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1. ЗНАЧЕЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ МАКРО И МИКРО ЕЛЕМЕНТИ ВО ИСХРАНАТА НА 
РАСТЕНИЈАТА 

 
До денес, во растителното ткиво утвредно е присуство на околу 70 елементи 

апсорбирани преку коренот од почвата или преку листот. Нивната застапеност во 
растенијата зависи од многу фактори и истата значително се менува од: растителниот 
вид, делот кој се анализира, неговата старост, обезбеденоста на почвата со хранливи 
материи, водниот режим и голем број на други фактори. Концентрацијата на макро 
елементите (N, P, K Ca, Mg) се изразува во проценти, а на микроелементите (Fe, Mn, Cu, 
Zn, Mo, B и др.) заради нискиот удел, во ppm или mg/kg. 

За изградба на трајните и привремените органи, растенијата имаат големи 
потреби, особено од неопходните макроелементи, додека потребите за 
микроелементите се зачително помали, што не значи дека се и помалку значајни во 
нивната исхрана. За разлика од јаглеродот, кислородот и водородот кои многу ретко 
ја ограничуваат висина на приносот бидејки ги има во доволни количини во природата, 
останатите неопходни елементи, во прв ред азотот, фосфорот и калиумот, човекот 
најчесто е принуден да ги обезбеди преку мерката ѓубрење. Неопходните 
микроелементи ретко го ограничуваат приносот, и затоа истите се применуваат само 
привремено и во мали количини. Овие елементи најчесто ги има во доволни 
количиниво почвата, а нивен недостаток се јавува при недоволна достапност за 
растенијата, заради несоодветни почвени услови. 

Производниот потенцијал на секоја култура може да дојде до полн израз само 
во услови на оптимална и урамнотежена исхрана со потребните макро и микро 

елементи.Недостатокот на некој од претходно 
споменатите елементи предизвикува одредени 
морфолошки и физиолошки промени кај растенијата, 
кои се забележуваат на неговите органи, особено на 
листовите кои најинтензивно реагираат на нивниот 
недостаток. 

Првите недостатоци на хранливите елементи 
се јавуваат на младите или на најстарите листови во 
зависност од елементот кој недостига. 

Кога симптомите прво се јавуваат на 
младите листови, тогаш тие укажуваат на  
недостаток одFe, Zn, Mn, Cu, B, Cl, Ca или S.Кога 
симптомите се јавуваат на постарите листови, 
иститеукажуваат на недостаток одN, P, K или 
Mg. 

 
АЗОТ- е неопходен макроелемент за правилен раст и развој.Тој влегува во 

составот на голем број органски соединенија, учествува во градбата на растителните 
органи, влијаее врз вегетативниот пораст и плодоносењето на овошките. Азотот 
кој овошките го апсорбираат од почетокот на вегетацијата  до месец август, го користат 
за развој на листовите, плодовите и леторастите. Во случај, кога овошките не се доволно 
обезбедени со азот, тогаш истите ги искористуваат резервите од овој елемент, што 
негативно се одразува на диференцирањето на пупките и доаѓа до алтернативно 
плодоносење. 



Најголемиот дел од азотот е насочен во правец на органите и ткивата кои се во 
интензивен пораст. Заради тоа, неопходна е оптимална обезбеденост  со овој елемент 
во периодот август-ноември, односно во времето на диферецирање на пупките и 
формирање на цветните органи. Утврдено е дека кај овошките, за потикнување на 
процесот на диференцирање на пупките, големо влијание има транслокацијата на 
азотот на места каде ќе се формираат идните цветни пупки (јуни-јули). 
 

Симптоми од недостаток  

*формирање на помала површина за асимилација (лисна маса), намален пораст, 
скратена вегетација; 
*постарите листовите се пократки со светло зелена до жолта боја, често некротираат 
и опаѓаат; 
*предвремено формирање на генеративни органи;  
*ситен плод и рано зреење. 

Симптоми од вишок  

*продолжена вегетација и интензивен пораст на вегетативните органи;  
*слабо развиен коренов систем; 
*намалена отпорност кон болести, ниски температури и суша; 
*можна  појава на хлороза и некроза на рабовите на листовите и свиткување на работ 
на листот надоле;  
*намалено формирање на цветни пупки и лигнификација на дрвенестите делови; 
*ситен плодот со слаба обоеност;задоцнето зреење; скратен период на чување. 

 

ФОСФОР- значаен макроелемент без кој овошките не се во состојба да го 
завршат својот животен циклус.Го помага развојот на цветните папки и го 
подобрува зреењето на плодовите.Дејствува поволно врз отпорноста на 
растенијата кон ниски температури, болести, полегнување.  
 

Симптоми од недостаток  

*постарите листови имаат темнозелена 
боја со црвеникава нијанса; појава на 
некротични дамки на листовите кои се 
сушат и опаѓаат; 
* престанок на растот на овошката;  
* слабо развиен коренов систем.  
Симптомите најчесто се воочуваат на 
почеток на новата сезона  со бавно 
будење на пупките, од кои голем дел 
многу брзо опаѓа, бидејќи се слабо 
развиени, при што лесторастите чиј 
број е намелен остануваат оголени и 
тенки. 

 

Симптоми од вишок  

*скратен вегетационен период со предвремено цветање и плодоносење. 
Симптомите најчесто се пратени со недостаток и од Zn, Cu, Fe и Mn, заради што 
визуелните симптоми од вишок на фосфор не се сметаат за релевантни. 

 



 
КАЛИУМ–макроелемент кој има голема голема улога во синтезата на 

јаглехидратите (шекерите) и зголемување на отпорноста на растенијата на 
суша. Овој елемент има позитивно влијание врз аромата, бојата, вкусот и порастот на 
плодот.  

Потребата за калиум кај овошките е најголема во фаза на интензвен пораст на 
вегетативните органи и плодовите. Во периодот на формирање на пупките, при недостиг 
на калиум, се намалува образувањето на цветните пупки.  

 

Симптоми од недостаток  

*појава хлороза и некроза на врвот и 
рабовите на  постарите листови и 
леторастите; 
*листовите често добиваат брановидна 
површина;  
*ситни и неразвиени плодови, кои често 
предвремено созреваат;  
*венење на овошките заради 
интензивна транспирација; 
*намаленаотпорност на високи 
температури.  

Симптоми од вишок  

Бидејќи овошките се доста отпорни на вишок од калиум, нема познати симптоми. 
 

КАЛЦИУМ – е елемент од кој зависи цврстината на плодот. Тој има улога во 
зголемувањето на цврстината на клеточните зидови. 

Симптоми од недостаток  

*знаци на хлороза и некроза на 
најмладите листови; 
*овошките добиваат жбунест изглед и 
заостануваат во својот пораст; 
*редуциран број на репродуктивни 
органи; 

 

Симптоми од вишок  

*физиолошки пореметувања, пратени со појава на хлороза; 
*формирањена папкина долниот дел од стеблото и гранките. 

 

СУЛФУР–  
Симптоми од недостаток–многу ретко се манифестираат, и тоа преку намален 

пораст на овошката и појава на жолто зелена боја кај младите листови кои не опаѓаат. 
Симптоми од вишок - не се познати.  

 

 
МАГНЕЗИУМ – е составен дел на хлорофилот, влијае врз работата на голем 

број ензими, и е неопходен за успешно формирање на пупките. 



Заради спротивставеното влијание на калиумот, калциумот и магнезиумот еден 
врз друг, во услови на недостаток на некои од овие елемнтиможе да дојде до 
значителни промени во исхраната на овошките со големи последици врз приносот и 
неговиот квалитет. 
 

Симптоми од недостаток  

*појава на хлороза на постарите листови, 
која се шири од централниот нерв кон 
периферијата; листот опаѓа (крај на 
август); 
*ситени со слаб квалитет плод, кој често 
предвремено опаѓа. 

 

Симптоми од вишок  

*не се забележани конкретни симптоми 

 
 
БОР –има поволно дејство врз ртењето на поленот, растот и стабилноста 

на прашниците,оплодувањето,квалитетот на плодовитеи овозможува нормален 
пораст на леторастите. 
 
 

Симптоми од недостаток  

*појава на ситна лисна розета; 
*деформирање на плодот со појава на 
вдлабнатини под кое ткивото е тврдо и 
плутесто; 
*задоцнет почеток на вегетационата 
сезона (до неколку недели); 
*појава на поголем број на лесторасти на 
места каде што стеблото се разгранува. 

 

Симптоми од вишок  

*појава на хлороза и некроза кај постарите листови;  
*сушење и изумирање на гранките;  
*прерана зрелост;  
*пукање на внатрешните ткива и опаѓање на плодовите. 

 
 
 
 
 



ЖЕЛЕЗО– неопходен елемент за синтеза на хлорофилот, фотосинтезата, 
дишењето и др.Апсорбирањето на железото многу често е отежнато во услови на 
висока pH, висока содржина на активна вар, како и под влијание на конкурентните 
макро и микро елементи, заради што може да се јават знаци на хлороза. 
 

Симптоми од недостаток  

*појава на хлороза кај младите 
листови и врвовите на леторастите; 
лисните нерви ја задржуваат темно 
зелената боја, а основата пожолтува; 
При мал недостиг листовите не 
опаѓаат, но при појава на силно 
изразен недостиг кон крајот на јули 
и почетокот на август, опаѓаат 
сите листови. 
*сушење на врвот на леторастите со 
значително намален пораст; 
*ситени тврд плод, , со мала сочност, 
а често слабо или силно обоен. 

 

Симптоми од вишок  

*запира порастот на сите вегетативни делови; 
* темна до сино зелена бојакај младите листови; 
*редуциран број на цветни папки; 
*коренот поцрнува. 
Најчесто се јавува кај почви со ниска pH 

 
МАНГАН – елемент кој го забрзува транспортот на материите во 

растението, помага во примањет на азотот од почвата и позитивно влијаеврз 
процесот на фотосинтеза. 
 

Симптоми на недостаток  

*појава на хлороза кај младите листови; 
листот добива ситно мрежест изглед 
(нерватурата останува зелена), а 
подоцна се појавуваат некротични 
дамки и листот опаѓа. 

 

Симптоми од вишок  

Не се забележани 

 



 
БАКАР –влијае врз метаболизмот на азотните соединенија и јаглехидратите 
(шекерите), ја зголемува способноста на ткивата да ја усвојуваат водата, го 
успорува стареењето на листовите, учествува во процесите на фотосинтеза, 
одрвенувањето и др. 
 

Симптоми од недостаток  

*појава на бледо зелена боја со слаба 
некроза по рабовите кај младите листови  
и нивно свиткувањекон внатрешноста 
(губење на тургорот); 
*изумирање на леторастите.  

 

Симптоми од вишок  

*намален пораст на кореновата маса;  
*појава на хлороза на врвот и краевите кај младите листови; некроза и сушење на 
листовите. 

 
 

ЦИНК– елемент неопходен за синтеза на аминокиселините, јаглехидратите 
(шекерите), белковините, скробот и др.Заради неговото присуство во прашниците, 
овој елемент има големо значење за репродуктивите органи и оплодувањето. 
 

Симптоми од недостаток  

*ситни и кратки листови (лисна 
розета);појава на хлоротични дамки и 
некроза кај постарите листови;  
*предвремено опаѓање на листовите и 
плодовите; 
*намалена должина на интернодиите. 

 
 

 

Симптоми од вишок  

слабо развиен коренов систем; појава на темно црвенкасти дамки по целата 
површина на листовите, појава на мрежавост кај плодовите. 

 
 
 
 
 



МОЛИБДЕН –учествува во регулирањето на нитратите, фиксирањето на 
азотот и во синтезата на витаминот C. 

 

Симптоми од недостаток  

*појава на хлоротични дамки на 
површината на листовите, со светло 
кафени кругови во внатрешноста, во 
текот на есента; 
*заради изумирање на клетките се 
формираат листови со форма нетипична 
за растителниот вид. 

 

Симптоми од вишок  

* појава на хлороза кај најмладите листови; 
*зголемена дебелина на листовите и стеблата;  
*намален пораст. 

      

 
ЃУБРЕЊЕ 

 
Ѓубрењето е агртехничка мерка која значително ја зголемува продуктивноста на 

почвата, приносот на културата и вложениот труд во земјоделското производство. 
Внесувањето на точни дози на одредени хранливи материи треба да биде во  

согласност со потребите на сливата која ќе се одгледува или веќе се одгледува на 
површината. За да се постигне оваа цел, потребно е:  

а) да се вршат периодичнианализи на почвата, со цел да се утврди нивото на 
хранливи материи во почвата достапни за сливата, 
б) да се вршат повремени анализи на растителен материјал за да се утврди 
исхранетоста на сливата,  
в) да се изработиплан за ѓубрење, со цел да се утврдат потребните количини на 
хранливи материи, како и времето на нивно внесување во почвата. 

Анализата на почвата и растителниот материјал  се најточните достапни методи за 
одредување на  потребата од хранливи материи. 
 
Анализа на почва 

Здрава и плодна почва е клуч на успехот на секој фармер кој се занимава со 
растително производство, а наједноставен начин да се добие преглед за состојбата на 
истата е по пат на нејзина анализа. Почвенатаанализа се користи за да се одреди 
количеството на хранливи елементи во почвата, pH вредноста и други параметри за 
плодност на почвата и на основа на правилна обработкана добиените резултати да се 
направи план за потребна корекција на квалитетот на почвата, во корелација со 
потребите на видот на овошката која се одгледува.  



Без анализа најчесто се греши при изборот на ѓубривата, со што се нанесуваат штети 
и на овошката и на почвата, се намалува приносот, а се зголемуваат трошоците. Само на 
основа на темелна и потполна анализа може да се подготви програма за подобрување 
на својствата на почвата и успешно одгледување на растенијата.  

Во праксата, не е секогаш проблем само недостатокот на хранливи елементи во 
почвата, туку и нивниот вишок како и односот меѓу елементите и pH вредноста на 
почвата. Па, така се случува недостатокот на еден хранлив елемент, да го блокира или 
намали хранливото дејство на други елементи, и на тој начин да го направи некорисно 
дополнителното ѓубрење.  

Во пракса често се случува и неправилна употреба на ѓубривата, при што доаѓа до 
натрупување на одредени елементи, кои потоа влијаат на недоволното усвојување на 
другите елементи, без разлика што истите ги има во оптимално количество. 

 
Земање на примероци од почва за анализа 
На резултатите од анализите најголемо влијание има начинот на земање на 

почвените примероци (почвените проби). Сите грешки настанати при земањето на 
почвените проби понатаму се одразуваат врз точноста на лабораториските анализи и 
планот за ѓубрење. 

Пробата треба да претставува просек од површината која се анализира, а доколку 
истата претходно е различно искористувана и ѓубрена  треба да се подели на повеќе 
делови (парцели). 

Анализата на почвата на една парцела се врши еднаш на секои 4-5 години, а пробите 
за анализа при одгледување на сливата се земаат наесен после бербата, пред длабокото 
есенско орање, со користење на ашов или сондa изработенa за таа намена.  

Доколку е почвата униформна по својот состав, начинот на обработка, ѓубрењето и 
културата, една просечна проба се прави на максимална површина од 5 ha. Во секој друг 
случај (неизедначени почвени својства, начин на искористување и сл.), од секоја 
специфична парцела се прави по една просечна проба од секоја длабочина, односно 2 
просечни проби. Почвата се зема од 20-25 места (поединечни проби) во цик-цак облик 
(за површина од 5 ha) и се прибира во две големи пластични кеси (Слика 5).  

 

Слика 5. Прибор и шена на земање почвени проби 

Почвените проби кај насадот со слива се земаат на две длабочини и тоа 0-30 и 30-60 
cm, односно две просечни проби од двете длабочини.  

Во секоја од кесите се става етикета која ги содржи следните податоци: име на 
локалитетот, бр. на катастарска парцела, датум на земање на пробите и длабочина. 
Пробите се земаат од страна на овластено стручно лице или од фармер кој има 
завршено кратоk курс за земање на почвени проби. 



 

 
Слика 6. Постапка на земање почвена проба со ашов 

 

Со почвената анализа се определува содржината на хранливи материи во слојот 
почва каде што се наоѓа најголемиот дел од кореновиот систем.  
 

Табела 7. Содржина на некои макро и микроелементи во почвата 

Елемент 
Ниво на обезбеденост 

ниско средно високо многу високо 

 mg/100g почва 
Фосфор 4-8 8-16 16-20 20-30 
Калиум 7-15 15-30 30-35 35-45 

 ppm 

Калциум <1000 1000-2000 >2000 / 
Магнезиум <60 60-120 >120 / 
Бор <0.5 0.5-2.0 >2 / 
Железо <150 150-200 >200 / 
Манган <40 40-120 >120 / 
Цинк <6 6-20 >20 / 
Бакар <2 2-15 >15 / 

 
Анализа на растителен материјал (фолијарна анализа) 

 
Со фолијарната анализа се определува содржината на одделни макро и микро 

елементи во листот на сливата во текот на вегетацијата. Основна цел на оваа анализа е 
да се утврди недостатокот на некој хранлив елемент, со цел да се интервенира брзо со 
помош на фолијарно третирање на растенијата со течни ѓубрива. Потребите од хранливи 
материи варираат од овоштарник до овоштарник во рамките на една сезона, а на нив 
може да влијае светлината, температурата и достапноста од вода. 

Недостатокот од некој елемент се манифестира преку појава на симптомикои 
имаат големо влијание врз квалитетот на овошката и стеблото. Препорачано време за 
земење на лисните проби представува периодот кога концентрацијата на повеќето 
елементи е релативно стабилна, бидејќи во текот на целата сезона таа се менува. Тоа е 
најчесто периодот помеѓу завршувањето на растењето на леторастите и почетокот на 
транспорт на хранливи елементи од листовите во леторастите или помеѓу 60 и 70 дена 
по опаѓањето на цветните ливчиња. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 7. Концентрација на макроелементите во текот на вегетационата сезона  

 
По бербата нивото на минерални елементи во листот опаѓа, затоа лисната анализа 

повеќе не е релевантен показател за количеството на хранливи елементи.  
Стеблата од кои ќе се земат листовите потребно е да ја претставуваат општата слика 

за овоштарникот во смисла на бујност, големина на плод и степен на резидба. 
Примероците треба да се собираат од површина не поголема од 2,5 ha, а листовите да 
се собираат само од средишниот дел на леторастите на периферијата од крошната. 
Од најголемо значење е водењето на евиденција за време на собирањето на 
примероците, како што е порастот на леторастите (должина и дебелина), релативната 
големина и изглед на листот, обемот на оштетеност од болести и инсекти, визуелни 
симптоми од недостаток на хранливи елементи, големина на принос, обем на резидба 
и ефикасност од сузбивање на плевели. Ова се фактори кои се многу значајни при 
толкувањето на резултатите од анализата на листовите. 

Цел на фолијараната исхрана е да се спречи или намали до одреден степен 
штетата од недостатокот на некој елемент во различни фази од развојот од сливата, во 
зависност од резултатите од почвената анализа и анализата на растителниот материјал. 

 
Табела 8. Оптимални количини на макро и микро елементи во лист од слива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Елемент 

Оптималнониво на обезбеденост 
(% сува материја) 

Азот 1.80-2.10 
Фосфор 0.14-0.25 
Kалиум 1.50-2.50 
Калциум 0.53-0.82 
Mагнезиум 0.25-1.2  

 ppm 

Манган 22-140 
Железо 40-100 
Бакар  4-10 
Бор 25-80 
Цинк  20-50 
Молибден 0.04-0.3 



Врз основа на извршените почвени анализи и потребите на растенијата се 
изготвува план за ѓубрење, кој фармерот правилно ќе го применува во наредниот 
период. Планот ги содржи потребните количини на одделни хранливи елементи, време 
на нивна апликација во текот на вегетацијата како и начин на нивна апликација. Во текот 
на вегетацијата може да се извршат фолијарни анализи и врз база на добиените 
податоци да се изврши дополнителна корекција на планот за ѓубрење. 
 
 
НАЧИН НА ЃУБРЕЊЕ НА СЛИВАТА 
 

Грешките направени при ѓубрење на овошките тешко се отстрануваат, а 
понекогаш резултираат и со целосно пропаѓање на насадот.  

Одгледувањето на едногодишните растенија дава можност хранливите материи да 
се внесат преку почвата и да се поправат грешките кои се направени пред засадувањето 
на растенијата. Но, тоа не е случај при одгледувањето на овошките кои остануваат на 
една иста површина повеќе години и каде што направените грешки не можат лесно да 
бидат поправени. Ова, е особено значајно бидејќи подигањето на нов овошен насад е 
скапа инвестиција, заради што последиците од грешките се чуствуваат подолго време, 
а можноста за нивно корегирање е ограничена. 

Примената на мерката ѓубрење има за задача не само да обезбеди берба во една 
година, туку да обезбеди и исхрана на овошките со неопходните елементи, при што 
директно се влијае врз зголемувањето на приносот во следната година. 

Ѓубрењето може да биде : 
• мелиоративно  
• редовно 

 
МЕЛИОРАТИВНО  или ѓубрење пред подигање на насад - има за цел промена на 

нивото на почвената плодност, при што значајно се зголемува количината на достапните 
форми на хранливи материи, особено кај оние чија подвижност во почвата е мала 
(фосфор и калиум) и чиј недостаток неможе правилно да се надополни по засадувањето 
на овошката.  Според нивото на обезбеденост на почвата со овие елементи, во почвата 
се внесува препорачаната количина на фосфорни и калиумови ѓубрива. Ѓубривата кои 
се користат за овој начин на ѓубрење содржат повисока количина на фосфор и калиум, 
а ниска на азот. Внесените мали количини на азот се користат за забрзана 
минерализација на растителните остатоци кои се заоруваат. 

Порај внесувањето на овие два елементи, потребно е со мелиоративното 
ѓубрење да се обезбеди и одредено количество на органска материја, со цел 
подобрување на микробиолошката активност и водно воздушниот режим на почвата. 
Истото се постигнува преку аплицирање на органски ѓубрива (најчесто шталско ѓубриво, 
30-50 t/ha), на секои 3-4 години. 

 
РЕДОВНА ИСХРАНА (ЃУБРЕЊЕ) 
Редовното ѓубрење има за цел да го одржува оптималното ниво на хранливи 

елементи во почвата. Количината на аплицираните елементи преку овој начин на 
ѓубрење, зависи не само од нивната содржина во почвата, туку од староста на насадот и 
планираниот односно остварениот принос.  

Кај редовната исхрана се разликува: 



1. Исхрана (ѓубрење) на млад насад 
2. Исхрана (ѓубрење) на насад во род 
 
1. Исхрана (ѓубрење) на млад насад– при исхрана на млади овошки од слива 

посебно се внимава на количината на азот и органскиѓубрива, со цел подобро 
развивање и растење на младите садници до плодоносење. Кај сливата  во зависност 
од начинот на одгледување „класичен“ (до 500стебла/ha) или „интензивен“ (до 1200 
стебла/ha), количините на потребни хранливи материи се до плодоносењето се движат 
во границите од: азот -25-60 kg/ha, фосфор - 15-25kg/ha и калиум- 35-70 kg/ha. 

Почвеното ѓубрење со азот треба да се изврши пред почетокот на вегетацијата и 
во втората половина на јули, додекафосфорните и калиумови ѓубрива треба да се 
аплицираат на есен, во близина настеблото. За подобар развој на коренот кај млад 
насад, се препорачува ѓубривата да се расфрлаат на поголема површина околу стеблото. 
Содржината на овие елементи може да биде и зголемена, во зависност од резултатите 
добиени од почвената анализа и дали пред подигање на насадот е изведена мерката 
мелиоративно ѓубрење. 
 

2. Исхрана (ѓубрење) на насад во род– е значајна аготехничка мерка со што се  
обезбедува висок,стабилен и квалитетен род, а истовремено се одржува и оптималниот 
раст на вегетативните органи.  

Кај насад во род од слива, за добивање на принос од 20-30t/ha, потребно е преку 
мерката ѓубрење во почвата да се внесат  90-150 kgN/ha, 60-80 kg P2О5/haи 140-220 kg 
K2О/ha + 60-100 kgS/ha.  

При одредување на точните количина на ѓубрива, потребно е да се внимава на 
резултатите од ПОЧВЕНАТА АНАЛИЗА и односот помеѓу азотот и калиумот, кој при 
оптимална исхрана се движи од 1,5 - 1,6. 

При ѓубрењето кај насад во род се разликува: 

 Основно ѓубрење со органски ѓубрива(најчесто шталско ѓубриво, во количина од 
околу 20-30 t/ha и со минерални ѓубрива (фосфорни и калиумови). Ѓубрењето 
треба да бидеизведеносекоја година,на есен, во согласност со условите за 
употреба на органски ѓубрива; 

 Рано пролетно само со азотни ѓубрива + сулфур или со NPK  ѓубрива со нагласена 
содржина на азот и сулфур (NPK 20-10-10 + S, 20-5-10+ S и др.) во случај кога не е 
изведено основното ѓубрење; 

 Прихранувањево текот на вегетационата сезона. 
 
а) Ѓубрење со азот 

Во текот на вегетацијата постојат три критични периоди за обезбеденост со азот: 
• почеток на вегетација 
• фаза на интензивен развој на плод и  
• период по берба 

 
На есен се ѓубри најмногу со 1/3 од вкупната количина на азот (амоњачна форма), 

а останатиот дел се аплицира во два-три наврати во текот на вегетацијата (нитратна 
форма). 



Првата апликација е месец дена пред цветање (30-40 kg чист N/ha), по што се 
препорачува да се направи хемиска анализа на листот со цел да се утврди исхранетоста 
на овошката и да се корегираат препорачаните дози. 

Втората апликација се препорачува по цветањето, односно во периодот на 
порастна плодот, кога овошката троши значителна количина на азотни соединенија(30-
40 kg чист N/ha). Во тој период овошката се исцрпува, нејзините резерви се намалени, а 
токму тогаш се формираат елементите за бербата во следната година. Во тој период 
потребно е да се формираат и одредени резерви во коренот и стеблото кои се 
неопходни за вегетацијата во следната пролет; 

Третата апликација се препорачува на есен, во периодот пред опаѓање на 
листовите, во количина од околу 20-30 kg чист N/ha. 

При аплицирање на азотните ѓубрива, треба да се внимава на следното: 

 Не се препорачува ѓубрење со азот по месец јули заради опасноста од 
продолжена вегетација кај сливата и нејзино измрзнување; 

 Наведените количини треба да се намалат во услови на строга резидба. 
Во услови на затревување потребно е да се зголемат количините на азот 
за околу 30 kg/ha чист азот; 

 Kоличините на азот не смеат да надминат 210 kg/ha чиста материја. Кај 
овоштарниците кои редовно се ораат, азотните ѓубрива се аплицираат 
под дрвото, додека кај оние со меѓупосев, се аплицараат во ленти 
(најчесто под линијата за вештачки дожд). 

 
б) Ѓубрење со фосфор  

Овој елемент, најинтензивно се  апсорбира во текот на пролетта до почетокот на 
летото и за време на есента. Во случај на слаба обезбеденост на почвата со фосфор се 
препорачува аплицирање на ѓубрива обогатени со фосфор од мај до почеток на јуни, 
кои позитивно влијаат врз порастот и правилното цветање на сливата. 

 
в) Ѓубрење со калиум 

Потребата за калиум кај сливата е најголема во фаза на интензивен пораст на 
вегетативните органи и плодовите (има позитивно влијание врз аромата и вкусот на 
плодот). 

Во случај дел од калумот да биде аплициран на есен, а остатокот во текот на 
вегетацијата, се препорачува истото да се аплицира од крајот на мај се до почетокот на 
септември, најдоцна до 15 дена пред берба, за да не дојде до негово акумулирање во 
плодовите. 

При ѓубрењето со калиум не се препорачува да се внесува повеќе од 3 kg 
K2O/возрасно дрво (450 kg/ha) без разлика колку е висок недостатокот од калиум во 
почвата и бројот на стеблата на хектар.  
 
г) Ѓубрење со калциум и магнезиум 

Недостаток од овие макроелементи се јавува најчесто во влажни години, 
особено на песокливи и кисели почви заради нивно лесно измивање во почвата.  

Кај почви со ниска pH се препорачува аплицирање на доломит, со што се 
зголемува реакцијата на почвата, а истовремно се врши и зголемување на содржината 
магнезиум во почвата. Препорачани количини се:1-2 t/ha доломит, магнезит 500 kg/ha 
или МgO 250 kg/ha. 



Во случај кога нема потреба од калцификација, се препорачува аплицирање на 
ѓубрива со магнеизиум рано напролет (заедно со фосфорот) или фолијарно (преку 
листот). 

Фолијарната прихрана со магнезиум треба да се изврши веднаш по 
прецветувањето, додека со калциум во периодот на пораст на плодот. Овој начин на 
ѓубрење, се препорачува да биде изведен 3-4 пати (во зависност од степенот на 
недостаток на елементот),на временски интервал од 10-15 дена, во концентрација од 
0,3-0,5 %. 

При аплицирање на ѓубрива со калциум, неопходно е да се овозможи директен 
контакт со плодот, за што се потребни количини на вода кои ќе го натопат целото 
растение. 
 
д) Ѓубрење со микроелементи 

Ѓубрењето со микролементи, најчесто се врши фолијарно и тоа во услови кога кај 
сливата ќе бидат забележани одредени симптоми од нивен недостаток или истите ќе 
бидат застапени со мал процент во почвата (задолжителна почвена анализа). 
 
Железо – најчеста примена при појава на хлороза на листовите кај сливата. До, денес 
постигнати се добри резултати во лечењето на Fe хлорозата со примена на Fe хелати. 
Нивната употреба може да биде во цврста форма,прашкаста, гранула или во форма на 
раствор. Аплицирањето на хелатите може да биде: 

 Почвено, со аплицирање за време на: 
• есента (заради измивање на железото во подлабоките почвени слоеви) 
• пред садење – околу 15-20 g/стебло  
• млад насад – околу 25-30 g/стебло 
• насад во полн род околи 300 g/стебло 

 Потребата од микроелементи најчесто се надополнува со исхраната преку листот 
(фолијарно): 

• најчесто со NPK + ME; 
• при појава на хлороза (4-6 пати на временски интервал од 10-15 дена) со 

0,2- 0,5% раствор;  
• можност за аплицирање со средтсва за заштита кои не содржат калциум, 

бакар, цинк, олово. 
 Превентивни меркиод појава на недостаток од железо: 

• длабоко орање (растресит почвен слој); 
• сеидба на растенија за зелено ѓубрење кои имаат добро развиен коренов 

систем; 
• честа употреба на органски ѓубрива во помали количини исклучиво во 

форма на добро прегорено шталско ѓубриво; 
• употреба на азотни ѓубрива  со повисок процент на амоњачен азот; 
• анализа на почвата за утврдување на содржина на калциум. При негова 

повисока застапеност (повисока pH) се препорачува садење на сорти 
калемени на подлоги кои се толерантни на содржината на Ca, кој е 
најчесто причина за појава на Fe хлороза. 
 

Цинк–недостатокот од овој елемент може да се корегира преку негово аплицирање во 
почвата или преку надземните органи (стебло и лист). 



Многу ретко се јавуваат знаци од недостаток на цинк, бидејќи истиот најчесто се 
додава преку примена на: 

 препарати за заштита кои содржат цинк 

 минерални ѓубрива (NPK)со додаток на цинк 

 шталско ѓубриво, кое содржи цинк (15-20 ppm) 

 зелено ѓубрење (сидерација) и затревување на меѓуредовиот простор 
 Во случај на појава на симптоми од негов недостаток, се препорачува 

аплицирање на: 

 цинк сулфат, преку почвата, во количина од 100-300 g/стебло 

 Zn хелат,преку почвата, во количина од 0,5-1 kg/ha 

 Цинк сулфат, фолијарно, во концентрација од 2-5% раствор 

 Zn хелат, фолијарно, во концентрација од 0,3-0,5 % раствор 
Фолијарното ѓубрење треба да се изведува во периодот по отварање на пупките и 

по бербата, односно пред опаѓање на лисјата.  
 

Бор - недостаток од бор може да се корегира со апликација преку: 
• почвата: по целата површина или во ленти со 2-3 kgB/ha (над 4 kg/ha 

особено на кисели почви можна е појава на токсично продолжено дејство 
на борот); 

• фолијарносо1-1,5 l/ha по отварање на пупките по бербата, односно пред 
опаѓање на лисјата 

 
Бакар - принегов недостатоксе препорачува ѓубрење со: 

 5-10 kgCu/ha, преку почвата, во ленти или по целата површина 

 бакар сулфат, фолијарно, во концентрација од 0,2-0,5 % раствор. Овој 
раствор е кисел и затоа пред употреба треба да се неутрализира со варно 
млеко 

 бакарни хелати (Cu-EDTA), фолијарно, во концентрација од 0,5-1 % 
раствор. 

Во случај на појава од вишок на бакар на кисели почви се препорачува 
калцизација или употреба на повисоки колични на фосфорни ѓубрива. 

 
Манган - најчесто се внесува преку употребата на минералните и органските 
ѓубрива,кои како додаток го содржат овој елемент во својот состав. Во случај на 
недостаток од манган, се препорачува примена на минерални ѓубрива обогатени со чист 
манган или Mn соединенија. Можна е примена и на манган сулфат, по фолијарен пат, 
во концентрација од 1-2 % раствор. 
 
Молибден – потребата на овошката од овој микроелемент е многу мала, затоа 
количината која се препорачува при појавата на негов недостаток, се движи од 0,5-2 
kgMo/ha. При фолијарна примена, се употребува раствор од 0,1-0,3 % од амониум или 
натриум молибденат. 

 
За успешно производство на сливата и добивање на планираниот квалитет 

и квантитет, иако нема појава од симптоми на недостиг, кај секој насад во род 
неопходно е да се изврши фолијарно ѓубрење, со: 



 аплицирање на бор (1,5-2 l/ha) пред или за време на фазата цветање, 
заради подобро ртење на поленот, оплодување и опрашување -  

 аплицирање на цинк (2 l/ha), во периодот по цветање се до промена на 
бојата на листот од црвеникава во интензивно зелена (7-10 дена по 
фазата цветање). Заради интензивна фотосинтеза, подобар 
транспорт на материите, подобро цветање, заврзување на плодот и 
успешно формирање на родни пупки за следната година. Во истиот 
период се препорачува и аплицирање на микроелементите манган и 
бакар, најчесто во хелатна форма (2-2,5 l/ha). 

 


