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1. ВОВЕД 
Почвата претставува растресит слој од Земјината кора (литосфера) кој се формира 

како производ од: матичниот супстрат (геолошкиот материјал), влијанието на климата,  
релјефот, вегетацијата,  и влијанието на човекот. Во составот на почвата влегуваат 
остатоците од изумрените организми (животни и растенија) кои се во различни фази на 
распаѓање. Квалитетната почва има околу 50 % цврста материја (45 % минерална и 5 % 
органска), 25 % вода и 25 % воздух. 

Почвообразувањето претставува долг историски порцес, бидејќи за образување на 
неколку см. почва, потребни се долг низ години, па затоа факторот време е исто 
такамногу важен во образувањето на почвите.  

Сите овие фактори во одреден момент  ја условуваат производната вредност на 
почвата. Покрај овој термин, во нашата терминологија често се користи терминот 
,,плодност на почвата,,.  

Под плодност на почвата најчесто се подразбира способноста на почвата да им 
ја обезбеди на растенијата потребната количина на вода, воздух и хранливи 
материи во соодветни количини и сооднос, потребни за нормален раст и развој. 

Во принцип, општата плодност на секоја почва е одредена преку неколку главни 
фактори:  

1. присуство на активен ораничен слој;  
2. содржина на органска материја; 
3. реакција на почвата (pH) ; 
4. поволен механички состав и водно физички својства; 
5. способност за задржување на доволни количини на вода и хранливи материи во 

активниот слој потребни на растението; 
6. обезбеденост на почвата со хранливи материи. 

 
2. ПОЧВЕНИ СВОЈСТВА 

 
2.1. Водно – физички својства на почвата  

Механички состав - Поволниот механички состав како и поволната и стабилна 
структура се предуслов за поволна вкупна порозност и поволен однос на капиларните и 
некапиларните пори, што од своја страна е предуслов за поволен воден и воздушен 
режим на почвата. Основни фракции на механичкиот состaв се : скелет, крупен песок, 
ситен песок, прав, глина. 

Според содржината на одредни фракции на механички елементи во почвата, може 
да се изврши класификација на почвите на следните текстурни класи: песокливи почви 
(иловест песок, песок); илести почви (глинеста иловица, иловица, песоклива иловица; 
глинести (тешки) почви (глина, иловеста глина). 
За постигнување на оптимални приноси, растенијата имаат потреба од доволни 
количини на хранливи материи и вода кои тие ги примаат преку коренот. За да се 
постигне истото, потребно е почвата да има добро развивиена и стабилна структура и 
поволен механички состав.  

 



Прашкаста структура Ситно зрнеста Листеста (плочеста) 

Призматична Столбеста Полиедрична или аглеста 

Слика 1. Типови на почвена структура 

 
Како добра структура се смета т.н. „ситнозрнеста структура“, со големина на 

почвените честички од 1 - 5 mm. Кај почвите со стабилна ситнозрнеста структура односот 
на капиларни и некапиларни пори, а со тоа и обезбеденоста на коренот со вода и воздух 
е најдобар.  
Порозноста е уште едно својство на почвата од кое зависи нејзината вкупна плоднсот.  
Од неа зависи обезбеденоста на коренот на растенијата со  достапна вода и воздух.  При 
неповолна порозност можно е растениајта да имаат премногу вода, а премалку воздух 

при што доаѓа до гушење на растението и 
обратно при што растението нма добло вода 
ша доѓа до сушење.  
Порозноста на почвата зависи од текстурата, 
структурата, и содржината на органска 
материја. Тешките почви со повисока 
содржина на глина имаат поголема вкупната 
порозност во која доминираат капиларните 
пори. Полесните (песокливи почви) имаат 
помала вкупна порозност во која доминираат 
некапиларните пори. Според содржинат на 
пори почвите ги делиме на: силно порозни – 

Слика 2. Одредување на инфилтрацијата со  
метод на “дупли прстени“ 

над 60 % пори, порозни 45-60 % пори, слабо порозни 30-45 % пори, многу слабо порозни 
под 30 % пори. 
Навлегувањето на водата во почвата и нејзино понатамошно движење во неа се вика 
инфилтрација. Инфилтрацијата зависи од вкупната порозност и содржината на 
капиларни и некапиларни пори Се изразува преку количината на вода што почвата може 
да ја прими во единица време mm/h (Слика 2). Колку е оваа количина поголема толку е 
инфилтрационата моќ на почвата поголема. Ова е многу важно својство при 
одредување на количините на вода со едно залевање (нормата на залевање) и времето 
за кое таа вода се дава(интензитетот на наводнувањето). 
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Колку е поголема инфилтрационата способност на почвата толку поголема може да 
биде нормата на залевање како и интенитетот на наводнување (количината на вода која 
ќе се даде во единица време). Со оптимизација на нормата на залевање се спречува 
појавата на површинско оттекување на вода како и појавата на ерозија на наклонети 
терени. Почвите со поголема инфилтрациона способност се поотпорни кон ерозија 
бидејќи при појава на врнежи со голем интензитет количината на вода која оттекува по 
површината е помала.    
 

2.2. Хемиски својства на почвата 
Реакција на почвата (pH) - е едно од нејзините основни хемиски својства на почвата 

и е наједноставен и директен начин за да се добијат првите сознанија за хемиските 
карактеристики на почвата и нејзината погодност за одгледување на одредени 
земјоделски култури.  
Реакцијата на почвата (почвениот раствор) претставува однос на водородните (H+) 
и хидроксилните (OH-) јони.  

Кога концентрацијата на H+ јоните е повисока, реакцијата е кисела, кога е 
еднаква, рeакцијата е неутрална, а доколку преовладуваат OH- јоните тогаш реакцијата 
на почвата е базична (алкална). 

 
 

 
Слика 3. Реакција на почвата (pH) 

 
Реакцијата на почвата има влијание врз: 

• Достапноста на хранливите материи  
• Подвижноста на хранливите материи во почвата 
• Стабилноста на структурните агрегати на почвата 
• Подвижноста на водата во почвата 
• Порастот на растенијата 
• Ефикасноста на ѓубрењето  
• Ефикасноста на пестицидите 
• Животната средина 
Реакцијата на почвата има големо влијание врз многу почвени својства, но на прво 

место треба да се истакне влијанието на ова својство врз растворливоста и 
апсорбирањето на хранливите елементи од страна на растенијата (Слика 4).  

 



 
Слика 4. Достапност на хранливите елементи во зависност од pH 

 
Промената на pH вредноста во почвата ја намалува растворливоста на едни, а ја 

зголемува растворливоста на други елементи (Слика 4). Во пракса, постојат услови кога 
може и кога неможе да се измени реакцијата на почвата т.е кога истотот е економски 
неоправдано. Во случај кога не постојат услови за измена на реакцијата на почвата 
фармерот се прилагодува кон неа со соодветен избор на култури и ѓубрива (Табела 1).  

Таб.1 Оптимални граници на рН за одредени култури 

Култура pH Култура pH 

Пченица 6.5-7.5 Краставица 6.4-7.0 

Јачмен 6.0-7.5 Mорков 5.0-7.0 

Р`ж и овес 5.0-7.0 Jагода 5.0-6.0 

Компир 5.0-6.5 Maлина 5.6-6.5 

Сончоглед 6.0-7.0 Рибизла, аронија 6.0-7.0 

Пченка 6.5-7.0 Винова лоза 5.5-7.2 

Тутун 6.0-7.0 Jaболко 5.7-8.2 

Грав 6.0-7.0 Праска 6.0-7.2 

Зелка 6.7-7.4 Вишна, цреша, слива 6.2-8.2 

Салата 6.0-6.5 Орев  6,7-7,3 

Домат 6.0-6.5 Бадем 6.5-7.5 

Пиперка 6.5-7.5 Лешник 5.0-8.0 

 
Кај карбонатните почви со висока рН можна е примена на сулфурна киселна, 

сулгур и сл., но тоа е многу скапи мерки, па затое е подобро да се одберат култури кои 
добро успеваат врз вакви почви. 

Киселите почви се неутрализираат со процес на „калцизација“ т.е со додавање 
на CaCO3, CaO, Ca(OH)2, сатурациона мил, лапорести варовници и сл. Калцизацијата 
како агромелиоративна мерка е скапа и затоа најчесто се применува во комбинација со 



други мерки (хумизација, длабоко и мелиоративно орање, одгледување на 
многугодишни треви, правилно ѓубрење и сл.). 

Органска материја (хумус) - во почвата води потекло до живите организми кои 
по нивното одумирање се разложуваат во поголема или помала мера. Органската 
материја е многу важен дел од почвата која влијае врз нејзините: физички, хемиски и 
биолошки својства, а пред се врз: нејзината структура, водно-воздушниот режим, 
содржината на достапни хранливи материи за растенијата. Органската материја во 
себе содржи фосфор и калиум кои се лесно достапни за коренот на растенијата, а исто 
така содржи органски форми на азот кои со помош на микроорганизмите се 
разложуваат и стануваат лесно достапни за растенијата.  

Содржината на органска материја во почвата зависи од системот на земјоделско 
производство како и од типот на почвата и климатските услови. Во услови на ист систем 
на земјоделско производство глинестите почви содржат повеќе органска материја од 
песокливите, додека кај ист почвен тип кој е под тревна вегетација (ливада, пасиште, 
луцериште и сл.) содржината на органска материја е повисока отколку кај поледелските 
површини.  

Со промена на начинот на управување на почвата, содржината на органска материја 
може да се намали или да се зголеми. Намалувањето настанува при: несоодветна и 
ненавремена обработка, не користење на органски ѓубрива, интензивна ерозија со која 
се губи површинскиот почвен слој, со риголување при што се мешаат површинскиот  и 
подповршинскиот слој кој е посиромашен со органска материја и сл. 

Со цел да се постигнат високи и квалитетни приноси потребно е да се превземат мерки 
со кои ќе се зачува содржината на органската материја во почвата: внесување на арско 
ѓубре на секои 3-4 години, да се воведе плодоред, заорување на жетвените остатоци, 
засејување на меѓупосеви како и зелено ѓубрење.  

 

Табела 2. Класификација на почвите според содржината на хумус 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Со разложување на органскатаматерија во почвата со помош на микроорганизмите, се 
образува хумус. Хумусот се поврзува на различни начини со минералниот дел на 
почвата и формира стабилни органо-минерални комплекси кои се темел на 
формирањето на почвената структура и нејзината стабилност. Поради тоа, хумусот 
всушност претставува темел на природната плодност на почвата. 

Содржина на хумус % 

Песоклива почва висока > 2.5 

средна 1.0-2.5 

ниска < 1.0 

Иловеста почва Висока > 4.0 

Средна 1.5-4.0 

Ниска < 1.0 

Глинеста почва Висока > 5.0 

 Средна 2.0-5.0 

 ниска < 2.0 



Содржината на хумус и вкупен азот во почвата служат како податок при подготвувањето 
на план за ѓубрење (Табела 2). 

 

Калциум карбонат (CaCO3) 

Калциум карбонатот има голем улога врз pH вредноста на почвата, како и врз  изборот 
и користењето на органските и минералните ѓубрива и врз нивното дејство во почвата. 
Достапноста на фосфорот и на некои микроелементи (цинк, железо) е во директна 
зависност од содржината на калциум карбонат во почвата. При подигање на 
овоштарник, задолжително треба да се внимава на неговата содржина во почвата, која 
многу често претставува ограничувачки фактор при изборот на парцела. Почвите според 
содржината на калциум карбонат се делат во четри групи (Табела 3). 

Табела 3. Класификација на почвите според содржината на CaCO3 

0 % CaCO3 Бескарбонатни 

0-5 % CaCO3 Слабо карбонатни 

5-10 % CaCO3 Средно карбонатни 

Над 10 % CaCO3 Силно карбонатни 

 

 
 

3. ЃУБРИВА И ЃУБРЕЊЕ 
Со повеќегодишно одгледување на културите на едно место, преку приносот се 

изнесуваат значајни количини од биогените елементи, со што доаѓа до осиромашување 
на почвата со истите. Истовремено се јавува и промена на на соодносот на содржината 
на одредени хранливи материи што дополнително влијае врз плодноста на почвата и 
исхраната на растенијата. Како резултат на сето тоа во почвата честопати се јавува 
дефицит од одредени елементи кои се потребни за оптимална исхрана на растенијата. 
Се со цел постигнување на високи и стабилни приноси, кои ќе ги задоволат бараните 
квалитети, неопходно е поребните количини од биогените елементи да се надополнат 
во процесот на производство. 

Постојат повеќе извори на хранливи материи кои преку почвата се обезбедуваат за 
овошката, а тоа се : 

 Минерализација на органската материја; 

 Од атмосферата со врнежите (најмногу азот и сулфур); 

 Распаѓање на почвените минерали (најмногу калиум); 

 Биолошка азотофиксација (симбиоза меѓу легуминозите и бактериите од 
родот Rizobium); 

 Ѓубрење со органски и минерални ѓубрива (сите биогени елементи); 

 И, други материи кои се внесуваат во почвата, на пр. кондиционери и 
подобрувачи на почвата. 

Материите со кои се надополнува настанатиот дефицит од биогени елементи се 
нарекуваат ѓубрива (фертилизатори), а агротехничката мерка т.е операцијата која се 
применува се нарекува ѓубрење (фертилизација). Под терминот ѓубрива се 
подразбираат различни материи кои содржат неопходни елементи со чија примена 
(директно или индиректно) се подобрува исхраната на растенијата. 
Основни принципи на ѓубрењето се:  
 



а) примена на потребните хранливи елементи,  
б) примена на соодветни дози на хранливи материи,  
в) во вистинско време, 
г) на право место и  
д) со соодветна цена 
Во овоштарската пракса се користат: органски, минерални и микробиолошки т.е 

бактериски ѓубрива. 
 
3.1. ОРГАНСКИ ЃУБРИВА 
Органските ѓубрива по својот состав и својства претставуваат хетерогена група на 

материјали, кои се добиени од различни отпадоци од растително и животинско потекло, 
како резултат на земјоделското и индустриското производство, домаќинствата и сл.  
Во овие ѓубрива се вбројуваат: 

 Шталско ѓубриво кое е со различен квалитет во зависност од кои домашни 
животни потекнува.  

 Зелено ѓубрење (сидерација) кое претставува заорување на растенија во 
почвата, кои произведуваат големи количини на вегетативна маса. 

 Компост кој се добива со ферментација на собрани отпадоци од органско 
потекло. 

Шталско ѓубриво - ѓубривo произведенo во процесот на одгледување на различни 
видови домашни животни, како спореден производ од нивното главно производство. 
Со цел примената на шталското ѓубре да биде економски исплатлива и еколошки 
исправна неопходно е: 
 Правилно чување и манипулација со шталското ѓубре; 
 Да се утврди содржината на хранливи материи во шталското ѓубре; 
 Да се внесе соодветна количина, рамномерно и исправно по површината, која ќе ги 

задоволи потребите на растенијата; 
 Правилно да се пресмета потребната количина од додатни ѓубрива кои се потребни 

за да се задоволат потребите на растенијата. 
Со внесување на шталско ѓубриво, се внесува и значителна количина на органска 

материја во почвата, која позитивно влијае врз структурата на почвата и стабилноста на 
почвените честички, што е  од особено значење за лесните почви и почвите на 
наклонети терени, каде што постои опасност од ерозија. При ваквиот начина на ѓубрење 
се подобрува и капацитет на почвата за вода, при што растенијата подобро поднесуваат 
сушни услови на полесни и по песокливи почви.  

Квалитетот на шталското ѓубриво е различен и најмногу зависи од кои животни 
истото потекнува. Најквалитетно е од овци и коњи, а помалку од говеда и свињи. 
Неговото дејство во просек трае 3 - 5 години. Во пракса се смета дека во првата година 
од аплицирањето на шталското ѓубриво од хранливте материи се користат 50 %, во 
втората 30 % и во останатите години по 20 %. 

За да не се внесат количини поголеми од 170 kg/ha азот, согласно со препораките 
на Нитратната директива, потребно е да се внесат различни количини на шталско 
ѓубриво  (Табела 4). 

 
 
 
 



Табела 4. Содржина на хранливи елементи во шталско ѓубриво 

Вид ѓубриво 

Содржина на 
хранливи материи 

во шталските 
ѓубрива 

Највисока 
препорачана 
количина во 

согласност со 
граничните 
вредности 

Содржина на хранливи 
материи во 
највисоките 

препорачани количини 

Гранични 
вредности за 
примена на 

азотот (N 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

% t/ha кг/ха Кг/ха 

Говедско 
 

0,5 0,3 0,5 
42 210 126 210 210 

34 170 102 170 170 

Коњско 0,6 0,3 0,6 
35 210 105 210 210 

28 170 85 170 170 

Овчо 0,8 0,5 0,8 
26 210 130 210 210 

21 170 106 170 170 

Свинско 0,6 0,5 0,4 
35 210 175 140 210 

28 170 142 113 170 

Кокошкино 1,5 1,3 0,5 14 210 182 70 210 

 
Чување (складирање) на шталските ѓубрива 
Постојат неколку причини поради кои е потребно правилно складирање и чување на 
ѓубривата и тоа:  
а) зачувување на квалитетните својства на ѓубривата; 
б) складирање на доволни количини од ѓубривото за одредена површина и негово 
внесување во најпогоден момент за растенијата; 
в) заштита на животната средина (почвата, водата и воздухот) од протекување или 
инфилтрација на материи од ѓубривата во почвата и водите (подземни и надземни) како 
и емисија на гасови во воздухот. 

При чување на шталското ѓубриво, настануваат одредени промени во него т.н 
превривање или прегорување. Се смета дека ѓубривото по 3-4 месеци е полупрегорено, 
а по 6-8 месеци е прегорено, во форма на збиена и црна маса. 
Шталско ѓубриво може да се чува на неколку начини и тоа: 
•  Чување во штала (мали губитоци на азот, но лоши хигиенски услови) 
•  Чување во збиени купови надвор од штала  т.н ладен начин (to  < 36oC), со губење на 

5-10% азот  
• Чување во помали растресени купови надвор од штала  т.н топол начин (to  = 60oC) 
 
Зелено ѓубрење (сидерација) - претставува заорување на зелената маса од одредени 
растителни видови. Култури кои најчесто се користат за зелено ѓубрење се: луцерка, 
детелина, граорица, грашок, лупина, и др. Зеленото ѓубрeње е поволно за почвата од 
следните причини и тоа: 

 зголемувањето на содржината на азот во почвата; 

 зголемување на содржината на органска материја, 

 подобрување на физичките својства на почвата; 

 заштита од површинска ерозија; 

 намалено измивање на хранливите материи (конзервирање); 

 интензивирана микробиолошка активност. 



Растенијата кои се одгледуваат за зелено ѓубрење треба да имаат: способност за 
азотофиксација (врзување на атмосферскиот азот со помош на микроорганизми), да 
имаат добро развиен коренов систем и да се скромни во однос на потребите за нивно 
одгледување.  

Со правилен избор на културата, по пат на зелено ѓубрење во почвата може да се 
внесат околу 100 kg N/ha, 30 kg P/ha, 130 kg K/ha (Табела 5).  

 

Табела 5. Култури за зелено ѓубрење 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Компост - претставува органска материја разложена по аеробен пат (со присуство на 
кислород), која ја подобрува структурата и ја збогатува почвата со хранливи материи. За 
побрзо дејствување на микроорганизмите во „компостниот куп“ и за побрзо 
добивање на хумусните состојки, основен услов е разновидностa на смесата за 
компостирање, што се постигнува со мешање на отпадни материи од двете групи: 
зелена (остатоци од овошје и зеленчук, остатоци од чај и кафе, зелени листови, делови 
од жива ограда, цвеќиња, отпадоци од пиварската индутрија и др.) и кафеава 
компонента (суви листови, ситни гранки и дрвенести делови, пилевина, иситнети 
весници, лушпи од јајаца, кочани од пченка, леб и житни зрна, пепел од дрва, стара 
земја до саксии, брашно, житарици, сено, слама и др.) 

Не се компостираат: остатоци од месо и риба, сирење и млечни производи, масти 
и масла, фекалии од животни, мртви животни, големи, неиситнети гранки, семе од 
пиреј, болни растенија, искосена трева третирани со пестициди, јаглен или пепел од 
јаглен, обоена хартија, стакло, пластика, метал, текстил и сл. 

Втор составен дел на компостот е почвата, особено почвата од градините и онаа 
што содржи карбонати. Почвата се додава заради подобро задржување на влажноста и 
адсорбирање на настанатите испарливи материи (особено NH4-N), како и заради 
неутрализирање на органските киселини, кои се формираат при ферментацијата на 
органската материја. 

Доколку истото се обезбедат поволни услови: топлина, влага и кислород, процесите 
на разложување се одвиваат многу брзо (некогаш и за помалку од две недели). Ако не 
се обезбедат добри услови, разложувањето секако ќе се одвива, но може да трае и 
неколку месеци.  

Во текот на летото, потребни се 10-14, а во зима 14-18 недели, да се разложат 
органските материи и компостот да биде подготвен за употреба. Компостот е зрел за 

Култура 
Длабочина на 

коренов систем 
(cm) 

 
Збогатување со N 

(kg/ha) 

Лупина 60-230 160-300 

Граорица 30-90 80-130 

Грашок 80-130 75-130 

Црвена детелина 100-200 75-130 

Луцерка 200-300 290-390 

Хелда / 35-90 

Синап / 35-90 



употреба кога неговата содржина ќе биде наполно изедначена, односно кога ќе биде во 
форма на црна хомогена маса. 

Истражувањата покажале дека 4 тони на компост по хектар, носи поголем 
принос, отколку 10 тони прегорено шталско ѓубриво или 20 t свежо шталско ѓубриво. 
При садење се преопрачува аплицирање на 2-3 kg/јама и мешање со земјата  заради 
создавање на површински аеробен слој, додека во текот на вегетација се препорачуваат 
1-2 kg/стебло, на длабочина од 5-15 cm. 

Во праксата постои изрека ,, Не постои толкава количина на компост која 
може да му наштети на растението,, 
 
Глистеник (лумбрикултура) – измет од глисти (црви) кои за исхрана користат шталско 
сурово ѓубриво. Ова ѓубрива во зависност од начинот на производство и чување, може 
да содржи: органска материја 44 %, азот 1,73 %, фосфор 1,42 %, калиум 1,44 %, калциум 
6,74 % и магнезиум 0,98 %. Во овоштарството се препорачува употреба по 250 g/стебло. 
 

3.2. МИНЕРАЛНИ ЃУБРИВА 
Минералните ѓубрива содржат еден или повеќе биогени елементи. Се делат на: 

прости и сложени (комплексни), физиолошки кисели, неутрални и базични, а според 
активната материја на азотни, фосфорни, калиумови и сл (табела 6). 
Комплексни ѓубрива - содржат два или три хранливи елементи (азот, фосфор, калиум), 
а во некои случаи и некој микроелемент неопходен за растенијата. Се произведуваат во 
различни комбинации и концентрации. Најчести се тројни комбинации NPK (4:12:9; 
11:15:15) и двојни PK комбинации (16:20; 20:20; 13,5:46). Се произведуваат и 
комбинации со исти количини на хранливи елемент и тоа: 15:15:15, 18:18:18, 10:10:10 и 
др.  
 

Табела. 6 Видови минерални ѓубрива кои најмногу се употребуваат 

Вид на минерално ѓубриво Активна материја Содржина во % 

Азотни ѓубрива Калциум-амониум-нитрат (КАН) 27 % азот 

Амониум сулфатот 21 % азот 

Амониум нитрат 34% азот 

Натриум нитрат (чилска шалитра 15-16 % азот 

Калциум нитрат (норвешка шалитра) 13 -16 % азот 

Амониум хлорид 24-25% азот 

Уреа 46% азот 

Калциум цијанамид (CaCH2 18-22 % 

Фосфорни ѓубрива:  Суперфосфат 16-18% P2O5. 

Томасово брашно (томас фосфат) 16-18% P2O5 

Трикратен суперфосфат 42-48% P2O5 

Калиумови ѓубрива:  Калиум сулфат 48-52 % К2О 

Калиум карбонатот 60 % К2О 

Калиум хлорид 40 и 60 % К2О 

Калциумови ѓубрива Варовник 70-90 % CaCO3 

Негасена вар 90-95 % CaO 

Сатурациона мил 20-25 % СаО+15% 
органска материја 

 


