ообразувани на пониски надморски 

височини, како што е во нашите 

истражувања. Во ранкерите нема 

елувијација на глината. Таа е цврсто 

сврзана со органската материја во 

агрегатите. Од нив не се ослободува и затоа 

не може да се преместува по длабочина на 

прифилот. Фракциите на крупен и ситен 

песок во истражуваните почви имаат скоро 

слични просечни вредности. Најголема 

просечна вредност фракцијата “вкупен 

песок” има во матичниот супстрат, средно 

62,60%.  

Според Американската класификација за 

текстурни класи [5], горните два хоризонти 

се  песокливо илести до песокливо 

глинести. Камбичниот хоризонт (B) е 

глинест, а супстратот спаѓа во текстурната 

класа песокливо илест.  
 

Табела бр. 1 Механички состав на ранкерите 

Table 1. Mechanical composition 
 

Hor. 

 

 

N 

> 2 

 mm 

 

0.2 – 2 

mm 

 

0.02 – 0.2 mm 

 

0.02 – 2 

mm 

 

0.002 – 0.02 

mm 

 

< 0.002 

mm 

 

< 0.02 

mm 

 

H.V% 

Х S.D X S.D Х S.D Х S.D Х S.D Х S.D Х S.D Х S.D 

A  

 

3 

30.20 15.42 25.09 1.60 26.84 11.92 51.93 13.48 23.93 17.04 24.13 8.97 48.07 13.48 1.40 0.57 

A/(B) 31.03 39.05 32.10 28.35 20.53 6.74 52.63 26.73 17.90 6.06 29.47 22.36 47.37 26.73 1.13 0.11 

(B) 7.07 11.13 19.86 13.97 27.31 4.99 47.17 10.21 15.87 5.02 36.97 9.74 52.83 10.21 1.97 0.08 

C 5.75 1.06 27.95 12.12 34.65 5.90 62.6 6.22 18.55 3.18 18.85 3.04 37.40 6.22 3.98 0.25 

 

Во Табела 2 се претставени хемиските 

својства на испитуваните ранкери. Според 

податоците може да се забележи дека 

највисока просечна содржина на хумус има 

во хоризонтот А, средно 2,28%. 

Поголемиот процент на хумус е резултат на 

тоа што почвите се под природна 

вегетација. Со длабочина на профилот, 

содржината на хумус  се намалува. 

Најниска средна вредност има во 

хоризонтот C 0,71%. Паралелно со 

содржината на хумус во почвите се движи 

и содржината на вкупен азот.  
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Табела бр. 2. Хемиски својства на ранкерите 

Table 2. Chemical properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранкерите се бескарбонатни почви. Ова се 

одразува на реакцијата на почвениот 

раствор која има големо значење за раст и 

развој на растенијата. Според 

Американската класификација за pH на 

почвениот раствор добиен во екстракт со 

вода, испитуваните ранкери (Табела 2) во 

сите хоризонти имаат умерено кисела до 

слабо кисела реакција. Ранкерите се многу 

сиромашни со леснодостапен P2O5, бидејќи 

фосфорот се јавува во вид на 

нерастворливи Al и Fe-фосфати, и во 

неорганска форма. Испитуваните ранкери 

во хоризонтот А се средно обезбеден со 

K2O, а како се оди по длабочина 

содржината се намалува и тие  се слабо 

обезбедени со калиум.  

 

Заклучоци 

Производните својства на ранкерите во 

голема мера зависат од длабочината на 

профилот и од релјефот. Од теренските и 

лабораториските истражувања, може да се 

констатира дека теренот е погоден за 

организирање на земјоделско производство, 

со претходно елиминирање на некои 

негативни својства и процеси кои 

претставуваат лимитирачки фактор. За таа 

цел треба да се применат следниве 

агротехнички и мелиоративни мерки: 

употреба на минерални ѓубрива; 

преуредување на природните пасишта и 

ливади во вештачки; заштита на овие почви 

од ерозија; калцизација и други мерки. За 

подобрување на тревниот состав на 

пасиштата и ливадите, како и за 

покачување на приносите, неопходно е 

потребно ѓубрење со минерални ѓубрива. 

На прво место доаѓаат азотните, 

фосфорните и калиумовите ѓубрива.  
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Апстракт 

Ареалот на распространетост на пченката во нашата земја може да биде доста широк, доколку 

се определат соодветните хибриди за одреден реон. Еден од најзначајните фактори за ширење 

на хибридите во некој реон, е определувањето на вистинскиот хибрид во однос на должината на 

вегетацијата, кој може да покаже добри резултати во одредени климатски услови. Поради 

секојдневното појавување на нови хибриди со различна должина на вегетацијата, неопходно е 

пред тие да се препорачаат за одреден реон, да се направи нивно испитување во соодветниот 

реон и со тоа да се утврди реакцијата на растенијата. Во овие истражувања, оценувана е 

реакцијата на растенијата кај следните хибриди пченка: PKB323, NSSC333, ZPSC704, NS721, 

NS770, кои беа одгледувани во околината на Штип. Со евидентирање на елементите кои влијаат 

на приносот, добиени се податоци за приспособеноста на испитуваните хибриди со рана и 

средно-доцна вегетација и нивната можност за одгледување  во условите на испитуваниот реон. 

По извршените мерења и обработка на резултатите, констатирано е дека генотипот како извор 

на варирање, покажал влијание врз сите испитувани елементи, освен врз бројот на кочани по 

растение и бројот на редови по кочан. Годината покажала влијание само врз дијаметарот на 

кочанот, а интеракцијата помеѓу годината и генотипот, покажува влијание врз дијаметарот на 

кочанот и должината на зрното. 

Клучни зборови: пченка, рани хибриди, средно-доцни хибриди, елементи на принос 
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Abstract 

Republic of Macedonia can have quite a wide area covered by corn if appropriate hybrids are 

determined for each individual region. The yield is the basis for determination of the proper hybrid in 

relation to the length of the vegetation, and strongly depends on the elements that determine it. In this 

research, have been evaluated the elements of the yield and the factors that affects them at the maize 

hybrids PKB323, NSSC333, ZPSC704, NS721, NS770. All hybrids shown one cob per plant, but 

the length of the cob varied and depends on the year, location and genotype. The shortest average 

length of the cob was determined at the hybrid NSSC333 (18.75 сm), while the largest at NS721 (23.75 

cm). The hybrids from FAO300 maturity group have shown lower average value for cob diameter 

compared with hybrids from the FAO700 group. In this study, the hybrids with the smallest average 

length of kernel, were NSSC333 and NS721 (0.87 cm), and the hybrid with the highest average length 

was ZPSC704 (1.04 cm). The number of rows per cob is a genotype characteristic, but it also 

depends on the growing conditions too. In tested hybrids, the number of rows was ranged from 14 

to 16.4. According to the received data, the lowest average weight of the two years was obtained in the 

NSSC333 hybrid (177.5 g) and the highest in NS721 (320 g). 

Key words: maize, early hybrids, medium-late hybrids, yield elements 
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Вовед 

Пченката по засеани површини во светски 

размери го зазема третото место, по 

пченицата и оризот. Според статистички 

податоци на FAO за 2009 год., вкупната 

површина под пченка изнесува над 158 

милиони хектари, со вкупно производство 

од над 800 милиони тони и просечно 

производство од 5.162 kg/ha. Најголем 

производител на пченка според површините 

и вкупното производство се САД, кои 

произведуваат околу 40% од вкупното 

светско производство, со над 29 милиони 

хектари. Вкупната засеана површина на 

пченка во Европа изнесува над 13 милиони 

хектари, со вкупно производство од над 84 

милиони тони и просечно производство од 

6.061 kg/ha. 

Ваквата широка застапеност на оваа 

култура, пред се е постигната со 

воведувањето и ширењето на нови хибриди, 

со што можностите за нејзино одгледување 

се зголемуваат. 

Во Република Македонија, околу 5-6 % од 

вкупнaта земјоделска површина отпаѓа на 

пченката. Во 2009 год. површините 

изнесувале 32.737 ha, со вкупно 

производство од 15.4237 t, и остварен 

просечен принос од 4.751 kg/ha. Вака 

нискиот просечен принос на пченка по 

единица површина кај нас, спореден со 

светскиот и европскиот просек, се должи на 

повеќе причини (употреба на нехибридно 

семе, несоодветна агротехника, отсуство на 

системи за наводнување), но најважна е 

неправилниот избор на хибриди за одреден 

реон. 

Аналогно на светските искуства, со 

правилно реонирање на хибридите во однос 

на должината на вегетацијата, би можело да 

се постигнат високи и стабилни приноси и 

во Република Македонија. Од тие причини, 

во ова истражување се испитувани некои 

хибриди пченка со рана (FAO300) и средно-

доцна (FAO700) должина на вегетација, за 

реонот на Штипско. Преку оцена на 

елементите кои го формираат приносот, ќе 

се утврди реакцијата на истражуваните 

хибриди и нивната можност за одгледување 

во овој реон. 

 

 

 

 

Материјал и методи 

Во истражувањата кои беа спроведени во 

2009 и 2010 год., користени се два рани 

хибрида од FAO300 (PKB323, NSSC333) и 

три средно-доцни хибриди пченка од 

FAO700 (ZPSC704, NS721, NS770). 

Опитите беа поставени во три повторувања, 

во парцели со 5 редови со должина на од 

10m. Растенијата беа поставени на 

меѓуредно растојание од 70cm, со склоп од 

70.000 раст./ха за раните и 55.000 раст./ха за 

средно-доцните хибриди. Користена е 

стандардна агротехника. 

Во полна зрелост на растенијата, извршено е 

броење на кочаните по растение, а 

останатите елементи се одредени во 

лабораторија со претходно земање 

примероци за лабораториски мерења. За 

лабораториските мерења, од централните 

редови на секој хибрид, по случаен избор се 

одбрани по 20 растенија. 

Добиените резултати статистички се 

анализирани со ANOVA методот на анализа 

на варијанса, а меѓусебните разлики кај 

испитуваните хибриди, со Tukey-ев тест. 

 

Резултати и дискусија 

Добиените резултати од просечните 

вредности од двете години се статистички 

обработени, а во табелата 1, е претставено 

влијанието на изворот на варирање врз 

испитуваното својство. Според овие 

резултати, генотипот како извор на 

варирање, покажал влијание врз сите 

својства, освен врз бројот на кочани по 

растение и бројот на редови по кочан. 

Годината покажа влијание врз дијаметарот 

на кочанот, а интеракцијата помеѓу 

годината и генотипот, покажува влијание 

врз дијаметарот на кочанот и должината на 

зрното. 
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Табела 1 - Влијание на изворот на варирање врз својствата 

Извор на 

варирање 

Df Број на 

кочани 

Должина 

на кочан 

Дијаметар 

на кочан 

Дијаметар 

на кочанка 

Должина 

на зрно 

Број на 

редови 

Маса на 

зрно по 

кочан 

Повторување 2 0.00 5.186 0.0005 0.01 0.00028 9.148* 168 

Генотип 4 0.00 26.114** 0.6150** 0.0001 0.04285** 5.868 18686** 

Година 1 0.00 0.901 0.036 0.4915** 0 0.972 120 

Интеракција 

Генотип 

Година 

4 0.00 0.529 0.0115** 0.0068 0.00157** 1.572 251 

Грешка 18 0.00 3.676 0.0010 0.0047 0.00015 2.419 76 

 

Со понатамошна обработка добиени се 

резултати, преку кои може да се утврдат 

разликите помеѓу генотиповите, во однос на 

испитуваните својства. 

Според вредностите од табелата 2, бројот на 

кочани по растение е еднаков кај сите 

генотипови и не покажува било какви 

разлики. 

Должината на кочанот кај хибридот PKB 

323 не покажа значајни разлики во однос со 

останатите хибриди. Хибридот NSSC 333 не 

покажа значајни разлики во споредба со 

хибридите PKB 323 и NS 770, a значајно се 

разликува од хибридите ZPSC 704 и NS 721. 

Должината на кочанот кај хибридот ZPSC 

704 не се разликува значајно од хибридот 

PKB 323, а значајно се разликува од 

останатите хибриди, додека хибридот NS 

721 нема значајни разлики со PKB 323, a 

значајно се разликува од останатите 

хибриди. Должината на кочанот кај 

хибридот NS 770 не покажа значајни 

отстапувања од хибридите PKB 323 и  NSSC 

333, a значајно се разликува од хибридите 

ZPSC 704 и NS 721. 

Дијаметарот на кочанот кај хибридите PKB 

323 и NSSC 333 значајно се разликува од 

дијаметарот на кочанот од останатите 

хибриди. Дијаметарот на кочанот кај 

хибридите ZPSC 704 и NS 721 немаат 

значајни разлики помеѓу себе, а значајно се 

разликуваат од останатите хибриди, додека 

во однос на ова својство, хибридот NS 770 

значајно се разликува од сите останатите 

хибриди.  

 
Табела 2 - Статистичка разлика помеѓу генотиповите во однос на испитуваните својства 

Генотип Број на 

кочани 

Должина на 

кочан 

Дијаметар 

на кочан 

Дијаметар 

на 

кочанка 

Должина 

на зрно 

Број 

на 

редови 

Маса 

на зрно 

по 

кочан 

PKB 323 1 20.86667a,b,c 4.765c 2.705b 1.030c 15.0 235.0b 

NSSC 

333 

1 18.75000a 4.155a 2.425a 0.865a 14.0 177.5a 

ZPSC 

704 

1 22.60000b 4.900d 2.820b 1.040c 14.4 297.5d 

NS 721 1 23.75000c 4.960d 3.220c 0.870a 16.1 320.0e 

NS 770 1 19.50000a 4.655b 2.750b 0.975b 16.2 265.0c 

 

Дијаметарот на кочанката кај хибридот PKB 

323 не се разликува значајно од хибридите 

ZPSC 704 и NS 770, a значајно се разликува 

од хибридите NSSC 333 и NS 721. 

Хибридите NSSC 333 и  NS 721 значајно 

отстапуваат од сите останатите хибриди, 

додека дијаметарот на кочанката кај 

генотипот   ZPSC 704 нема значајни разлики 

од PKB 323 и NS 770, a значајно се 

разликува од NSSC 333 и NS 721. Ова 

својство кај хибридот NS 770 не покажува 

значајни разлики од хибридите PKB 323 и 

ZPSC 704,  а значајно се разликува од NSSC 

333 и NS 721. Должината на зрното кај 

генотипот PKB 323 нема значајни разлики 

само од ZPSC 704, но значајно се разликува 

од останатите хибриди. Ова својство кај 

хибридот NSSC 333 значајно не се 

разликува во однос со хибридот NS 721, a 

покажува значајно отстапување во 95% 

случаеви од останатите хибриди. Должината 

на зрното кај хибридот ZPSC 704 значајно не 
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се разликува само од хибридот PKB 323. 

Хибридот NS 721 нема разлики во споредба 

со NSSC 333, а значајно се разликува од 

другите хибриди, додека хибридот NS 770 

значајно се разликува од сите останатите 

хибриди. Во однос на бројот на редови на 

кочанот, не се добиени статистички 

значајни разлики, а својството маса на зрна 

по кочан, покажа меѓусебни статистички 

значајни разлики во 95% случаи кај сите 

генотипови. 

 

Број на кочани по растение 

Бројот на кочани по растение е еден од 

најзначајните елементи на приносот (Бошев, 

2000). Ова својство е во директна зависност 

од начинот на одгледување, поточно од 

достапната влага во текот на вегетацијата. 

Според повеќе автори, бројот на кочани по 

растение има најголемо влијание врз 

приносот, поради појавата на висок процент 

на неоплодени растенија (Tomov at al., 

1997). 

Во овие истражувања, кај сите хибриди е 

констатиран еден кочан на растениe (табела 

3). 
Т 

абела 3 - Број на кочани на растение 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. 1 1 1 1 1 

2010 год. 1 1 1 1 1 

 

 

Должина на кочан 

Должината на кочанот е особина која зависи 

од генетските особини на хибридот и од 

условите на одгледување. Приносот е 

зависен од ова својство, па затоа се третира 

како еден од елементите на принос. Во 

услови на наводнување должината на 

кочанот е поголема, што влијае и на поголем 

принос, а во услови на недостиг на вода, 

должината на кочанот се редуцира. 

 
Табела 4 - Должина на кочан (сm) 

 FAO300 FAO700 

\Хибрид 
PKB 

323 
NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. Просек 21,5 19,0 23,0 23,5 19,5 

2010 год. Просек 20,4 18,5 22,2 24 19,5 

Просек за две години 20,95 18,75 22,6 23,75 19,5 

2009 год. Просек 20,25 22 

2010 год. Просек 19,5 21,8 

Просек за две години 19,9 21,9 

2009 год. Просек 21,3 

2010 год. Просек 20,92 

 

Просечната должина на кочанот кај 

раностасните хибриди во 2009 год. (20,25 

сm) и во 2010 год. (19,5 сm) е помала во 

однос на просечната должина на кочанот кај 

касните хибриди во 2009 год. (22 сm) и во 

2010 год. (21,8 сm). Најмала просечна 

должина на кочанот од двете години покажа 

хибридот NSSC 333 (18,75 сm), a најголема 

NS 721 (23,75 сm). Просечната должина на 

кочанот кај хибридите во 2009 год. 

изнесуваше 21,3 сm, а во 2010 год. - 20,92 

сm. 

 

 

Дијаметар на кочан 

Ова особина досега е главно проучувана 

како сортна карактеристика во оптимални 

услови на одгледување. Дебелината на 

кочанот може индиректно да се користи 

како показател за варирањето на приносот 

кај пченката (Николовски, 1989). 

Најмала вредност на дијаметар на кочанот 

во 2009 и 2010 год. има хибридот NSSC 333 

(4,21 сm во 2009 год. и 4,10 сm во 2010 год.). 

Најголема вредност на дијаметарот на 

кочанот е добиена кај хибридот NS 721, 4,93 

сm во 2009 год. и 4,99 сm во 2010 год. 
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Табела 5 - Дијаметар на кочан (сm) 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. Просек 4,82 4,21 4,91 4,93 4,62 

2010 год. Просек 4,71 4,10 4,89 4,99 4,69 

Просек за две 

години 
4,77 4,12 4,9 4,96 4,66 

2009 год. Просек 4,52 4,82 

2010 год. Просек 4,40 4,85 

Просек за две 

години 
4,46 4,84 

2009 год. Просек 4,70 

2010 год. Просек 4,68 

 

Хибридите од пораните групи на зреење 

имаат помала просечна вредност на 

дијаметарот на кочанот во 2009 (4,52 сm) и 

2010 год. (4,40 сm), за разлика од хибридите 

од подоцните групи на зреење во 2009 (4,82 

сm) и 2010 год. (4,85 сm). 

Најмала просечна вредност на дијаметарот 

на кочанот од двете години покажа 

хибридот NSSC 333 (4,12 сm), а најголема 

просечна вредност на дијаметарот на 

кочанот од двете години има хибридот NS 

721 (4,96 сm). Просечната вредност за ова 

својство во 2009 год. изнесува 4,70 сm, а во 

2010 год. - 4,68 сm. 

Дијаметар на кочанка 

Дијаметарот на кочанката е својство кое 

досега не е многу проучувано. Податоците 

за ова својство, помагаат при определување 

на должината на зрното кај пченката, на тој 

начин што се одзема дијаметарот на 

кочанката од дијаметарот на кочанот, се 

дели со два и се добива должината на 

зрното. 

Според добиените резултати во овие 

истражувања (табела 6), најмал дијаметар на 

кочанка е констатиран кај хибридот NSSC 

333, во 2009 год. (2,45 сm) и во 2010 год. (2,4 

сm). Хибридот NS 721 има најголем 

дијаметар на кочанката во 2009 год. (3,23 

сm) и во 2010 год. (3,21 сm). 

Хибридите од пораните групи на зреење 

покажаа помала просечна вредност на 

дијаметарот на кочанката во 2009 (2,60 сm) 

и во 2010 год. (2,54 сm), за разлика од 

хибридите од подоцните групи на зреење во 

2009 (2,91 сm) и 2010 год. (2,92 сm). 

Најмала просечна вредност на дијаметарот 

на кочанката од двете години има хибридот 

NSSC 333 (2,43 сm), a најголема вредност 

хибридот NS 721 (3,22 сm). Во 2009 год. 

просечната вредност на дијаметарот на 

кочанката кај сите хибриди изнесуваше 2,79 

сm, а во 2010 год. - 2,76 сm. 

Табела 6 - Дијаметар на кочанка (сm) 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. 

Просек 
2,74 2,45 2,81 3,23 2,70 

2010 год. 

Просек 
2,67 2,40 2,83 3,21 2,71 

Просек за 

две години 
2,71 2,43 2,82 3,22 2,71 

2009 год. 

Просек 
2,60 2,91 

2010 год. 

Просек 
2,54 2,92 

Просек за 

две години 
2,57 2,92 

2009 год. 

Просек 
2,79 

2010 год. 

Просек 
2,76 
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Должина на зрно 

Должината на зрно зависи, пред се, од типот 

и формата на зрното, карактеристични за 

секој хибрид поединечно и секако од 

условите на одгледување. Овој елемент се 

определува од разликата помеѓу 

дијаметарот на кочанот и дијаметарот на 

кочанката. 

Табела 7 - Должина на зрно (сm) 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. Просек 1,04 0,88 1,05 0,85 0,96 

2010 год. Просек 1,02 0,85 1,03 0,89 0,99 

Просек за две години 1,03 0,87 1,04 0,87 0,98 

2009 год. Просек 0,96 0,95 

2010 год. Просек 0,93 0,97 

Просек за две години 0,95 0,96 

2009 год. Просек 0,96 

2010 год. Просек 0,96 

 

Во овие истражувања, најголема должина на 

зрното во 2009 год. е добиено кај хибридот 

ZPSC 704 (1,05 сm), a кај NSSC 333 (0,88 

сm). Во  2010 год. хибридот ZPSC 704 

покажа најдолго зрно (1,03 сm), а најкратко 

хибридот NSSC333 (0,85 сm). 

Хибридите ZPSC 704 (1,03-1,05 сm) и PKB 

323 (1,02-1,04 сm) имаат издолжено, 

сплоснато зрно, за разлика од хибридите 

NSSC 333 (0,85-0,88), NS 721 (0,85-0,89 сm) 

и NS 770 (0,96-0,99 сm), кои се одликуваат 

со покусо, задебелено зрно. 

Хибриди со најмала просечна должина на 

зрното од двете години беа NSSC 333 и NS 

721 (0,87 сm), a хибрид со најголема 

просечна должина на зрното се покажа 

ZPSC 704 (1,04 сm). Во 2009 година, 

просекот кај раните хибриди изнесуваше 

0,96, а во 2010 0,93 cm. Кај хибридите од 

групата на средно-доцни, во првата година 

од истражувањата е добиена просечна 

вредност од 0,95, а во втората 0,97 cm. 

Двегодишниот просек кај раните хибриди 

имаше вредност од 0,95 cm, а кај средно-

доцните – 0,96 cm. 

Просечната должина на зрното кај сите 

хибриди и во двете години изнесуваше 0,96 

сm. 

 

Број на редови на кочан 

Резултатите за бројот на редови по кочан се 

прикажани во табелата 8. При нивна 

анализа, утврдените разлики во бројот на 

редови по кочан, пред се, се јавуваат како 

резултат на генетската разноликост помеѓу 

хибридите. Но, не е исклучено при 

одгледување во услови на воден стрес, да се 

јават одредени во намалувањето на 

димензиите и деформација на кочаните 

(Bocanski et al., 2001). 

Бројот на редови по кочан кај испитуваните 

хибриди се движеше од 14 до 16,4, а од 

добиените резултати, може да се каже дека 

хибридите со помала должина на 

вегетацијата имаат помал број на редови во 

кочанот, што е генетска карактеристика на 

хибридот. Вакви резултати, кои не 

покажуваат значајни промени кај бројот на 

редовите, се добиени и во истражувањата на 

Hallauer and Miranda (1988). 

 
Табела 8 - Број на редови на кочан 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. Просек 14 14 14,8 16 16 

2010 год. Просек 16 14 14 16,2 16,4 

Просек за две години 15 14 14,4 16,1 16,2 

2009 год. Просек 14 15,6 

2010 год. просек 15 15,5 

Просек за две години 14,5 15,6 

 

Маса на зрна по кочан 

Тежината на зрна од кочанот е својство кое 

има директно влијание врз приносот. 

Поголема тежина на зрна во кочан, значи 

поголем принос. Ова својство е во зависност 

од хибридот и од условите на одгледување. 
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Поволни климатски услови, соодветна 

агротехника и правилна реонизација на 

хибридите се основните услови за добивање 

на квантитет на зрно од пченка (Бошев, 

2002). 

Според податоците од табелата 9, може да се 

забележи дека хибридите од групата на 

средно-рани хибриди, имаат поголема 

тежина на зрна во кочанот. 

Табела 9 – Маса на зрна по кочан (g) 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. 

Просек 
240 185 305 315 260 

2010 год. 

Просек 
230 170 290 325 270 

Просек за 

две години 
235 177,5 297,5 320 265 

2009 год. 

Просек 
212,5 293,5 

2010 год. 

Просек 
200 295 

Просек за 

две години 
206,3 294,2 

2009 год. 

Просек 
261 

2010 год. 

Просек 
257 

 

Најголема тежина на зрна во кочанот 

покажа хибридот NS 721, во 2009 год. (315 

g) и во 2010 год. (325 g). Најмала тежина на 

зрна во кочанот се добиени кај хибридот 

NSSC 333, која во 2009 год. изнесуваше 

185g, а во 2010 год. - 170g. 

Просечната тежина на зрна во кочанот од 

двете години за FAO 300 изнесува 206,3 g, а 

за FAO 700 изнесува 294,2 g. Најмала 

просечна тежина на зрна во кочанот од двете 

години е добиена кај хибридот NSSC 333 

(177,5 g), а најголема кај NS 721 (320 g). 

Просечната тежина на зрна во кочанот од 

сите хибридите во 2009 год. изнесуваше 261 

g, а во 2010 год. - 257 g. 

 

 

Заклучоци 

Врз основа двегодишната оцена на 

елементите на приносот кај раните и средно-

доцните хибриди пченка, одгледувани во 

Штипско, може да се изведат одредени 

заклучоци: 

 Бројот на кочаните е еднаков кај 

сите хибриди и изнесува еден кочан 

по растение. 

 Хибридот NS 721 покажа најдолг 

кочан (23,5 - 24 сm), додека најмала 

должина на кочанот е добиена кај 

хибридот NSSC 333 (18,5 - 19 сm). 

 Најмала просечна вредност на 

дијаметарот на кочанот покажа 

хибридот NSSC 333 (4,12 сm), а 

најголема NS 721 (4,96 сm). 

 Дијаметарот на кочанката покажа 

слични резултати како и дијаметарот 

на целиот кочан.  Најмала просечна 

вредност беше добиена кај NSSC 333 

(2,43 сm), a најголема кај NS 721 

(3,22 сm). 

 Должината на зрното се покажа како 

елемент кој зависи пред се, од типот 

и формата на зрното, 

карактеристични за секој хибрид 

поединечно, но и на него влијаат 

условите на одгледување. 

Хибридите ZPSC 704 (1,03-1,05 сm) 

и PKB 323 (1,02-1,04 сm) имаат 

издолжено, сплоснато зрно, а 

хибридите NSSC 333 (0,85-0,88), NS 

721 (0,85-0,89 сm) и NS 770 (0,96-

0,99 сm), пократко и задебелено 

зрно. 

 Во однос на бројот на редови по 

кочан, хибридите со помала 

должина на вегетацијата покажаа 

помал број на редови во кочанот, 

што е генетска карактеристика на 

хибридот. Двегодишниот просек кај 

раните хибриди изнесуваше 14,5, а 
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кај средно-доцните, 15,6 реда по 

кочан. 

 Масата на зрна во кочанот е 

поголема кај хибридите од 

подоцните групи на зреење. Овие 

хибриди имаат поголема должина на 

кочанот и поголем дијаметар на 

кочанката. Просечната маса на зрно 

во кочанот кај раните хибриди 

изнесува 206,3 g, а кај кај – 294,2 g. 
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Апстракт 

Во трудот се презентирани методи за квантитативно определување на активната компонента 

пиримикарб во пестицидната формулација Pirimor 25 WG. За разработка на методите, извршени се 

прелиминарни испитувања во коишто е следено влијанието температурата, pH на растворот од 

водниот дел на мобилната фаза и уделот на органскиот модификатор врз факторот на капацитет на 

колоната за пиримикарб. Овие определувања се изведени на брза колона од типот HS 3 x 3 C-18 (3,3 cm 

x 0,4 cm) и мобилна фаза составена од ацетонитрил/вода 

За квантитативно определување на пиримикарб во пестицидната формулација Pirimor 25 WG 

разработени се IV реверзно-фазни HPLC методи на колоните од типот: HS 3 x 3 C-18 (3,3 cm x 0,46 

cm),  Hypersil ODS (25 cm x 0,46 cm), HS 3 x 3 C-8 (3,3 cm x 0,46 cm, 3 m) и LiChrosorb RP-8 (25 cm 

x 0,4 cm; 5 m). 

Испитувањата покажаа дека колоните од типот HS коишто се употребени за разработка на 

методите I и III за квантитативно определување на пиримикарб со помош на реверзно-фазната 

течна хроматографија се: ефикасни, прецизни и економични.  

Клучни зборови: HPLC методи, пиримикарб, 

 

HPLC METHODS FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF ACTIVE INGRADIENT 

PIRIMICARB IN PESTICIDE FORMULATION PIRIMOR 25 WG 

 

Biljana Petanovska-Ilievska  

Faculty of Agricultural Sciences and food, “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Republic of 

Macedonia 

email bpetan88@yahoo.com 

 

Abstract 

HPLC methods for quantitative determination of active ingredient pirimicarb in the pesticide formulations 

Pirimor 25 WG, are presented in this paper.  

The preliminary investigations were performed to assess the influence of temperature, pH values of 

aqueous mobile phase, and volume fraction of the organic modifier on a capacity factor for pirimicarb, 

before the methods were developed. Those investigations were performed on high-speed column HS 3 x 3 

C18 (3,3 x 0,4 cm), with mobile phase composition of acetonitrile/water.  

For quantitative determination of pirimicarb in pesticide formulation Pirimor 25 WG, were developed IV 

reversed-phase HPLC methods using different column types: HS 3 x 3 C-18 (3,3 cm x 0,46 cm), Hypersil 

ODS (25 cm x 0,46 cm), HS 3 x 3 C-8 (3,3 cm x 0,46 cm, 3 m) and Lichrosorb RP-8 (25 cm x 0,4 cm; 5 

m). 

The investigation showed that HS columns type, that were used for the developed methods I and III for 

quantitative determination of pirimicarb with reverse-phase liquid chromatography have some advantages 

like: efficiency, precise and economic.  

Keywords: HPLC methods, pirimicarb 
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Вовед  
Пиримикарб е активна компонента во 

пестицидната формулација Pirimor 25 WG, 

чиешто име според IUPAC номенклатурата е 

2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-ил 

диметилкарбамат (2-dimethylamino-5,6-

dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate). Спаѓа 

во групата на селективните афициди, што не 

се фитотоксични и не делуваат врз 

предаторите и паразитите на штетните 

инсекти (Mazoni и Cravedi, 2002; Oacley и 

сор., 2005).  

Биолошката ефикасност на пиримикарб е 

тема на бројни испитувања од  различни 

автори. Исто така и остатоците на оваа 

активна компонента се често пати 

определувани во различни матрици од 

растително или пак, анимално потекло (Kift и 

сор., 2004; Reynolds и сор., 2005; и White и 

сор., 2006). Имено, oвие определувања 

главно се симултани, и се изведени со помош 

на GC анализата со MS (Bolygó i  Etreya, 

1991; Jager и сор., 1998), NP (Alzaga и сор., 

1995, 1996, Rosi и сор., 2001; Menkissoglu 

и Fotopoulou, 2003 2004), AFI (Szeto i 

Sundaram, 1980) и EC детектори (Koinecke и 

сор., 1997 и Kreuzig  и сор., 2000). 

Метаболитите на пиримикарб се определеи 

со помош на течната хроматографија на 

колоните од типот RP-18, RP-8 и NH2  

(Osselton и Snelling, 1986; Cabras и сор., 

1989,1988 и Zhou и сор., 1990).  

За определување на пиримикарб во 

пестицидни формулации како референтен 

метод, се користи гасно течниот (CIPAC-

method, 1984), разработен од Bagness и 

Sharples (1974). 

Високо ефикасната течна хроматографија е 

техника за брзо и точно определување на 

активни компоненти во пестицидни 

формулации. Од овие причини, цел на овој 

труд е да ги прикаже можностите за 

определување на пиримикарб во пестицидни 

формулации со помош на RP-HPLC. При тоа 

во трудот ќе се искористат податоците од 

разработките на HPLC методи за 

квантитативно определување на пиримикарб 

во Pirimor 25 WG со помош на неколку 

реверзно фазни колони, објавени во 

меѓународниот часопис за Заштита на 

растенија од Петановска-Илиевска и сор., 

2003 и 2009. 

 

Експериментален  дел 

Реагенси: За подготовка на мобилните фази 

користени се: вода, метанол, ацетонитрил, со 

HPLC чистота (Sigma Aldrich- Deisenhofen, 

Germany). За определување на нултото време 

на колоната користен е KNO3 (Алкалоид - Р. 

Македонија). Аналитичкиот стандард од 

пиримикарб е подарок од Zeneca (UK), а е 

добиен преку генералниот застапник за 

Македонија - Радомак.  

HPLC анализи: За разработка на 

хроматографските методи користени се брзи 

колони (HS-high spead) од типот:  HS 3 x 3 C-

18 (3,3 cm x 0,46 cm, 3 m) и HS 3 x 3 C-8 (3,3 

cm x 0,46 cm; 3 m), произведена од Perkin El-

mer како и колоните  од типот LiChrosorb RP-

8 (25 cm x 0,4 cm; 5 m) произведена од 

Merck и Hypersil ODS (25 cm x 0,46 cm, 5 m, 

Sigma-Aldrich). 

Експериментите се изведени на HPLC 

произведен од Perkin Elmer со бинарна пумпа 

(модел LC 250) и UV Diode Array Detector 

(модел LC 235). За одржување на константна 

температура во колоната користена е термо-

статирана печка Spark Holland "Mistral" (тип 

880). Основните стандардни раствори и 

пробите од пестицидните формулации како и 

приготвените мобилни фази се дегазирани со 

помош на ултразвучно купатило од типот 

"Elma". Пробите и работните стандардни 

раствори се филтрирани преку 0,45 m 

Spartan-T  шприц филтри (Sigma-Aldrich). 

Стандардни раствори и проби: Основниот 

стандарден раствор од пиримикарб е 

приготвен со растворање на аналитичкиот 

стандард (0,0100 g) со метанол во одмерна 

тиквичка со волумен од 25 cm3. Вака 

приготвениот стандарден раствор е ултрасо-

нифициран во ултразвучно купатило во 

времетраење од 10 min и е чуван на 4 оC . 

Стандардната калибрациона крива за 

пиримикарб е добиена од податоците од 

мерењата на серија од работни раствори со 

различна маса. Серијата е подготвена од 

основниот стандарден раствор на следниов 

начин: во одмерни тиквички со волумен од 

10 cm3 се префрлени порции со волумен од  
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0,1 cm3; 0,2 cm3; 0,4 cm3; 0,8 cm3; 1,2 cm3; 1,6 

cm3  и 2 cm3, по што тиквичките се дополнети 

до марката со смеса од ацетонитрил/вода со 

волуменски однос 50/50. Секој работен 

раствор е инјектиран три пати, со одделни 

порции со волумен од по 5 mm3 (5µL). 

Добиените податоци од испитувањата се 

обработени со помош на методот на најмали 

квадрати, со готова статистичка програма- 

OMEGA (1989). 

За определување на уделот на пиримикарб во 

пестицидната формулација Pirimor 25 WG, 

направени се две мерења на проби со маса од 

0,0250 g и 0,0125 g во одмерни тиквички со 

волумен од 25 cm3. Пробите се  растворени 

во смеса од ацетонитрил/вода со волуменски 

однос 50/50 и ултрасонифицирани во ултра-

звучно купатило во времетраење од 20 min. 

Од овие раствори, во одмерни тиквички со 

волумен од 10 cm3 префрлени се порции со 

волумен од 1 cm3 и дополнети до марката со 

конституентите на мобилната фаза со 

еквивалентни волумени. Пред инјектира-

њето, примероците  (5 mm3) се филтрирани 

низ 0,45 m Spartan-T шприц филтри.  

 

Резултати и дискусија 

Пред да се пристапи кон разработката на 

методите, извршени се прелиминарни 

испитувања во коишто е следено влијанието 

на температурата и уделот на органскиот 

модификатор врз ретенцискиот фактор на 

пиримикарб (Петановска-Илиевска и сор., 

2003). Овие определувања се изведени на 

брза колона од типот HS 3 x 3 C-18 (3,3 cm x 

0,46 cm) и мобилна фаза составена од ацето-

нитрил/вода, Влијанието на температурата 

врз ретенцискиот фактор за секој променет 

градиент од органскиот дел во мобилната 

фаза е следено на 25  oC, 30  oC, 35  oC и 40 oC. 

Со графичкото прикажување на 

експерименталните податоци, добиени се 

van't Hoff-овите дијаграми во кои на 

апсцисата се нанесени реципрочните вред-

ности на температурата, а на ординатата ln k 

(Сл. 1).  

Од дијаграмите се забележува дека типично 

“нерегуларно” однесување за пиримикарб се 

јавува во случај кога употребената мобилна 

фаза е составена од ацетонитрил и вода со 

волуменски однос од 60/40 и 70/30.  

За разработка на методот I употребена е кратка 

колона од типот HS 3 x 3 C-18, мобилна фаза сос-

тавена од ацетонитрил/вода со волуменски однос 

од 25/75, температура во термостатираниот 

простор на колоната 25 oC, и брзина на 

проток на мобилна фаза од 1,0 cm3/min (Сл. 

2). Под овие хроматографски услови, просеч-

ното ретенциско време на пиримикарб во 

хроматографската колона изнесува 0,83 min.  

Испитувањата извршени на колоната од 

типот Hypersil ODS (метод II) покажаа дека, 

под наведените услови за хроматографирање 

што се користени во  методот I, доаѓа прак-

тично до преципитација на пиримикарб во 

стационарната фаза. Со зголемување на 

уделот на органскиот модификатор до 65 % 

се забележува појава на хроматографски пик 

од пиримикарб со ретенциско време од 6,07 

min (Сл. 3а). Во хроматограмот добиен под 

овие услови, повторно се забележува шум на 

базната линија, а добиениот пик е со мала 

десна асиметрија.  

За оптимизирање на условите за сепарација 

потребно е да се провери влијанието на 

температурата, бидејќи е можно анализата да 

се изведе подобро (побрзо или поточно) на 

температура повисока или пониска од 

вообичаената. 

Со употреба на мобилна фаза составена од 

ацетонитрил/вода со волуменски однос од 75/25, 

проток на мобилна фаза 1,0 cm3/min и температура 

од 40  oC, ретенциското време на пиримикарб 

се намалува на 4,31 min (метод II). Притоа 

доаѓа до намалување на асиметријата на 

хроматографскиот пик од анализираната 

компонента и смирување на базната линија 

(Сл. 3б). Индексот на чистота на пикот од 

пиримикарб определен под наведените усло-

ви изнесува 1,1.  
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Сл. 1. Зависност на ln k за пиримикарб од реципрочната вредност на температурата  и         уделот на 

ацетонитрил во мобилната фаза составена од ACN/H2O 

Fig. 1. Dependence of ln k for pirimicarb from reciprocal value of temperature and percent of acetonitrile in the 

mobile phase composition of ACN/H2O 

 

Линеарноста на двете разработени методи е 

тестирана во граници од 20 ng до 370 ng 

инјектирана маса од аналитичкиот стандард 

или негова масена концентрација од 4 g/cm3 

до 74 g/cm3. Во испитуваното 

концентрациско подрачје добиена е повисока 

вредност за коефициентот на детерминација 

(r2 = 0,99930) за методот I во однос на 

методот II во којшто се покажа полоша 

корелација меѓу масата на аналитот и 

површината на хроматографските пикови (r2 

= 0,99889) (Табела 1). Определените 

вредности за овој статистички критериум се 

блиски со добиените вредности за 

коефициентот на корелација (r), од C a b r a s 

at al. (1989)(од 0,9991 до 0,9997) кои работеле 

на сепарацијата на пиримикарб од неговите 

метаболити. За определување на 

концентрацијата на пиримикарб авторите ја 

користеле колоната од типот RP-8 и мобилна 

фаза составена од пуфер/ацетонитрил. 

Линеарната зависност на случајно 

променливите величини (концентрација на 

пиримикарб и површина на пик) ја тестирале 

во интервал од 0 g/cm3 до 1,5 g/cm3. 

Добиените вредности за коефициентите на 

детерминација од испитувањата (0,99930 за 

методот I, и 0,99889 за методот II) се повисоки 

од добиените вредности за коефициентите на 

корелација (0,9981) од Klys и Bialka [39], кои 

во испитувањата ја користле колоната од 

типот Separon SGX C-18 и мобилна фаза 

составена од ацетонитрил (156 cm3)/фосфатен 

пуфер со pH вредност од 6,8 (344 cm3). 

Добиените вредности за коефициентите на 

детерминација од статистичката обработка на 

експериментално добиените податоци за 

површината на добиениот сигнал и масата на 

аналитот, имаат скоро идентични бројни вред-

ности кај сите тестирани полиноми за методот 

I (Таб. 1) Оттука, оваа зависност може да се 

смета за линеарна. Кај методот II, највисока 

вредност за коефициентот на детерминација е 

добиена за кубниот полином (0,99901). 

Долната граница на детекција (LOD) и за 

двете методи е определена при сензитивност 

на детекторот од 0,05 апсорпциски единици 

(AE). Вредноста за овој параметар е определена 

со користење на условите што се дефинирани со 

методот I, а изнесува 2,064 ng (0,4128 g/cm3), 

додека за методот II, оваа вредност изнесува 1,38  

0
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ng (0,276 g/cm3).  

  
a) b) 

Сл. 2 Хроматограм на пиримикарб: (а) аналитички стандард (276 ng), (б) пестицидна формулација, добиен на 

колона HS 3 x 3 C-18, мобилна фаза ацетонитрил/вода со волуменски однос 25/75, проток 1 cm3/min, 

температура 25 oC, UV детекција на бранова должина од 245 nm (метод I) 

Fig. 2. Chromatogram of pirimicarb: (a) analytical standard (276 ng), (b) pesticide formulation, obtained on the 

column HS 3 x 3 C-18, mobile phase acetonitrile/water with volume ratio 25/75, flow-rate 1 cm3/min, temperature 

25 oC and UV detection on 245 nm (method I) 

 
 

a) b) 
Сл. 3. Хроматограм на пиримикарб добиен од: (a)  аналитичкиот стандард, колона Hypersil ODS (25 cm 

x 0,46 cm), мобилна фаза ацетонитрил/вода со волуменски однос 65/35, проток 1 cm3/min, температура 25 
oC и UV детекција на бранова должина од 245 nm. (b) пестицидната формулација, колона Hypersil ODS (25 cm 

x 0,46 cm), мобилна фаза ацетонитрил/вода со волуменски однос 75/25, проток 1 cm3/min, температура 40 

oC и UV детекција на бранова должина од 245 nm (метод II) 

Fig 3. Chromatogram of pirimicarb obtained of: (a) analytical standard, column Hypersil ODS (25 cm x 0,46 

cm), mobile phase acetonitrile/ water with volume ratio 65/35, flow 1 cm3/min, temperature 25 oC and UV 

detection on 245 nm, (b) pesticide formulation, column Hypersil ODS (25 cm x 0,46 cm), mobile phase 

acetonitrile/water with volume ratio 75/25, flow-rate 1 cm3/min, temperature 40 oC and UV detection on 245 

nm (method II) 
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Табела 1. Податоци за статистичка проценка на калибрациските криви од пиримикарб за тестираните методи 

Table 1. Stetistical deta for evaluetion of pirimicarb calibretion curves for tested methods 

Стастистички 

параметри 

Stetistical parameters 

R2 линеарна 

   зависност 

R2 linear fit 

R2 квадратна  

   зависност 

R2 quadrete fit 

R2 кубна  

   зависност 

R2 qubic fit 

Тестирани параметри 

Tested parameters 

Површина 

Area 

Висина 

Height 

Површина 

Area 

Висина 

Height 

Површина 

Area 

Висина 

Height 

Метод I 

Method I 
0,99930 0,98830 0,99931 0,99331 0,99932 0,99350 

Метод II 

Method II 
0,99889 0,99105 0,99894 0,99320 0,99901 0,99320 

 

Резултатите за проценка на еднодневната 

прецизност на двете методи се добиени со 

осум сукцесивни инјектирања на работниот 

стандарден раствор од пиримикарб со маса 

276 ng (55,2 g/cm3). Добиените вредностите 

на релативната стандардна девијација за 

ретенциското време и површината на пикот 

од пиримикарб и за двете методи се пониски 

од 2 %.   

Повеќедневните анализи што се направени 

под услови наведени за методот II, покажа 

дека ODS колоната нема добра 

интермедијарна прецизност на ретенциското 

време. Имено, слично однесување е 

забележано во испитувањата направени од C 

a b r a s кои за определување на пиримикарб 

и неговите метаболити употребиле мобилна 

фаза составена од ацетонитрил/вода и колони 

од типот RP-8 и RP-18. 

За проценка на интермедијарната прецизност 

на методот I направена е статистичко 

обработка на добиените резултати од 

испитувањата за ретенциското време и 

површината на пикот од пиримикарб со 

помош на ANOVA тестот.  

Пресметаната вредност за F (Фишеров 

статистички критериум) од експериментално 

добиените податоци за методот I, со 0,05 

коефициент на ризик и  2 и 14, како и за 7 и 

14 степени на слобода се пониски од 

прикажаните вредности во статистичките 

табели за истиот број на степени на слобода и 

коефициент на ризик. Врз основа на овие 

податоци, може да се констатира дека од 

статистичка гледна точка не постои 

значајна разлика помеѓу добиените резул-

тати за ретенциското времеи површината 

на пиковите што се добиени во 

еднодневните и повеќедневните анализи. 

Точноста на методот I е проценета со 

додавање на 276 ng од аналитичкиот 

стандард во измерените проби од Pirimor 25 

WG. Аналитичкиот принос за испитуваниот 

аналит, добиен со користење на условите 

дефинирани за методот I е 99,13 % со RSD = 

0,74 % (n = 6) за помалата маса од измерената 

проба и 99,65 % со RSD = 1,26 % (n = 6) за 

поголемата маса од измерената проба. 

Средната вредност за содржината на 

пиримикарб во Pirimor 25 WG (metod I), 

чијашто измерена маса е помала изнесува 

25,50 % so RSD = 0,69 % (n = 6), додека во 

поголемата маса од измерената  проба  

определен е удел од 24,87 % со RSD = 0,21 % 

(n = 6).  

Разработката на методите III и IV 

(Петановска-Илиевска и сор., 2009) е 

изведена на бранова должина од 245 nm и 

температура од 25 oC. За да се определат 

оптималните услови за работа користена е 

мобилна фаза од ацетонитрил/вода со 

различни волуменски односи и проток од 1 

mL/min (Сл. 4а, 4б и 4в). Ретенциското време 

за различните удели на конституентите од 

мобилната фаза е tR = 0,46 min (75/25 V/V) и tR 

= 0,54 min (65/35 V/V). Поголема вредност за 

ретенциското време tR = 0,65 min (n = 24, SD 

= 0,011 min и  RSD = 1,69 %) и факторот на 

капацитет на колона (k ’= 1,95) е добиен со 

употреба на мобилната фаза со однос 60/40 

(V/V), од овие причини разработката на 

Методот III е направена под овие 

хроматографски услови. 

За разработка на Методот IV (Сл. 4г) 

користена е долга колона од типот LiChrosorb 

RP-8, мобилна фаза составена од 

ацетонитрил/вода со волуменски однос 75/25 



45                                                                                                                                                     Бињана Петановска-Илиевска 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 JAFES, Vol 60, (2013) 

 

и температура на колоната од 30 oC. При овие 

услови, постигнато е ретенциско време на 

аналитот од приближно 3,34 min (n = 8, SD = 

0,016 min, RSD = 0,48 %). 

Заради поголемата осетливост на детекторот 

во однос на пикот од интерес, во услови 

дефинирани со Методот III, типот на завис-

ност помеѓу мерените хроматографски 

параметри (површина или висина) и масата 

на пиримикарб е тестиран во интервал од 10 

ng до 380 ng (2 g/cm3 - 76 g/cm3). Додека за 

Методот IV,  типот на зависноста помеѓу 

двете зависно променливи величини е 

тестиран во интервал со маса од 20 ng до 

380 ng (4 g/cm3  - 76 g/cm3).  

 

Добиените вредности за површина и висина 

на пиковите статистички се обработени со 

методот на најмали квадрати, со помош на 

линеарен, квадратен и кубен модел. 

Добиените вредности за коефициентот на 

детерминација се прикажани во Табела 2. од 

кадешто може да се забележи дека 

коефициентот на детерминација има особено 

висока вредност (0,99987) за трите полиноми 

во кои е тестирана корелацијата помеѓу 

масата на аналитот и површината на 

хроматографските пикови, што се добиени со 

употреба на Методот III. Кај Методот IV 

највисока  вредност за коефициентот на 

детерминација (0,99889) е добиена при 

тестирање на експериментално добиените 

резултати за површина на хроматографските 

пикови со помош на кубниот полином. 

Долната граница на детекција за пиримикрб, 

за Методот III е определена при осетливост 

на детекторот од 0,05 АЕ, а изнесува 172 pg, 

додека за Методот IV изнесува 2,15 ng. 

Од добиените резултати се забележува дека 

површината на пиковите што се добиени на 

кратката колона од типот HS C-8 (m = 284 ng; 

n = 24; x  = 7815537; SD = 44013,59; RSD = 

0,56 %) е поголема во однос на оние добиени 

на колоната од типот LiChrosorb RP-8 (m = 

284 ng; n = 8; x  = 7343488; SD = 178741,50; 

RSD = 2,43 %). Висината на пиковите што се 

    
 а) б) в) г) 

Слика 4. Хроматограм на пиримикарб од пестицидната формулација добиен на колона  HS 3  x 3 C-8,  

температура 25  oC, мобилна фаза ацетонитрил/вода со волуменски  однос: 75/25 (а), 65/35 (б), 60/40 (в), 

проток 1 mL/min, и UV-детекција на бранова должина од 245 nm Mетод III; колона LiChrosorb RP-8, темпе-

ратура 30 oC, мобилна фаза ацетонитрил/вода со волуменски однос 75/25 (г), проток 1 mL/min, и  

UV-детекција на бранова должина од 245 nm, Метод IV 

 

Figure 4. Chrometogram of pirimicarb from pesticide formuletion separeted on HS 3 x 3 C-8 column,  

tempereture 25  oC mobile phase acetonitrile/weter in volume retio 75/25 (a), 65/35 (b) 60/40 (c), flow rete 1 

mL/min and UV-detection 245 nm  Method III;  LiChrosorb RP-8, tempereture 30  oC, mobile phase 

acetonitrile/weter in volume retio 75/25, flow rete 1 mL/min and UV-detection 245 nm, Method IV 
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добиени со Методот IV, за истата 

инјектирана маса е петпати пониска во однос 

на висината што е измерена кај добиените 

пикови на кратката колона. Притоа, може да 

се претпостави дека со користење на 

колоната од типот LiChrosorb RP-8 можна е 

хемиска реакција меѓу стационарната фаза и 

испитуваната компонента, заради што 

веројатно доаѓа и до нејзино заостанување во 

стационарната фаза и намалување на 

ефикасноста на колоната.   

 
Табела 2. Податоци за статистичка проценка на калибрациските криви од пиримикарб за тестираните методи 

Table 2. Stetistical deta for evaluetion of pirimicarb calibretion curves for tested methods 

Стастистички 

параметри 

Stetistical parameters 

R2 линеарна 

   зависност 

R2 linear fit 

R2 квадратна  

   зависност 

R2 quadrete fit 

R2 кубна  

   зависност 

R2 qubic fit 

Тестирани параметри 

Tested parameters 

Површина 

Area 

Висина 

Height 

Површина 

Area 

Висина 

Height 

Површина 

Area 

Висина 

Height 

Метод III 

Method III 
0,99987 0,98957 0,99987 0,99638 0,99987 0,99640 

Метод IV 

Method IV 
0,99875 0,99666 0,99878 0,99674 0,99889 0,99820 

 

Добиените резултати за ретенциското време 

и површината на пиковите од аналитичкиот 

стандард на пиримикарб (284 ng) во ед-

нодневните и повеќедневните мерења 

направени со помош на Mетодот III, се 

обработени со ANOVA тестот. Пресметаните 

вредности за фишеровиот статистички 

критериум (F) за двата тестирани параметри 

се пониски од табеларните при ист број на 

степени на слобода (2, 14 и 7, 14) и 

коефициент на ризик  = 0,05. Оттука, може 

да се констатира дека не постои 

сигнификантна разлика меѓу резултатите 

добиени со употреба на Mетодот III во ед-

нодневната анализа и оние добиени со 

повторување на анализата во повеќе дена. 

Средната вредност за аналитичкиот принос, 

што е добиена со употреба на Mетодот III 

изнесува 97,07 % (n = 6) со релативна 

стандардна девијација од 0,26 % (за помалата 

маса од измерената проба). Додека, 

определената вредност за истиот параметар 

во поголемата одвага од примерокот, изнесу-

ва 98,52 % (n = 6) со RSD = 0,23 %.  

Содржината на активната компонента што е 

определена во испитуваните примероци од 

пестицидната формулација со помош на 

Mетодот III изнесува 24,69 % (n = 6) со RSD = 

0,16 % за помалата маса од измерената проба 

и  25,22 % (n = 6) со RSD = 0,36 % за 

поголемата маса од земената проба.   

 

Заклучок 

Врз основа на експериментално добиените 

резултати од разработката на HPLC методите 

за квантитативно определување на 

пиримикарб во пестицидната формулација 

Pirimor 25 WG може да се констатира  дека 

разработенитe методи I и III на колоните од 

типот HS 3 x 3 и HS 3 x 3 C-8 со димензии 3,3 

cm x 0,46 cm (3m) и нудат можности за брза, 

прецизна, точна и економична анализа. 

Долната граница на детекција (LOD) за 

методот I и  III е определена при 

сензитивност на детекторот од 0,05 

апсорпциски единици (АЕ), при што за 

методот I изнесува 2,064 ng (0,4128 g/cm3), 

додека за методот III изнесува 172 pg. 
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ISPITUVAWE NA PRINOSOT KAJ VIDOVITE 
 TRITICUM DURUM, TRITICUM AESTIVUM И TRITICUM DICOCCUM 

OD RODOT TRITICUM 
 

Manasievska-Simi} Silvana, Angelov Ivan  
Fakultet za zemjodelski nauki i hrana, 1000, Skopje, Republika Makedonija 

 
Apstarakt 
Analiziran e prinosot i apsolutnata masa kaj tri razli~ni vidovi p~enica od rodot 

Triticum i toa vidovite: Triticum.durum (tvrda p~enica), Triticum aestivum (meka p~enica) i 
Triticum dicoccum (dvozrnest limec). Od vidot Triticum.durum ispituvani se 21 sorta, od 

vidot Triticum aestivum 2 sorti i 1 linija i od vidot Triticum dicoccum dva varieteta. 
Ispituvanite vidovi p~enica imaat razli~na genomska i hromozomska struktura. Od 

dobienite rezultati apsolutnata masa se dvi`i od 34.1 g kaj Dicoccum crven do 57.9 g kaj 
mina, a vkupnite prinosi na zrno se dvi`i od 2,981 kg/ha kaj Dicoccum bel do 4,710 kg/ha 

kaj ana. Prose~nite vrednosti za apsolutnata masa se najmali e kaj Triticum dicoccum, 
dodeka najgolemi kaj Triticum durum. Prinosot e slo`ena osobina i zavisi od genotipot i 
od uslovite na nadvore{nata sredina. Prose~nite vrednosti poka`uvaat deka vkupnite 

prinosi na zrnoto najniski se kaj Triticum dicoccum, dodeka najvisoki se kaj Triticum durum.  

Клучни зборови: prinos, p~enica, Triticum durum, Triticum aestivum, Triticum dicoccum. 

 

 

ANALYSIS OF YIELD IN SPECIES  

TRITICUM DURUM, TRITICUM AESTIVUM AND TRITICUM DICOCCUM  

FROM GENUS TRITICUM 
 

Manasievska-Simic Silvana, Angelov I.  

 

 

Abstract  

Yield and mass of 1000 grains were analysed in 3 species of wheat from genus Triticum: Triticum 

durum (durum wheat), Triticum aestivum (soft wheat) and Triticum dicoccum (emmer wheat). From 

species Triticum durum 21 varieties were analysed, from Triticum aestivum 2 varieties and 1 line and 

from Triticum dicoccum 2 varietetes. Analysed wheat species have different genom and chromosome 

structure. Mass of 1000 grains is lowest in Dicoccum red (34.1 g) and highest in mina (57.9 g), while 

lowest yield has Dicoccum white (2,981 kg/ha) and highest yield variety ana (4,710 kg/ha). Lowest 

average results of mass of 1000 grains has Triticum dicoccum, while highest Triticum durum. Yield 

depends on genotype and environmental conditions. Highest average yield has Triticum durum  and 

lowest Triticum dicoccum.  

Key words: yield, wheat, Triticum durum, Triticum aestivum, Triticum dicoccum. 

 

 
Voved 
Prinosot e slo`ena karakteristika 
koja zavisi od genotipot i od uslovite na 
nadvore{nata sredina. Prinosot na 
p~enicata vo na{ata zemja od godina vo 
godina varira vo dosta {iroki granici 
i zavisi od adaptibilnosta na sortata 
kon nadvore{nite faktori. Vkupnite 
prinosi na edinica povr{ina, kako i 
drugite proizvodni karakteristiki kaj 
ispituvanite sorti, se razli~ni vo 

oddelnite godini bidej}i se vo zavisnost 
od genetskiot potencijal na sortite i od 
uslovite vo godinite. Selekcijata za 
zgolemen prinos ne mo`e da se naso~i 
samo vo podobruvawe na edna negova 
komponenta, tuku treba da se postigne 
optimalen soodnos na site osobini {to 
imaat vlijanie na prinosot i 
kvalitetot. Apsolutnata masa e 
pokazatel za ispolnetosta na zrnoto. 
Dokolku semeto e pokrupno, toa ima 
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poizrazena `ivotosposobnost. 
Pokrupnoto seme poizedna~eno 
poniknuva, rastenijata izedna~eno 
rastat i se razvivaat, [to pridonesuva 
da se  dobie i povisok prinos na edinica 
povr{ina. Apsolutnata masa slu`i kako 
parametar vo melni~kata industrija, 
bidej}i e ustanoveno deka pokrupnoto 
zrno, so pokompakten endosperm, so 
pogolem procent na staklavosta i 
potenka obvivka dava pogolemo 
koli~estvo bra{no od edinica te`ina 
na semeto.  
Apsolutnata masa kaj semeto od p~enica 

se dvi`i od 45 do 60g vo zavisnost od 
sortata, kategorijata, uslovite na 
sozrevawe i nalevawe na zrnoto 

(Angelov, 1990). Spored Dragović i 

Maksimović (2000) prinosot na zrno 
zavisi od rokot na seidbata, brojot na 
rastenijata po edinica povr{ina i od 
koli~estvoto na navodnuvawe. Za 
zna~ewe na apsolutnata masa vrz 
visinata na prinosot, pozna~ajni 
rezultati iznesuva Gagro (1990) 
ispituvaj}i go vlijanieto na brojot na 
zrnata i apsolutnata masa, vrz prinosot 
na semeto na p~enicata. Grgić i sor. 

(1996) konstatirale zna~ajna korelacija 
na masata na 1000 zrna so te`inata na 
klasot i  prinosot na zrnoto, no kako 
najva`na komponenta za zgolemuvawe na 
prinosot  ja naveduvaat gustinata na 

posevot. Oliviera (2000) konstatira 
ponizok prinos i apsolutnata masa kaj 

Triticum dicoccum vo odnos na mekata 
p~enica Triticum aestivum.  
Kako cel na istra`uvaweto e opfaten 
prinosot i apsolutnata masa na tri 
razli~ni vidovi p~enica od rodot 
Triticum.  

 
Materijal i metodi 
Kako materijal za istra`uvawe se 
koristeni tri razli~ni vidovi p~enica 
od rodot Triticum i toa vidovite: 
Triticum.durum (tvrda p~enica), Triticum 

aestivum (meka p~enica) i Triticum 

dicoccum (dvozrnest limec). Od vidot 
Triticum.durum ispituvani se 21 sorta 
(ilinden, kavadarka, mina, 
strumi~anka, ana, nena, ela, oli, tina, 
skopska rana, boka, struma, milena, 
sandra, iva, taga, {ara, toma, pobeda 2, 

ov~epolka i kapeiti),,  od vidot Triticum 
aestivum 2 sorti i 1 linija (skopjanka, 

polin i MT6/2) i od vidot Triticum 
dicoccum dva varieteta (Dicoccum bel) i 

(Dicoccum crven). Ispituvanite vidovi 
p~enica imaat razli~na genomska i 

hromozomska struktura i toa: Triticum 
aestivum - tri genoma  A, B i D i 2n= 42 

hromozoma, Triticum.durum - dva genoma A 

i B i  2n= 28 hromozoma i Triticum dicoccum 

- dva genoma A i B i 2n=  28 hromozoma.  

Opitite bea postaveni vo opitnoto pole 
JNU Zemjodelski Institut vo Skopje, po 
slu~aen blok sistem vo 3 povtoruvawa so 
osnovni parceli 5 m2 so 550 rtlivi 

zrna/m2, vo period od tri godini (1998 - 
2001 godina). Obrabotkata na 
povr{inata be{e standardna do 
doveduvawe na orani~niot sloj vo 
sostojba na normalna seidba. Seidbata se 
izvr{uva{e ra~no. Pred seidbata 

opitnata povr{ina |ubrena e so 300 kg/ha 
N:P:K (15:15:15), a vo tekot na mesec mart 

izvr{eno e prihranuvawe so 100 kg  
azotno |ubre 27%.  
Ispituvani se apsolutnata masa na 
zrnoto (g) i vkupni prinosi vo zrno 

(kg/ha). Dobienite rezultati se 
obraboteni varijaciono statisti~ki po 
Mudra (cit. Marinkovi}, 1990). 
Prose~nite trigodi{ni vrednosti se 

testirani so LSD - testot, so 
standardnata sorta iva na nivo od 5%* i 
1%**. Dobienite rezultati za prinosot 
se presmetani vo kg/ha i obraboteni po 
Analiza na varijansa po Fi{er i 
testirani so LSD-test. 

 

Rezultati i diskusija 
Rezultatite od  trigodi{nite 
ispituvawa na apsolutnata masa na 
zrnoto  kaj p~enicata dadeni se vo Tab. 1. 
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Tab. 1 Apsolutna masa  na zrnoto (g) po godini na istra`uvawe 

Reden 
broj 

 
Sorta 

 
I II III 

 
Prosek 

1 ilinden 57,35 52,03 44,17 51,2 

2 kavadarka 57,01 50,16 45,45 50,9 

3 mina 56,12 69,28 48,27 57,9 

4 strumi~anka 53,57 59,76 50,24 54,5 

5 ana 59,41 54,04 49,91 54,5 

6 nena 53,92 51,15 44,29 49,8 

7 ela 59,01 52,84 44,32 52,1 

8 oli 53,96 55,86 49,14 53,0 

9 sandra 47,03 50,68 45,48 47,7 

10 tina 60,43 58,74 47,08 55,4 

11 skopska rana 57,44 54,04 47,02 52,8 

12 boka 57,49 55,54 47,80 53,6 

13 struma 55,74 51,67 45,74 51,1 

14 milena 58,70 54,93 49,30 54,3 

15 iva 54,10 59,35 47,31 53,6 

16 taga 57,77 52,85 49,41 53,3 

17 {ara 52,91 55,03 44,82 50,9 

18 toma 59,13 56,71 47,93 54,6 

19 pobeda 2 55,29 58,18 47,72 53,7 

20 polin 48,60 52,46 43,37 48,1 

21 ov~epolka 50,86 63,76 50,20 54,9 

22 kapeiti 53,11 56,28 52,58 54,0 

23 skopjanka 53,02 51,94 50,14 51,7 

24 MT6/2 58,76 54,71 48,60 54,0 

25 Dicoccum bel 41,27 39,77 30,91 37,3 

26 Dicoccum crven 34,2 38,48 29,66 34,1 

Prosek 54,09 54,24 46,19 51,50 

LSD   0.05  5.592 
  0.01  7.451 

Prose~nite vrednosti od trite 
ispituvani godini poka`uvaat deka 

apsolutnata masa se dvi`i od 34.1 g kaj 
Dicoccum crven do 57.9 g kaj mina. 
Prose~no za trite ispituvani godini kaj 
vidot Triticum.durum sorta so najmala 

apsolutna masa e sandra, (47.7 g), a so 
najgolema apsolutnata masa od 57.9 g e 
sortata mina. Kaj Triticum aestivum, MT 

6/2 so 54.0 g ima najgolema apsolutna 
masa, dodeka, sortata polin so 48.1 g ima 
najmala apsolutna masa. Prose~nite 
rezultati za apsolutnata masa kaj 

Triticum dicoccum poka`uvaat povisoki 
vrednosti kaj varietetot Dicoccum bel 

vo odnos na Dicoccum crven. Apsolutnata 

masa za sortite p~enica {to se i 
predmet na na{ite istra`uvawa, bila 
ispituvana od pove}e avtori. Angelov 
(1988) naveduva deka apsolutnata masa na 
zrnoto kaj sortite mina i ela iznesuva 55 

g, kaj strumi~anka i ana 56 g, kaj 
kavadarka i {ara 51 g, kaj sandra 54 g i 

kaj iva 50 g. Avtorot isto taka naveduva 
deka apsolutnata masa na zrnoto zavisi 
od ontogenetskiot razvitok na sortata i 
od uslovite na sredinata i deka tvrdata 
p~enica, vo sporedba so mekata p~enica 
ima pogolema apsolutna masa na zrnoto, 
{to e karakteristika na vidot. 
Stankovi} (1999) konstatira najniski 
vrednosti na apsolutnata masa na zrnoto 
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ima sortata {ara, (50,3 g), a najvisoki 
sortata mina, (57,3 g). Marinkovi} 

(1984) konstatiral deka apsolutnata 
masa e najgolema kaj populaciite od 

Triticum.durum, a pomala kaj populaciite 
od Triticum turgidum i Triticum aestivum. 

Spored Dragović i Maksimović (2000) 
najgolemi razliki za apsolutnata masa 
se javuvaat me|u sortite, {to 
pretstavuva genetska karakteristika. 
Avtorite Mihajlovski i Kostovski 
(1996) utvrdile deka apsolutnata masa e 
sortna karakteristika, no vo ramkite na 
istata sorta i prose~no za site sorti, 
taa varira vo zavisnost od godinata i 
obezbedenosta na rastenijata so voda. 
Mladenovski i Mihajlovski (1994) 
utvrdile varirawe na masata na 1000 
zrna  vo {iroki granici vo zavisnost od 
sortata i kalibriranosta na semeto. 
Ivanovski (1997) ja ispituval masata na 
1000 zrna kaj sortata skopjanka i utvrdil 
deka vo ispituvaniot period ovaa 
karakteristika iznesuva 43.9 g. 
Novoselović i Drezner (1997), utvrduvaat 
statisti~ki zna~ajni razliki me|u 
sortite i me|u razli~ni godini vo odnos 
na masata na 1000 zrna.  
Rezultatite za vkupnite prinosi na 
zrnoto  kaj p~enicata dadeni se vo Tab. 2. 
Prose~nite vrednosti od trite 
ispituvani godini poka`uvaat deka 
vkupnite prinosi na zrno se dvi`i od 
2,981 kg/ha kaj Dicoccum bel do 4,710 kg/ha 
kaj ana. Prose~no za trite ispituvani 
godini kaj vidot Triticum.durum sorta so 

najniski prinosi e tina, 3,312 kg/ha, a so 
najvisoki prinosi od 4,710 kg/ha sortata 

ana. Kaj Triticum aestivum, MT 6/2 so 4,689 
kg/ha ima najvisoki prinosi, dodeka 

sortata polin so 4,532 kg/ha ima najniski 
vkupni prinosi na zrno. Prose~nite 
rezultati za vkupnite prinosi na zrno 

kaj Triticum dicoccum poka`uvaat 
povisoki vrednosti kaj varietetot 

Dicoccum crven vo odnos na Dicoccum bel.  
Ako se sporedat site ispituvani sorti 
so standardnata sorta iva vo tekot na 

poslednata godina od ispituvaweto, 
mo`e da se konstatira signifikantno 
povisok prinos kaj pove}e sorti i toa 
pri verojatnost od 0.05% kaj sortite 
boka, struma, sandra i ov~epolka., Za 
verojatnost od 0.01% signifikantno 
povisok prinos e kaj sortite ilinden, 
strumi~anka, nena, ela taga, skopjanka i 
MT 6/2. Ispituvanite sorti sporedeni 
so standardnata sorta iva (100%), 
poka`uvaat povisok prinos i toa 
sortite od tvrda p~enica: ilinden 
(2.1%), strumi~anka (1.4%), ana (8.6%), 
nena (7.9%), ela (3.5%), sandra (7.7%), 
milena (3.9%), i sortite od meka 
p~enica: polin (4.5%), skopjanka (4.6%) 
i MT 6/2 (8.1%).  
Angelov (1990) naveduva deka genetskiot 
potencijal za prinos za sorti vklu~eni 
vo na{ite istra`uvawa iznesuva kaj 

kavadarka okolu 7500 kg/ha, kaj 
strumi~anka i {ara 8000 kg/ha, kaj mina, 

ana, sandra i ela okolu 8000 kg/ha i kaj 

iva i toma, 8500 kg/ha. Istiot avtor 
(1988) za regionot na Skopje naveduva 
prose~ni ~etirigodi{ni rezultati za 
prinosite kaj istite sorti: mina, 5730 
kg/ha, kavadarka 5070 kg/ha, ana 5290 kg/ha, 

sandra 4530 kg/ha, ela 5670 kg/ha, {ara 
5050 kg/ha i iva 5860 kg/ha. Za regionot na 
Ov~e Pole avtorot naveduva deka 
prose~nite prinosi za ovie sorti se 

dvi`at od 5050 kg/ha kaj strumi~anka, do 
6750 kg/ha kaj iva. Angelov (1994) gi 
ispituval novosozdadenite sorti iva i 
{ara i konstatiral deka 
novosozdadenata sorta iva vo odnos na 

standardnite sorti, ima okolu 1000 kg/ha 
povisok prinos od kapeiti i 565 kg/ha od 
ov~epolka. Sortata {ara e so pomal 
prinos od iva, a povisok od dvata 
standarda. Angelov (1988) konstatiral 
deka prinosot na nekoi sorti meka, 
tvrda p~enica i ja~men  zavisi od 
genetskata konstitucija na sortite,  
vremeto na seidbata i klimatskite 
uslovi na godinata. 
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Tab. 5  Vkupni prinosi vo zrno (kg/ha) po godini na istra`uvawe 

 
SORTI 

 
I II III 

 
Prosek 

Indeks od 
iva (%) 

1. ilinden 4580 6200 2513** 4431 102,14 

2. kavadarka 4060 6340 2093 4164 95,99 

3. mina 4000 6590 2210 4267 98,36 

4. strumi~anka 4220 6470 2507** 4399 101,41 

5. ana 4860 6920 2350 4710 108,58 

6. nena 4590 6950 2497** 4679 107,86 

7. ela 4340 6580 2553** 4491 103,53 

8. oli 3840 6740 1963 4181 96,38 

9. sandra 4640 6980 2400* 4673 107,72 

10. tina 3240 4970 1727 3312 76,35 

11. skopska rana 4700 5960 2237 4299 99,10 

12. boka 3860 6070 2423* 4118 94,93 

13. struma 3870 5930 2390* 4063 93,66 

14. milena 4860 6560 2110 4510 103,96 

15. iva 4190 6660 2163 4338 100,00 

16. taga 3780 6600 2507** 4296 99,03 

17. {ara 4180 6270 2373 4274 98,52 

18. toma 3840 6470 2110 4140 95,44 

19. pobeda 2 4270 6340 2240 4283 98,73 

20. polin 4940 6330 2327 4532 104,47 

21. ov~epolka 3940 6180 2440* 4187 96,52 

22. kapeiti 3700 5350 2080 3710 85,52 

23. skopjanka 4780 6200 2633** 4538 104,61 

24. mt 6/2 4990* 6430 2647** 4689 108,09 

25. Dicoccum bel 3350 3580 2013 2981 68,72 

26. Dicoccum crven 3570 3720 2113 3134 72,25 

Prosek 4168 6130 2141 4208  

LSD      

0.05 0.767 0.623 0.211 0.743  

0.01 1.022 0.832 0.281 0.991  

 

Stanoev (2000) konstatiral najnizok 

prinos kaj sortata marta, (6768 kg/ha), a 
najvisok dala angela, (7836 kg/ha). So 
visok prinos se odlikuvaat i sortite 
mina, pobeda 2 i iva. Stankovi}, (1999), 
konstatira najniski prinosi vo zrno na 
edinica povr{ina kaj sortata toma, 
(3781 kg/ha), a najvisoki kaj sortata iva, 
(4369 kg/ha). Mihajlovski (1990) naveduva 
prose~ni prinosi kaj kavadarka od 5370 
kg/ha, kaj ana 5010 kg/ha i kaj mina 5060 

kg/ha. Giulari et al. (1985) za Veneto, 
Italija, naveduvaat podatoci za prinosi 
na tri sorti tvrda p~enica vo uslovi na 
nevoobi~aeni niski temperaturi od -
260C. Tie sorti dale najvisoki prinosi 
od 8200 do 8600 kg/ha. Novoselović i Drezner 

(1997) ispituvaj}i nekoi proizvodni 

karakteristiki go ispituvale prinosot 
kaj nekoi sorti meka pcenica i 
konstatirale statisti~ki opravdana 
razlika me|u sortite i godinite i 
opravdana interakcija me|u sortata i 
godinata. Oliviera (2000) konstatira deka 
prinosot kaj Triticum dicoccum e ponizok 
vo odnos na mekata p~enica. 

 

Zaklu~oci  
Vrz osnova na rezultatite za prinosot i 
apsolutnata masa dobieni kaj tri 
razli~ni vidovi p~enica od rodot 
Triticum: Triticum durum (21 sorta), Triticum 

aestivum (2 sorti i 1 linija) i Triticum 

dicoccum (2 varieteta), mo`e da se 
donesat slednite zaklu~oci: 
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 Ispituvanite vidovi p~enica imaat 
razli~na genomska i hromozomska 
struktura {to vlijae na 
ispituvanite karakteristiki. 

 Prose~nite vrednosti za 
apsolutnata masa se najmali e kaj 
Triticum dicoccum, dodeka najgolemi 

kaj Triticum durum. 

 Prinosot e slo`ena osobina i zavisi 
od genotipot i od uslovite na 
nadvore{nata sredina. Prose~nite 
vrednosti poka`uvaat deka vkupnite 
prinosi na zrnoto najniski se kaj 

Triticum dicoccum, dodeka najvisoki se 
kaj Triticum durum.  

 Ispituvanite sorti sporedeni so 
standardnata sorta iva poka`uvaat 
povisok prinos i toa sortite od 
tvrda p~enica: ilinden, 

strumi~anka, ana, nena, ela, sandra, 
milena i sortite od meka p~enica: 
polin, skopjanka  i MT 6/2.  
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Апстракт  

Пченката е една од најзначајните зрнести култури за Република Македонија. Широката 

застапеност на оваа култура, пред се е постигната со воведувањето и ширењето на хибриди со 

различна должина на вегетацијата, со што можностите за нејзино одгледување се зголемуваат. 

Но поради континуираниот процес на создавање нови хибриди, неопходно е нивно испитување 

во различни агроеколошки услови. Во истражувањата е испитувана адаптабилноста на 

хибридите пченка PKB323, NSSC333, ZPSC704, NS721, NS770, кон условите на Штипскиот 

регион. Преку набљудување на морфолошките својства во условите на реонот, е утврдена 

реакцијата на истражуваните хибриди во соодветните агроеколошки услови. Испитуваните 

генотипови покажаа различна височина, која се зголемува со должината на вегетацијата. 

Просечната височина на хибридите од пораните групи на зреење во 2009 год. изнесуваше 1,98 

m, а во 2010 год. 1,92 m. Подоцните хибриди имаат поголема височина на стеблото. Во 2009 год. 

просечната височина на стеблото кај покасните хибриди изнесува 2,40 m, а во 2010 год. 2,43 m. 

Височината на која е поставен кочанот, приближно еднакво ја следи промената на височината на 

растението. Бројот на кочаните изнесува еден кочан по растение, односно не постојат 

отстапувања помеѓу хибридите. Во однос на должината на кочанот, хибридот NS 721 покажа 

најдолг кочан, додека најмала должина е добиена кај NSSC 333. Хибридите од подоцните групи 

на зреење имаат поголем дијаметар и поголем број на редови на кочанот. Сите испитувани 

хибриди во Штипскиот регион покажаа резултати со морфолошки карактеристики кои се 

совпаѓаат со карактеристиките кои се детерминирани од селекционерите.  

Клучни зборови: пченка, хибриди, морфологија, ФАО300, ФАО700  

  

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME MAIZE HYBRIDS FROM FAO300  

AND FAO700 GROWN IN SHTIP REGION  

 

Dane Boshev1, Adrijana Kukushova2, Goce Vasilevski1, Sonja Ivanovska1, Mirjana Jankulovska1,  

Vinko Stanoev3  
1Faculty of Agricultural Sciences and Food, UKIM, Skopje, Republic of Macedonia  

2MAFWE, Skopje, Republic of Macedonia, 3Institute of Agriculture, Skopje  

e-mail: dbosev@yahoo.com  

  

Abstract  

The maize is one of the most important grain crops in Republic of Macedonia. The large agricultural 

area covered by maize, coming as result of introduction of new hybrids with different vegetation period, 

therefore, the possibilities for its production are growing. But, because of the production of new hybrids, 

it is necessary for their investigation in new agricultural conditions. In this research was investigated 

adaptability of the maize hybrids PKB323, NSSC333, ZPSC704, NS721, NS770, in conditions of Shtip 

region. Through the research of morphological properties, has been confirmed the reaction of each 

hybrid in certain agro ecological conditions. The examined genotypes showed different height, which 

increases regarding vegetation period. Average height for earlier hybrids was 1.98m in 2009, and 1.92m 

in 2010. Later maturity hybrids have higher stem height, with 2.40m in 2009, and 2.43m in 2010. The 

cob height followed the stem height, but number of the cobs per plant was equally in all investigated 

hybrids. Regarding cob length, the hybrid NS721 shows largest and NSSC333 shortest cob. The hybrids  
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which belong of later maturity group have bigger cob diameter and number of rows per cob. All 

investigated hybrids, showed results which are similar to basic informations about used genotypes. 

Key words: maize, hybrids, morphology, FAO300, FAO700 

 

 

Вовед 

Пченката (Zea mays L.) е една од 

најзначајните зрнести култури како во 

светот, така и во Македонија. Широката 

застапеност на оваа култура, пред се е 

постигната со воведувањето и ширењето на 

хибриди со различна должина на 

вегетацијата, со што можностите за нејзино 

одгледување се зголемуваат. 

Географската положба на Република 

Македонија овозможува нашата држава да 

биде дел од земјите во кои се одгледува 

пченката. Од вкупната обработлива 

земјоделска површина во Р.Македонија 

(662.000 ha), вкупнaта површина под пченка 

за 2010 година изнесува 28.644 ha, со вкупно 

производство од 129.045 t, и остварен 

просечен принос од 4.058 kg/ha. Вака 

нискиот просечен принос на пченка по 

единица површина во нашата држава се 

должи пред се на употреба на нехибридно 

семе, и неправилниот избор на хибриди за 

одреден реон. Меѓутоа, со правилно 

реонирање на хибридите, односно нивно 

адаптирање кон агроеколошките услови на 

реонот, може да се елиминираат 

опасностите, со што би се оствариле високи 

и стабилни приноси. 

Од тука, целта на ова истражување беше 

испитување на адаптабилноста на некои 

хибриди пченка со рана и средно-доцна 

должина на вегетација во условите на 

Штипскиот регион. Преку набљудување на 

морфолошките својства во условите на 

реонот, ќе се утврди реакцијата на 

истражуваните хибриди за соодветните 

агроеколошки услови. 

 

Материјал и методи 

Истражувањето е вршено во 2009 и 2010 

година во реонот на с.Врсаково-Штипско. 

Како материјал во истражувањето се 

користени пет хибриди пченка (PKB323, 

NSSC333, ZPSC704, NS721, NS770), кои 

припаѓаат на две FAO групи на зреење: 

FAO300, рани хибриди со должина на 

вегетацијата 110-120 дена и FAO700 

среднодоцни хибриди со должина на 

вегетацијата од 130-140 дена. Хибридите се 

интродуирани од три различни институти за 

пченка и тоа: Institut za ratarstvo i povrtarstvo 

- Novi Sad, Institut za kukuruz - Zemun Polje и 

Institut PKB - Beograd.  

Хибридите беа поставени во три 

повторувања. Парцелите беа со 5 редови во 

парцела поставени на меѓуредно растојание 

од 70cm и должина на редовите од 10m. 

Во текот на одгледувањето е применета 

стандардна агротехника за пченка, а како 

преткултура на пченката беше користена 

пченицата. Сеидбата е извршена на 20 

април, а густината е регулирана според 

препораката на селекционерската куќа. Како 

дополнителни мерки кај сите хибриди е 

применето меѓуредово култивирање во 

фазата на 5 листа и наводнување во 

критичните фази на развој на пченката. 

Наводнувањето е извршено во четири 

наврати во фазите: интензивен пораст, пред 

метличење, метличење и налевање на 

зрното, со норма на залевање од 30l/ha. 

При земањето примероци за лабораториски 

мерења, применет е методот на 

репрезентативен примерок, кој ја 

претставува целата популација. Од секој 

хибрид, од централните редови се одбрани 

по 20 растенија по случаен избор, а 

мерењата се направени во лабораториите на 

ФЗНХ. Добиените резултати статистички се 

анализирани со ANOVA методот на анализа 

на варијанса, а меѓусебните разлики кај 

испитуваните хибриди, со Tukey-ев тест, со 

користење на R статистички пакет. 

 

Резултати и дискусија 

Почвени и климатски услови 

Одгледувањето на пченката како култура, е 

можно на повеќе почвени типови, но 

најдобро успева на длабоки, плодни и 

структурни почви, со добар топлотен, воден 

и воздушен режим, како и почви со слабо 

кисела и неутрална реакција. Тоа се главно 

черноземи, растресити смолници и добри 

алувијални почви. 

Овие опити беа поставени на лесна и плитка 

смолница, која поради малите количества 

врнежи, заостанува во плодноста која е 

карактеристична за овој почвен тип. 

За анализа на температурата на воздухот, 

врнежите и релативната влажност на 
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воздухот, во вегетациониот период 

пченката, беа користени податоците од 

УХМР - Скопје, мерени во Метеоролошка 

станица - Штип. 

Податоците за средно-дневни температури 

на воздухот во периодот на вегетација на 

пченката од Мај до Септември, се 

прикажани на графиконите 1 и 2.  

 

 
Графикон 1 - Среднодневни температури 

во тек на вегетацијата во 2009 год. (°С) 

Графикон 2 - Среднодневни температури 

во тек на вегетацијата во 2010 год.(°С) 

 

Според податоците за температура  во 

период за 2009 и 2010 година, пченката ја 

има потребната сума топлински единици за 

нормално одвивање на вегетацијата. 

Среднодневните мерења покажуваат 

приближно исти средномесечни 

температури за двете години, со 

отстапувањe од  1-2°С. 

Во графиконите 3 и 4, се прикажани 

врнежите во периодот на вегетација на 

пченката од Април до Септември. 

Количеството на врнежи за 2009 год. во 

периодот на вегетација (Април-Септември) 

изнесува 249,6 mm. Најголема количина на 

врнежи е забележана во Август (75,9 mm), а 

најмала во Јули (10,0 mm). Врнежите кои се 

забележани во Април и Мај, овозможиле 

нормално започнување на процесот на 

‘ртење и никнење на растенијата. 

Количеството на врнежи за 2010 год.во 

периодот на вегетација изнесува 226,7 mm. 

Најголема количина на врнежи е забележана 

во Јуни (66,5 mm), а најмала во Август (16,6 

mm). Количеството на врнежи во Април 

изнесува 55,9 mm. Во овој месец, поточно 

средината и крајот на Април е извршена 

сеидбата на пченка, кога има доволно 

почвена влага, за нормално одвивање на 

процесот на ’ртење и никнење и почетен 

раст на растенијата. 

 

 
Графикон 3 – Месечни врнежи во 2009 (mm) Графикон 4 – Месечни врнежи во 2010 (mm) 

 

Релативната влажност на воздухот 

кореспондираше со количеството на врнежи 

во текот на вегетацијата на пченката 

(графикони 5 и 6). Прикажана по месеци, 

релативната влажност на воздухот во 2009 

год. е највисока во Мај (68%), а во Август, 

каде и врнежите беа највисоки, релативната 

влажност изнесуваше 63%. 
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Графикон 5 - Релативна влажност на воздухот 

во 2009 (%) 

Графикон 6 - Релативна влажност на 

воздухот во 2010 (%) 

 

Височина на растенијата  

Височината на растенијата кај пченката, 

како и кај сите други растенија зависи од 

сортата, односно хибридот и 

агроеколошките услови во текот на 

нејзиното одгледување (Jeftic, 1977, Zdunic i 

sar. 2003). Исклучително значаен фактор кој 

влијае врз промените на ова својство е 

влагата во вегетациониот период. Во услови 

на дефицит на вода, кај оваа култура доаѓа 

до појава на намалување на вкупната 

биомаса, а воедно и на височината на 

стеблото (Jovanovič et al., 1998). 

Според Vasič et al. (2001), во поволни услови 

на одгледување на хибридната пченка, со 

зголемување на должината на вегетација, 

односно FAO групата на зреење, се 

зголемува и височината на стеблото. 

Jovanovič at al. (1998) при испитување на 

четири линии пченка утврдиле дека водниот 

дефицит го успорува порастот на 

растенијата и влијае на намалување на 

конечната височина. 

Во овие истражувања се добиени резултати 

кои се во согласност со досегашните 

истражувања за височината на растенијата 

(табела 1). 

 
 

Табела 1 - Височина на растенијата (m) 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. 

Просек 

2,11 – 2,21 

2,16 

1,75 – 1,85 

1,80 

2,45 – 2,55 

2,50 

2,45 – 2,55 

2,50 

2,15 – 2,25 

2,20 

2010 год. 

Просек 

2,09 – 2,19 

2,14 

1,65 – 1,75 

1,70 

2,35 – 2,45 

2,40 

2,55 – 2,65 

2,60 

2,25 – 2,35 

2,30 

Просек за 

две години 
2,15 1,75 2,45 2,55 2,25 

2009 год. 

Просек 
1,98 2,40 

2010 год. 

Просек 
1,92 2,43 

Просек за 

две години 
1,95 2,42 

2009 год. 

Просек 
2,23 

2010 год. 

Просек 
2,23 

 

Просечната височина на стеблото од двете 

години кај FAO300, беше 1,95 m, а кај 

хибридите од FAO700 - 2,42 m. Според овие 

податоци евидентно е дека хибридите од 

пораните групи на зреење имаат помала 

височина на стеблото, за разлика од 

хибридите со подолга вегетација во услови 

на наводнување. 

Покрај тоа, од добиените податоци за ова 

својство, може да се забележат и одредени 

разлики во висината помеѓу хибридите од 

иста FAO група, што произлегуваат како 

резултат на генетскиот потенцијал на 

хибридот. Најмала просечна височина на 

стеблото од двете години покажа хибридот 

NSSC 333 (1,75 m), а најголема хибридите 

NS 721 и NS 770 (2,55 m). 

Височина на поставеност на кочанот 
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Висината на која е поставен кочанот на 

растението кај пченката е морфолошка 

особина, која исто така, како и висината на 

стеблото, зависи од хибридот, 

агроеколошките услови на реонот и од 

применетата агротехника. 

Според резултатите од овие истражувања 

(табела 2), хибридот NSSC 333 како 

раностасен хибрид со најниско стебло, 

покажа најниска поставеност на кочанот и 

во двете години. Во 2009 година, просечната 

височина на поставеност на кочанот 

изнесува 60 сm, а во 2010 год. изнесува 50 

сm. Кај хибридите NS 721 и ZPSC 704 како 

хибриди со подолга вегетација и со 

највисоко стебло, поставеноста на кочанот е 

највисока. Во 2009 изнесува 117 сm, а во 

2010 год. хибрид со најголема просечна 

поставеност на кочанот има хибридот NS 

721 (121 сm.). Најмала просечна поставеност 

на кочанот од двете години има хибридот 

NSSC 333 (55 сm), а најголема просечна 

поставеност на кочанот од двете години има 

хибридот NS 721 (119 сm). Просечната 

поставеност на кочанот во 2009 год. кај 

хибридите изнесуваше 96 сm, а во 2010 год. 

изнесува 94,2 сm. 

 
Табела 2 - Височина на поставеност на кочанот (сm) 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. 

Просек 
96 60 117 117 90 

2010 год. 

Просек 
94 50 107 121 99 

Просек за 

две години 
95 55 112 119 94,5 

2009 год. 

Просек 
78 108 

2010 год. 

Просек 
72 109 

Просек за 

две години 
75 108,5 

2009 год. 

Просек 
96 

2010 год. 

Просек 
94,2 

 

Број на кочани по растение 

Бројот на кочани по растение е еден од 

најзначајните морфолошки елементи, кои 

влијаат на приносот кај пченката, што е 

потврдено во бројни истражувања. Ова 

својство е во директна зависност од начинот 

на одгледување, поточно од достапната 

влага во текот на вегетацијата. 

Според повеќе автори, бројот на кочани по 

растение има најголемо влијание врз 

приносот, поради појавата на висок процент 

на неоплодени растенија (Tomov at al., 1997, 

Бошев, 2000). 

Кај сите хибриди е интервенирано со 

залевање и сите хибриди формираат ист број 

на кочани по растение, односно констатиран 

е еден кочан на растениe. 

 
Табела 3 - Број на кочани на растение 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. 1 1 1 1 1 

2010 год. 1 1 1 1 1 

 

Должина на кочан 

Должината на кочанот е особина која зависи 

од генетските особини на хибридот и од 

условите на одгледување. Приносот е во 

директна зависност од ова својство. Во 

услови на наводнување должината на 

кочанот е поголема, што влијае и на поголем 

принос, а во услови на недостиг на вода, 

должината на кочанот се редуцира. 
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Табела 4 - Должина на кочан (сm) 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. 

Просек 
21,5 19,0 23,0 23,5 19,5 

2010 год. 

Просек 
20,4 18,5 22,2 24 19,5 

Просек за 

две години 
20,95 18,75 22,6 23,75 19,5 

2009 год. 

Просек 
20,25 22 

2010 год. 

Просек 
19,5 21,8 

Просек за 

две години 
19,9 21,9 

2009 год. 

Просек 
21,3 

2010 год. 

Просек 
20,92 

 

Просечната должина на кочанот кај 

раностасните хибриди во 2009 год. (20,25 

сm) и во 2010 год. (19,5 сm) е помала во 

однос на просечната должина на кочанот кај 

касните хибриди во 2009 год. (22 сm) и во 

2010 год. (21,8 сm). Најмала просечна 

должина на кочанот од двете години покажа 

хибридот NSSC 333 (18,75 сm), a најголема 

NS 721 (23,75 сm). Просечната должина на 

кочанот кај хибридите во 2009 год. 

изнесуваше 21,3 сm, а во 2010 год. - 20,92 

сm. 

 

 

Дијаметар на кочан 

Ова особина досега е главно проучувана 

како сортна карактеристика во оптимални 

услови на одгледување (Bavec and Bavec, 

2002) 

Дебелината на кочанот може индиректно да 

се користи како показател за варирањето на 

приносот кај пченката (Николовски, 1989). 

Најмала вредност на дијаметар на кочанот 

во 2009 и 2010 год. има хибридот NSSC 333 

(4,21 сm во 2009 год. и 4,10 сm во 2010 год.). 

Најголема вредност на дијаметарот на 

кочанот е добиена кај хибридот NS 721, 4,93 

сm во 2009 год. и 4,99 сm во 2010 год. 
 

 

Табела 5 - Дијаметар на кочан (сm) 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. 

Просек 
4,82 4,21 4,91 4,93 4,62 

2010 год. 

Просек 
4,71 4,10 4,89 4,99 4,69 

Просек за 

две години 
4,77 4,12 4,9 4,96 4,66 

2009 год. 

Просек 
4,52 4,82 

2010 год. 

Просек 
4,40 4,85 

Просек за 

две години 
4,46 4,84 

2009 год. 

Просек 
4,70 

2010 год. 

Просек 
4,68 
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Хибридите од пораните групи на зреење 

имаат помала просечна вредност на 

дијаметарот на кочанот во 2009 (4,52 сm) и 

2010 год. (4,40 сm), за разлика од хибридите 

од подоцните групи на зреење во 2009 (4,82 

сm) и 2010 год. (4,85 сm). 

Најмала просечна вредност на дијаметарот 

на кочанот од двете години покажа 

хибридот NSSC 333 (4,12 сm), а најголема 

просечна вредност на дијаметарот на 

кочанот од двете години има хибридот NS 

721 (4,96 сm). Просечната вредност за ова 

својство во 2009 год. изнесува 4,70 сm, а во 

2010 год. - 4,68 сm. 

Број на редови на кочан 

Резултатите за бројот на редови по кочан се 

прикажани во табела 6. 

 
Табела 6 - Број на редови на кочан 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. 

Просек 
14 14 14,8 16 16 

2010 год. 

Просек 
16 14 14 16,2 16,4 

Просек за 

две години 
15 14 14,4 16,1 16,2 

Просек за 

две години 
14,5 15,6 

 

Во овие истражувања се утврдени разлики 

во бројот на редови по кочан, пред сè како 

генетска разлика помеѓу хибридите. При 

одгледување во услови на воден стрес, 

постојат одредени промени кои се 

предизвикани како резултат на 

намалувањето на димензиите и деформација 

на кочаните (Bocanski et al., 2001). Во ова 

истражување бројот на редови по кочан се 

движеше од 14 до 16,4, а од добиените 

резултати, може да се каже дека хибридите 

со помала должина на вегетацијата имаат 

помал број на редови во кочанот, но ова 

својство е генетска карактеристика на 

хибридот. Вакви резултати, кои не 

покажуваат значајни промени кај бројот на 

редовите, се добиени во истражувањата на 

Hallauer and Miranda (1988). 

Статистичка анализа 

Добиените резултати од просечните 

вредности од двете години се исто така 

статистички обработени, а резултатите се 

прикажани во табелите 7 и 8. 

Во табелата 8, може да се согледа 

влијанието на изворот на варирање врз 

испитуваното својство. 

 
 

Табела 7 - Влијание на изворот на варирање врз својствата 

Извор на 

варирање 
Df 

Височина на 

растението 

Височина 

на кочан 

Број на 

кочани 

Должина 

на кочан 

Дијаметар 

на кочан 

Број на 

редови 

Повторување 2 0.0002 4 0.00 5.186 0.0005 9.148* 

Генотип 4 0.5820** 3695** 0.00 26.114** 0.6150** 5.868 

Година 1 0.0001 25* 0.00 0.901 0.036 0.972 

Интеракција 

Генотип 

Година 

4 0.0151** 110** 0.00 0.529 0.0115** 1.572 

Грешка 18 0.0009 5 0.00 3.676 0.0010 2.419 

 

Според добиените резултати, генотипот 

како извор на варирање, покажал влијание 

врз сите својства, освен врз бројот на кочани 

по растение и бројот на редови по кочан. 

Годината има влијание врз височината на 

поставеност на кочанот, а интеракцијата 

помеѓу годината и генотипот, покажува 

влијание врз височината на растението, 

височината на поставеност на кочанот и 

дијаметарот на кочанот. Во понатамошната 

обработка на резултатите, преку Тukey-

евиот  тест, се добиени резултати, преку кои 

може да се забележат разликите помеѓу 

генотиповите, во однос на испитуваните 

својства. 
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Табела 8 - Статистичка разлика помеѓу генотиповите во однос на испитуваните својства. 

Генотип Височина на  

растението 

Височина 

на кочан 

Број на 

кочани 

Должина на 

кочан 

Дијаметар 

на кочан 

Број на 

редови 

PKB 323 2.15b 95.0000b 1 20.86667a,b,c 4.765c 15.0 

NSSC 333 1.75a 55.0000a 1 18.75000a 4.155a 14.0 

ZPSC 704 2.45d 111.8333c 1 22.60000b 4.900d 14.4 

NS 721 2.55e 119.0833c 1 23.75000c 4.960d 16.1 

NS 770 2.25c 94.5000b 1 19.50000a 4.655b 16.2 

 

Според вредностите прикажани во табелата 

8, кај сите хибриди височината на 

растението статистички значајно се 

разликува во повеке од 95% случаи (на ниво 

од 0,05%). 

Височината на поставеност на кочанот кај 

хибридот PKB 323 не покажува значајни 

статистички разлики од хибридот NS 770, a 

на ниво од 0,05% значајно се разликува од 

хибридите: NSSC 333, ZPSC 704 и NS 721. 

Височината на поставеност на кочанот кај 

хибридот NSSC 333 значајно се разликува 

од височината на поставеност на кочанот од 

сите останати хибриди во повеќе од 95% 

случаи. Височината на поставеност на 

кочанот кај хибридот ZPSC 704 значајно не 

се разликува од хибридот NS 721, a 

покажува значајни разлики од останатите 

хибриди. Ова својство кај хибридот NS 770 

нема значајни разлики со PKB 323, а се 

разликува на ниво од 0,05, од хибридите: 

NSSC 333, ZPSC 704 и NS 721. 

Бројот на кочани по растение е еднаков кај 

сите генотипови и не покажува било какви 

разлики. 

Должината на кочанот кај хибридот PKB 

323 не покажа значајни разлики во однос со 

останатите хибриди. Хибридот NSSC 333 не 

покажа  значајни разлики во споредба со 

хибридите PKB 323 и NS 770, a значајно се 

разликува од хибридите ZPSC 704 и NS 721. 

Должината на кочанот кај хибридот ZPSC 

704 не се разликува значајно од хибридот 

PKB 323, а значајно се разликува од 

останатите хибриди, додека хибридот NS 

721 нема значајни разлики со PKB 323, a 

значајно се разликува од останатите 

хибриди. Должината на кочанот кај 

хибридот NS 770 не покажа значајни 

отстапувања од хибридите PKB 323 и  NSSC 

333, a значајно се разликува од хибридите 

ZPSC 704 и NS 721. 

Дијаметарот на кочанот кај хибридите PKB 

323 и NSSC 333 значајно се разликува од 

дијаметарот на кочанот од останатите 

хибриди. Дијаметарот на кочанот кај 

хибридите ZPSC 704 и NS 721 немаат 

значајни разлики помеѓу себе, а значајно се 

разликуваат од останатите хибриди, додека 

во однос на ова својство, хибридот NS 770 

значајно се разликува од сите останатите 

хибриди. 

Кај бројот на редови во кочанот, не се 

добиени статистички значајни разлики 

помеѓу генотиповите. 

 

Заклучоци 

Во ова истражување се анализирани пет 

хибриди пченка од две FAO групи на 

зреење, одгледувани во Штипскиот регион, 

во текот на 2009 и 2010 год. Врз база на 

добиените податоци може да се изведат 

одредени заклучоци: 

Климатските услови кои владеат во 

вегетациониот период на пченката во текот 

на 2009 и 2010 год. можат да се оценат како 

поволни за оваа култура. Растението ја има 

потребната топлина за нормално одвивање 

на вегетацијата. Просечната месечна 

температура во Април 2009 год. изнесува 

13,7°С, а во 2010 год. - 13,5°С. Количината 

на врнежи во овој месец во првата година од 

истражувањата. изнесуваат 31,8 mm, а во 

втората 55,9 mm. Врз основа на овие 

податоци, може да се каже дека во периодот 

на сеидбата на пченката, почвата има 

доволна количина влага за нормално 

одвивање на процесот ’ртење и 

поникнување. 

Ваквите услови овозможуваат растенијата 

нормално да ги започнат почетните фази на 

развој. Доволна количина на врнежи во 

периодот на 2009 год. има во месеците Мај, 

Јуни и Август, што поволно се одразува на 

хибридите од пораните групи на зреење. Во 

2010 год. најголема количина на врнежи има 

во периодот на Јуни, кога температурата е 

повисока, а потребата за вода е поголема. 
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Недостаток на влага се појавува кон крајот 

на Мај, а продолжува во Јули и Август, но 

потребата за вода е надополнета со 

периодични залевања. 

Испитуваните генотипови покажаа 

различна височина, која се зголемува со 

должината на вегетацијата. Просечната 

височина на хибридите од пораните групи 

на зреење во 2009 год. изнесува 1,98 m, а во 

2010 год. 1,92 m. Подоцните хибриди имаат 

поголема височина на стеблото. Во 2009 год. 

просечната височина на стеблото кај 

покасните хибриди изнесува 2,40 m, а во 

2010 год. 2,43 m. 

Височината на која е поставен кочанот, 

приближно еднакво ја следи промената на 

височината на растението. Кај хибридите со 

поголема височина на стеблото, и 

поставеноста на кочанот е со поголема 

височина. Кај хибридите со подолга 

вегетација, просечната поставеност на 

кочанот за 2009 год. изнесуваше 108 сm, 

додека во 2010 год. - 109 сm. 

Бројот на кочаните изнесува еден кочан по 

растение, односно не постојат отстапувања 

кај хибридите. 

Во однос на должината на кочанот, 

хибридот NS 721 покажа најдолг кочан (во 

2009 год. – 23,5 сm, а во 2010 год. – 24 сm), 

додека најмала должина на кочанот е 

добиена кај хибридот NSSC 333. Во 2009 

год., должината кај овој хибрид изнесуваше 

19 сm, а во 2010 год. - 18,5 сm. 

Хибридите од подоцните групи на зреење 

имаат поголем дијаметар и поголем број на 

редови на кочанот. 

Сите испитувани хибриди покажаа 

резултати со морфолошки карактеристики 

кои се совпаѓаат со карактеристиките кои се 

детерминирани од селекционерските куќи, а 

во Штипскиот регион може со успех да се 

одгледуваат сите испитувани генотипови. 
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