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ВЛИЈАНИЕТО НА ПОЛЕГНУВАЊЕТО НА ОРИЗОТ ЗА ВРЕМЕ 
НА ВЕГЕТАЦИЈАТА ВРЗ ПРИНОСОТ И КВАЛИТЕТОТ НА 

БЕЛИОТ ОРИЗ

Верица Илиева1, Илија Каров*, Љупчо Михајлов*, Мите Илиевски*, 
Наталија Маркова Руждиќ*, Васко Златковски* 

Краток извадок
Анализирани се приносот и квалитетот на белиот ориз кај сортата 

сан андреа, во зависност од моментот на полегнување на оризот за време 
на вегетацијата. Ефектот на полегнувањето е утврден преку анализа на 
резултатите добиени од репрезентативни примероци на арпа ожнеана од 
посев кај кој полегнувањето е регистрирано за време на метличење и 
цветање на растенијата и од посев кај кој полегнувањето е регистрирано 
подоцна, за време на зреењето на оризот. Како контрола се користени 
резултатите добиени од репрезентативни примероци од посевот кај кој 
немаше полегнување. Експерименталниот материјал е произведен во 
Кочанскиот регион, на експериментална површина на Институтот за 
ориз при Земјоделскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев” во 
Штип, во текот на 2014 и 2015 година. Добиените резултати покажуваат 
дека полегнувањето на оризот има значајно влијание на рандманот на бел 
ориз, како и на процентот на цели, скршени, кредасти и неолупени зрна. 
Намалувањето на рандманот на бел ориз во однос на контролата во просек 
за двете години се движи од 3,98% кај варијантата со подоцно полегнување, 
до 12,26% кај варијантата со пораното полегнување на посевот. Процентот 
на цели зрна во однос на контролата е намален просечно од двете години 
на испитување за 36,98% при пораното полегнување и за 13,26% при 
подоцното полегнување. Раното полегнување влијае значително повеќе и 
на зголемувањето на процентот на скршени зрна, и тоа дури за 78,03% 
повеќе во споредба со контролата и за 40,36% повеќе во споредба со 
подоцното полегнување. При полегнувањето за време на метличење-
цветање процентот на кредасти зрна е зголемен за близу три пати во однос 
на контролата, а при полегнувањето за време на зреењето изнесува речиси 
двојно во однос контролата. Во однос на контролата, за три пати е зголемен 
и процентот на неолупени зрна во белиот ориз добиен од варијантата со 
пораното полегнување на оризот. При подоцното полегнување на оризот 
процентот на неолупени зрна во однос на контролата е зголемен за 21,43%. 

1* Универзитет „Гоце Делчевˮ - Штип, Земјоделски факултет 
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INFLUENCE OF LODGING OF RICE DURING VEGETATION ON 
RICE MILLING YIELD AND QUALITY

Verica Ilieva2, Ilija Karov*,  Ljupcho Mihajlov*, Mite Ilievski*, 
Natalija Markova Ruzdik*, Vasko Zlatkovski*

Abstract
Depending on the time of lodging of rice during vegetation the yield and 

the quality of white rice has been putted under analysis of San Andrea variety. 
The effect of lodging has been determined through analysis of the results 
on representative samples of paddy rice, harvested from a plot on which the 
lodging had been registered during heading and flowering phases, and from a 
plot on which lodging had been registered during later development phases, 
during maturing. Results obtained from representative samples from plots 
on which there was no lodging effect were used as control. The experimental 
material was produced in Kochani region, on the experimental plots of Goce 
Delchev University - Shtip, Faculty of Agriculture, Rice Institute during 2014 
and 2015. Obtained results prove that lodging in rice has significant influence 
over the milling recovery of the rice, as well as over the percentage of whole, 
broken, chalky and unhulled grains. The rice’s two-year average reduce level 
of milling recovery is at the level of 3.98% in the case with later lodging up to 
12.26% in the case with earlier lodging. The percent of whole grains realted 
to the control is reduced buy average of 36.98% with earlier lodging and by 
13.26% with later lodging respectively. Earlier lodging has significantly higher 
influence on the percent of broken grains, for up to 78.03% higher as compared 
with control and by 40.36% as compared with the later lodging. The percent of 
chalky grains during lodging in the heading-flowering phase is increased for 
more than 2 times as compared with the control, and by double as comparison 
when compared the control and the maturing phase. As compared to the control 
there is an increase of the percent of uhnulled grains in the rice from the earlier 
lodging plot by 3 times. As far as the rice obtained from the plot with later 
lodging, the percent of unhulled grains compared to the control is 21.43%.

Key words: rice, lodging, heading, ripening, milling yield, quality of 
white rice 

2*Faculty of Agriculture, “Goce Delcev” University, Stip, Macedonia  
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1. Вовед
Приносот и квалитетот на белиот ориз се под директно влијание на 

факторите кои може да доведат до напукнување и кршење на зрната при 
процесот на преработка на арпата во бел ориз. Меѓу различните фактори 
главно влијание има содржината на влага во зрното во моментот на жетвата 
и преработката на арпата во бел ориз [8]. Од претжетвените фактори 
особено влијание имаат времето на сеидба, режимот на наводнување, 
правилниот однос на NPK ѓубривата и изборот на сортата.   

Многубројните истражувања за оптималната содржина на влага 
при жетвата покажуваат дека премногу високата или премногу ниската 
содржина на влага во арпата имаат негативно влијание врз приносот на 
бел ориз и процентот на цели зрна во него. Притоа, за различни сорти 
при различни услови на одгледување, утврдени се различни граници на 
оптимална содржина на влага при жетвата [1, 2, 3, 12, 14, 15]. Жетвата 
на оризот надвор од оптималните граници за содржина на влага во зрното 
придонесува тоа да биде поподложно на напукнување и кршење за време 
на преработката во бел ориз. Меѓу другите фактори, полегнувањето на 
посевот може да има особено значаен придонес за зголемувањето или 
намалувањето на содржината на влагата во зрното надвор од пожелните 
граници. Оштетеното или скршено стебло поради полегнувањето 
може да предизвика намалување на влагата во зрното како резултат на 
нарушување на врската меѓу стеблото и зрното или поради појава на 
полегнување при екстремно сушни климатски услови. Спротивно на тоа, 
при влажни услови, полегнувањето предизвикува зголемување на влагата 
во зрното [13]. Обично оризот полегнува помеѓу фазите метличење 
и зреење, многу поретко порано. Доколку полегнувањето е во фаза 
метличење или цветање штетите се поголеми. Во полегнатите посеви 
структурата на растенијата е нарушена, што резултира со намалена 
фотосинтетска способност и намалено производство на сува материја [10, 
16]. Полегнувањето го спречува транспортот на вода, хранливи материи 
и асимилати преку ксилемот и флоемот што резултира со редукција на 
асимилатите за формирање на зрното. Зрната од полегнатите растенија 
може, исто така, да изртат на почвата. Поради тоа полегнувањето е 
причина за загуба и во однос на квантитет и во однос на квалитет. 
Исто така, поради полегнувањето се зголемува потребата од сушење на 
оризот, со што соодветно се зголемуваат и производните трошоци [10]. 
Подоцното полегнување, во фазата зреење е штетно и поради отежнатата 
жетва. Штетите од полегнувањето се манифестираат во вид на послабо 
оплодување, посилен напад на болести и формирање на послаби зрна од 
кои голем дел не созреваат навреме, поради што се намалува и приносот и 
квалитетот како на арпата така и на белиот ориз. 
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Полегнувањето е еден од можните ризик фактори што доведува 
до зголемување на контаминацијата со микотоксини кај житата [9]. 
Полегнувањето настанува под влијание на голем број фактори, меѓу кои 
примарна улога имаат густината на посевот, прекумерното и еднострано 
ѓубрење со азот и појавата на габни болести. Полегнувањето е главна 
причина за загуба на приносот во производните системи со директна 
сеидба на оризот [4]. Многу истражувања покажуваат дека полегнувањето 
во различен период од налевање на зрното може да го намали приносот 
и квалитетот на оризот, но квантитативни и конзистентни заклучоци сѐ 
уште недостасуваат [5, 6]. Истражувањата исто така покажуваат дека 
влијанието на полегнувањето врз приносот и квалитетот на оризот варира 
во зависност од сортата [11, 17]. Ако полегнувањето се случи на средина 
од периодот на налевање на зрното, приносот може да изнесува само 30,6 
до 42,1% од нормалниот. Дури, ако полегнувањето се случи една недела 
пред жетвата приносот може да биде помал за 85% од нормалниот [5].  
Влијанието на полегнувањето ги опфаќа речиси сите својства од кои 
зависи намалувањето на квалитетот на оризот.  Затоа, спречувањето 
на полегнувањето има исклучително значење за добивање на висок и 
квалитетен принос. Притоа, основни превентивни мерки претставуваат 
правилната и навремената обработка на почвата, навремената сеидба, 
правилниот однос на NPK ѓубривата и правилниот избор на сортата. Во 
регионите каде што полегнувањето се случува често се препорачуваат 
поволни сорти кои се помалку осетливи на полегнување. 

Цел на ова истражување беше да се утврди влијанието на 
полегнувањето врз рандманот и квалитетот на белиот ориз кај сортата сан 
андреа, која долг период е доминантна сорта во оризопроизводството во 
Македонија.

2. Материјал и метод на работа
Со цел да се испита ефектот на полегнувањето на оризот врз 

приносот и квалитетот на белиот ориз кај сортата сан андреа, користен е 
експериментален материјал од сортен опит со 14 сорти, меѓу кои и сортата 
сан андреа. Полскиот експеримент беше спроведен на алувијален почвен 
тип, во Кочанскиот регион, на експериментална површина на Институтот 
за ориз при Земјоделскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев” во 
Штип, во текот на 2014 и 2015 година. Во двете години на испитување 
експериментот беше поставен по метод на рандомизирани блокови, во 
три повторувања, со површина 5 m2 на секоја парцелка. Преткултура 
во двете години на испитување беше ориз. Во 2014 година сеидбата 
беше извршена на 25 април, а во 2015 година на 7 мај. До жетвата беше 
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применета стандардна технологија во производството. Пред сеидбата беа 
аплицирани 500 kg/ha NPK ѓубриво (15:15:15) и 200 kg/ha уреа (46%), а 
во текот на вегетацијата 100 kg/ha амониум нитрат (34%), од кои 50 kg/ha 
за време на братење и 50 kg/ha на почетокот на метличење. За контрола 
на плевелите беа употребени хербицидите Basagran (4 l/ha), Rainbow (1,5 
l/ha) и Clincher duo (1,5 l/ha). Жетвата беше реализирана на 11 октомври 
2014 година и на 26 октомври 2015 година. Во сите три повторувања кај 
сортата сан андреа беше регистрирано полегнување на посевот, и тоа дел 
за време на метличење и цветање на растенијата, а дел подоцна, за време 
на зреењето. Полегнатите делови од парцелките беа соодветно означени. 
При жетвата, земени се рачно репрезентативни примероци од секој дел 
посебно од полегнатиот посев и од секое повторување. Исто така, од секое 
повторување одделно земени се рачно репрезентативни примероци и од 
деловите во кои посевот не беше полегнат (како контрола). Веднаш по 
жетвата зрното беше рачно одвоено од сламата. Потоа примероците од 
арпа беа сушени на собна температура до постигнување на  содржината на 
влага во зрното помеѓу 13 и 14%. 

  Од секој примерок во две повторувања по 50 g арпа беа преработени 
во бел ориз со лабораториска  лупилница – CRM 125 2T (1,5 минути). Од 
добиениот бел ориз во проценти е пресметан просечниот принос-рандман 
на бел ориз, просечниот процент на цели зрна, скршени зрна, кредасти 
зрна и неолупени зрна. Добиените резултати се статистички пресметани 
според методот анализа на варијансата и тестирани со LSD тестот. 

3. Резултати и дискусија 
Во табелите 1 и 2 се прикажани резултатите од добиените просечни 

вредности за приносот-рандманот и квалитетот на белиот ориз кај сортата 
сан андреа во зависност од моментот на полегнувањето на посевот, во 
2014 и 2015 година.  

Во двете години на испитување, за сите испитувани параметри 
за квалитетот на белиот ориз и рандманот резултатите добиени од 
полегнатиот посев покажуваат статистички високозначајни разлики во 
споредба со резултатите добиени од посевот без полегнување. Разликите 
се високосигнификантни, исто така за сите испитувани параметри, и 
помеѓу резултатите добиени од посевите со двата различни моменти на 
полегнување. 

Највисок рандман на бел ориз, во двете години на испитување, е 
добиен од посевот без полегнување (71,4% во 2014 година и 69,37% во 
2015 година). Пораното полегнување на посевот, во фаза метличење-
цветање, резултира со најнизок рандман на бел ориз (63,17% во 2014 
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година и 60,33% во 2015 година), или со 11,53% помалку во 2014 година 
и со 13,03% помалку во 2015 година, во однос на контролата. Од посевот 
со подоцно полегнување постигнатиот рандман изнесува 68,63% во 2014 
година и 66,53% во 2015 година, што е за 3,88%, односно 4,09% помалку 
во споредба со контролата  во 2014 и 2015 година последователно.

Полегнувањето на посевот во фаза метличење-цветање, споредено 
со полегнувањето во фаза зреење го намалило рандманот на бел ориз за 
7,65% во 2014 година и за 8,94% во 2015 година (табела 1). Резултатите 
од истражувањата на Michael et al., [7] покажале дека полегнувањето 
на посевот непосредно пред жетвата има сигнификантно влијание врз 
рандманот на бел ориз. Притоа, не биле забележани разлики во приносот 
на бел ориз кои се резултат на времето на полегнување. Меѓутоа, 
полегнувањето имало поголемо влијание на целите зрна во белиот ориз во 
споредба со неполегнатиот посев, иако намалувањето било сигнификантно 
во двата случаја.  

Сигнификантно влијание на полегнувањето речиси за сите параметри 
на приносот и квалитетот на зрното добиле и Lang et al., [5].   

Моментот на полегнувањето покажа уште поголемо влијание врз 
процентот на цели зрна во белиот ориз. Просечниот процент на цели 
зрна од примероците од посевот без полегнување е највисок и изнесува 
58,76% во 2014 година и 55,41% во 2015 година. Примероците од посевот 
со порано полегнување за процентот на цели зрна покажаа просечна 
вредност од 37,75% во 2014 година и 34,19% во 2015 година. Споредено 
со просечните вредности од посевот без полегнување намалувањето на 
процентот на цели зрна изнесува 35,76% во 2014 година и 38,30% во 2015 
година. Ефектот на полегнувањето е значаен и при подоцното полегнување 
на посевот. Од примероците од посевот чие полегнување е регистрирано 
во фазата зреење, просечниот процент на цели зрна изнесува 51,31% во 
првата година на испитување и 47,72% во втората година. Споредено со 
резултатите од посевот кај кој немаше полегнување, намалувањето на 
процентот на цели зрна изнесува 12,68% во првата година на испитување и 
13,26% во втората година. Разликите се евидентни и помеѓу резултатите од 
пораното и подоцното полегнување на посевот. При пораното полегнување 
во однос на подоцното полегнување има за 23,08% помалку цели зрна во 
2014 година и за 24,42%  во 2015 година (табела 1). 

Намалувањето на процентот на цели зрна во белиот ориз добиен од 
примероците од полегнатите делови на посевот очекувано се рефлектира 
со зголемување на процентот на скршени зрна во споредба со истиот од 
посевот без полегнување. Спротивно од резултатите за рандман на бел 
ориз и процент на цели зрна, најмалку скршени зрна има во белиот ориз кој 
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е добиен од посевот кај кој немаше полегнување во текот на вегетацијата. 
Во 2014 година скршените зрна кај оваа варијанта претставуваат 
11,55% од белиот ориз, а во 2015 година 12,57%. Со најмногу скршени 
зрна се карактеризира варијантата со полегнување на посевот за време 
на метличење и цветање на оризот. Во 2014 година кај оваа варијанта 
скршените зрна претставуваат 21,27% од белиот ориз, а во 2015 година 
21,67%. Овие резултати споредени со резултатите од варијантата 
користена како контрола покажуваат дури 84,16% повеќе скршени зрна 
во 2014 година и 72,39% во 2015 година, за сметка на намалувањето 
на  процентот на цели зрна. Споредено со контролната варијанта многу 
повеќе скршени зрна во белиот ориз се добиени и кај втората варијанта со 
полегнување. Просечните резултати за скршени зрна кај оваа варијанта 
изнесуваат 16,43% во првата година на испитување и 12,57% во втората 
година. Во однос на контролната варијанта тоа претставува 32,73% повеќе 
скршени зрна во 2014 година и 31,67% во 2015 година. Разликата помеѓу 
пораното и подоцното полегнување се манифестира со 51,43% во 2014 
година и 41,68% во 2015 година (табела 1). 

Најголеми разлики помеѓу испитуваните третмани се добиени за 
процентот на кредасти и неолупени зрна (табела 2). Во контролниот 
третман процентот на кредасти зрна изнесува 1,26 во 2014 година и 1,70 
во 2015 година. Најмногу кредасти зрна (5,55% во 2014 година и 6,20% 
во 2015 година) се добиени во третманот од полегнувањето на посевот во 
фаза метличење и цветање на оризот, што е над три пати повеќе во однос 
на контролата во 2014 година и над 2,5 пати повеќе во однос на контролата 
во 2015 година. Во третманот од полегнувањето за време на зреењето на 
оризот содржината на кредасти зрна изнесува 2,57% во првата година на 
испитување и 3,23% во втората година на испитување, или споредено со 
контролата 103,97% повеќе во првата година на испитување и 90% повеќе 
во втората година на испитување. Разликата помеѓу двата третмани од 
полегнувањето изнесува 136,51% во 2014 година и 74,71% во 2015 година 
(табела 2). 
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Табела 1. Ефектот на полегнувањето врз рандманот на бел ориз, цели и 
скршени зрна кај сортата сан андреа  

Table 1. Effect of lodging on milling recovery, the percentage of whole and 
broken grains in the variety San Andrea 

Процентот на неолупени зрна во белиот ориз е исто така многу поголем 
во варијантите од полегнувањето во споредба со контролата. Добиените 
резултати покажуваат дека контролата содржи 0,26% неолупени зрна во 
2014 година и 0,30% во 2015 година. Најмногу неолупени зрна има во белиот 
ориз од варијантата со рано полегнување, 1,02% во 2014 година и 1,23% 
во 2015 година. Споредено со контролата, вредностите претставуваат 
292,31% повеќе во 2014 година и 310,00% повеќе во 2015 година. Белиот 
ориз од варијантата со подоцното полегнување содржи 0,33% неолупени 
зрна во првата година од испитувањата и 0,36% неолупени зрна во втората 
година од испитувањата, или за 26,92% повеќе во однос на контролата во 
2014 година и за 20,00% повеќе во однос на контролата во 2015 година. 
Помеѓу двете варијанти со полегнување разликата изнесува 165,39% во 
2014 година и 190,00% во 2015 година (табела 2).       

Третман (време на 
полегнување)

Tretment (time of lodging)
Година

Year

Рандман
Milling recovery

Цели зрна
Whole grains

Скршени зрна 
Broken grains

% index % index % index

Метличење-цветање
Heading-flowering

2014 63,17 88,47 37,75 64,24 21,27 184,16
2015 60,33 86,97 34,19 61,70 21,67 172,39

2014/15 61,75 87,74 35,97 63,02 21,47 178,03

Зрелост
Mature grain

2014 68,63 96,12 51,31 87,32 15,33 132,73
2015 66,53 95,91 47,72 86,12 16,43 130,71

2014/15 67,58 96,02 49,51 86,74 15,88 131,67
Контрола (без 
полегнување)

Control (witout lodging)

2014 71,40 100 58,76 100 11,55 100
2015 69,37 100 55,41 100 12,57 100

2014/15 70,38 100 57,08 100 12,06 100
LSD (P≤0,05)
         (P≤0,01)

2014 0,22
0,37

0,88
1,38

0,32
0,52

2015 0,44
0,74

0,61
1,01

0,36
0,60
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Табела 2. Ефектот на полегнувањето врз процентот на кредасти и неолупени 
зрна во белиот ориз кај сортата сан андреа  

Table 2. Effect of lodging on the percentage of chalky and unhulled grains in the 
white rice in the variety San Andrea

Третман (време на 
полегнување)

Tretment (time of lodging)

Година
Year

Кредасти зрна
Chalky grains

Неолупени зрна
Unhulled grains

% index % index

Метличење-цветање
Heading-flowering

2014 5,55 440,48 1,02 392,31
2015 6,20 364,71 1,23 410,00

2014/15 5,87 396,62 1,12 400,00

Зрелост
Mature grain

2014 2,57 203,97 0,33 126,92
2015 3,23 190,00 0,36 120,00

2014/15 2,90 195,95 0,34 121,43

Контрола (без полегнување)
Control (witout lodging)

2014 1,26 100 0,26 100
2015 1,70 100 0,30 100

2014/15 1,48 100 0,28 100
LSD (P≤0,05)
         (P≤0,01)

2014 0,53
0,87

0,17
0,28

2015 0,22
0,37

0,11
0,18

4. Заклучок
Врз основа на добиените резултати за влијанието на моментот 

на полегнувањето на посевот за време на вегетацијата врз рандманот и 
квалитетот на белиот ориз кај сортата сан андреа, може да се донесат 
следниве заклучоци:

 – Полегнувањето има високосигнификантно влијание врз рандманот и 
квалитетот на белиот ориз;

 – Поголем негативен ефект врз рандманот и квалитетот на белиот ориз 
има пораното полегнување на посевот;

 – За рандманот на бел ориз при пораното полегнување на посевот 
пресметано е намалување во однос на контролата за 12,26%, во просек 
за двете години на испитување, додека при подоцното полегнување 
намалувањето во однос на контролата во просек за двете години 
изнесува 3,98%;

 – Содржината на цели зрна при пораното полегнување во однос 
на контролата е намалена за 36,98% просечно за двете години на 
испитување и за 13,2% при подоцното полегнување;
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 – Полегнувањето влијае на зголемување на процентот на скршени зрна 
во белиот ориз. Пораното полегнување продуцира за 78,03% повеќе 
скршени зрна во однос на контролата, а подоцното за 31,67%;

 – За содржината на кредасти зрна во белиот ориз пресметаните 
вредности од варијантите со полегнување на посевот покажуваат 
зголемување во однос на контролата за 296,62% при раното 
полегнување и за 95,95% при подоцното полегнување;

 – Присуството на неолупени зрна во белиот ориз, исто така, е поголемо 
при полегнувањето на посевот. Раното полегнување придонесува 
за зголемување на процентот на неолупени зрна во споредба со 
контролата дури за 300,00%, а подоцното за 21,43%. 
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