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СОРТНА СПЕЦИФИЧНОСТ НА МЕКАТА ПЧЕНИЦА ВО УСЛОВИ НА
ОРГАНСКО И КОНВЕНЦИОНАЛНО ПРОИЗВОДСТВО
КРАТОК ИЗВАДОК
Во периодот 2004-2008 година беа изведени испитувања со десет сорти зимска
мека пченица и тоа миленка, бистра, лизинка, алтана, мила, оровчанка, олга, агроунија
прима, подобрена оровчанка и пелистерка, кои беа поставени во системи на
конвенционално и органско производство.
Основна цел беше да се утврдат разликите на морфолошките, биолошките и
производствените карактеристики на испитуваните сорти, да се утврдат соодветни
агротехнички мерки, да се утврдат разликите меѓу двата системи на производство, како
и да се избират соодветни генотипови за двата начина на производство во одредени
почвено-климатски услови на реонот и Република Македонија кои ќе бидат најпогодни
и ќе гарантираат високо и сигурно производство.
Споредувајќи ги сортите во двата системи на одгледување според приносот, се
констатира дека сите сорти одгледувани во системот на органско производство имаат
поголем просечен принос од истите одгледувани во системот на конвенционално
производство. Сорта со најголем просечен принос од испитуваните генотипови е мила
(6570 kg/ha), која во системот на конвенционално производство даде 5760 kg/ha, а во
системот на органско производство 7380 kg/ha.
Независно од годините, сортите, почвено-климатските услови и системот на
одгледување т.е. применетата агротехника, општиот просечен принос кај зимската
мека пченица е 5877 kg/ha.
Сорта со најголема содржина на протеини во зрното од испитуваните
генотипови е лизинка (15,0 %), која во системот на конвенционално производство
имаше 15,3 % протеини, а во системот на органско производство 14,8 % протеини.
Сортите агроунија прима, мила и бистра може да се препорачат како
најпогодни генотипови за добивање на висок принос со добар квалитет при
конвенционално производство на пченица, а сортите подобрена оровчанка, лизинка,
мила, бистра, оровчанка и олга како најпогодни за добивање на висок принос со добар
квалитет при органско производство на пченица.

Клучни зборови: Пченица, сорти, сортна специфичност, конвенционално, органско,
принос, квалитет.

VARIETY SPECIFITY OF SOFT WHEAT IN CONDITIONS OF ORGANIC AND
CONVENTIONAL PRODUCTION

ABSTRACT
In The period 2004-2008 examinations with ten varieties of soft winter wheat
(milenka, bistra, lizinka, altana, mila, orovčanka, olga, agrounija prima, podobrena
orovčanka and pelisterka) were conducted and were set in conditions of organic and
conventional production.
The main goal was to determine the differences of morphological, biological and
production characteristics of the examined varieties, to determine the adequate agricultural
engineering, the differences between organic and conventional production, as well as to
choose adequate genotypes for both growing systems in certain soil and climatic conditions
in the region and in Republic of Macedonia, which will be the most suitable and would
guarantee high and steady yield.
Comparing the varieties in the both growing systems by the yield, it could be noted
that all varieties grown in conditions of organic production have higher yield than those
grown in conditions of conventional production. Variety with the highest average yield of the
examined genotypes is mila (6570 kg/ha), with 5760 kg/ha in conventional production and
7380 kg/ha in organic production.
Independently of the years, varieties, soil and climatic conditions, growing system and
used agricultural engineering, the general average yield of the winter soft wheat is 5877
kg/ha.
Variety with biggest content of proteins in the grain is lizinka (15,0%), which in the
system of conventional production had 15,3% proteins, and in the system of organic
production 14,8% proteins.
Varieties agrounija prima, mila and bistra could be recommended as most suitable
genotypes for getting high yield with good quality in conventional production of wheat, and
the varieties podobrena orovčanka, lizinka, mila, bistra, orovčanka and olga as the most
suitable varieties for getting high yield with good quality in organic production of wheat.

Key words: wheat, varieties, variety specifity, conventional, organic, yield, quality.
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4. М А Т Е Р И Ј А Л

И МЕТОД

НА РАБОТА

Испитувањата се вршени во полски и лабараториски услови. Полските опити
беа поставени на опитното поле во Институтот за јужни земјоделски култури во
Струмица, а лабораториските испитувања се вршени во лабораториите на Институтот
и на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје.
Испитувања се вршени четири години и тоа 2004/05, 2005/06, 2006/07 и 2007/08
година.
Како материјал за работа се користеа десет (10) сорти мека зимска пченица
(Triticum aestivum spp. vulgare):
1. миленка
2. бистра
3. лизинка
4. алтана
5. мила
6. оровчанка
7. олга
8. агроунија прима
9. подобрена оровчанка
10. пелистерка
Сортите миленка, бистра, лизинка и алтана се селекции на Земјоделскиот
институт-Скопје, сортата мила е на УГД Земјоделски факултет, Институт за
земјоделие-Струмица, додека сортите оровчанка, олга, агроунија прима, подобрена
оровчанка и пелистерка се селекции на ДООЕЛ Агроунија Огнен-Скопје.
Секоја година од периодот зацртан за истражување беа поставувани два опита,
при што во двата беа застапени сите напред наведени сорти на мека пченица, со таа
разлика што во едниот опит сите варијанти беа одгледувани во систем на
конвенционално производство, а во другиот опит во систем на органско производство.
Разликата меѓу двата опита беше во примената на агротехничките мерки, така
што во едниот опит се применуваа сите пропишани агромерки за конвенционално
производство на пченица, а во другиот сите агротехнички мерки за органско
производство на пченица.
Двата опита се состоеја од по три повторувања со десет варијанти, распоредени
по методот на случаен блок систем, со димензија на основна парцелка од 5 m2.
Растојанието помеѓу варијантите беше 50 cm, а помеѓу повторувањата - 100 cm.
Меѓуредовото растојание во опитот со зимска мека пченица каде се применуваше
систем на конвенционално производство беше 20 cm, додека во опитот со систем на
органско производство 10 cm.
Сеидбена норма за двата системи на производство беше 300 kg/ha или 30 g/m2,
односно 6 000 000-6 500 000 зрна на 1 ha. Во сите години на испитување предкултура
на пченицата беше компир.
Во четирите години на испитување почвата беше подготвувана на идентичен
начин. Така, секоја есен се вршеше основна обработка со орање на површината на
длабочина од 35 cm, потоа следуваше разделување на површината и ѓубрење по
методолошки принцип, така што на површината предвидена за опитот каде се
применуваа агромерки за конвенционално производство на меката пченица се
нанесуваше вештачко гранулирано NPK ѓубре со комбинација 15:15:15 во количество
од 300 kg/ha, додека на површината предвидена за опит со органски начин на
одгледување на меката пченица се нанесуваше прегорено кравјо арско ѓубре во

количина од 20 t/ha. После нанесување на ѓубре на површината, истата дополнително
се обработуваше со сетвоспремач и тракторска фреза и се рамнеше.
Сеидбата во сите години на испитување се вршеше во скоро ист временски
интервал, односно кога за тоа постоеја оптимални услови. Така, првата година
сеидбата на двата опита беше изведена на 5.11.2004 година, во втората година на
15.11.2005 година, во третата на 15.11.2006 година и во четвртата година од
испитувањето, сеидбата беше изведена на 23.11.2007 година. Сеењето беше изведувано
рачно со мотика на длабочина од 5-6 cm. Во текот на вегетацијата користени се
агротехнички мерки во зависност од зацртаниот систем на одледување.
Во конвенционалниот опит е користена стандардна агротехника за полско
производство на пченица при што беа спроведувани потребните мерки на нега на
посевот, и тоа: заштита од болести, штетници и плевели.
По оценувањето бројноста на плевелите, при конвенционалното производство
во фаза братење на пченицата извршивме третирање со хербицид на база 2,4-D, против
широколисните плевели со 2 l/ha.
Во сите години на испитување, во фаза на класање, пченицата одгледувана во
систем на конвенционално производство беше третирана со Chromorel D во
концентрација од 0,1 % за сузбивање на житната пијавица (Lema Melanopus).
Прихранување на посевот се вршеше секоја година со KAN 27%-150 kg/ha, во фаза
братење на пченицата.
Во органскиот опит е користена дозволена и пропишана агротехника за полско
производство на пченица. При тоа на површината предвидена за опит со органски
начин на одгледување на меката пченица е нанесено прегорено кравјо арско ѓубре во
количина од 20 t/ha. Меѓуредовото растојание во опитот со зимска мека пченица беше
10 cm. Прихранувањето во овој опит е изоставено, како и другите мерки од
конвенционалното производство каде се употребуваа хемиски средства.
Во текот на вегетацијата се следени најзначајните фенофази: никнење, братење,
вретенисување, класање и зрелост. Во текот на вегетацијата се следени и промените во
развојот на репродуктивните органи на класот. Вегетативниот раст и репродуктивниот
развој на растенијата се следени и одредувани според методот на K u p e r m a n
(1955).
Мерена е височината на цело растение од пченица. За таа цел мерена е
височината на цело растение, на 25 растенија од секое повторување, при што е земен
просекот од 75 растенија (3 х 25 растенија). Приносот на зрно е пресметан во kg/ha на
основа на масата на зрно добиено од секоја парцелка, сведена на единица површина.
Секоја година пред поставување на опитот, од парцелата се земени почвени
проби за агрохемиски испитувања на почвата. Пробите се земaa од повеќе места на
парцелата на длабочина од 0 до 20 cm и од 20 до 40 cm, по шаховски метод за мали
парцели. Притоа посебни просечни примероци се земени од површините под
конвенционално и органско одгледување. Анализите на почвата се извршени во
лабораторијата за агрохемиска анализа на почвата при ЈНУ Институт за јужни
земјоделски култури-Струмица, по познати и признати методи за таа цел. Реакцијата на
почвата (pH) е определена електрометриски со стаклена електрода, содржината на
CaCO3 е определена волуметриски со Scheibler калциметар, процентот на хумус по
методот на Kotzmann, Вкупниот азот по макро методата на Kjelldahl, а
леснодостапниот K2O и леснодостапниот P2O5 по Al-методата по Enger-Riehm.
Во текот на вегетацијата на пченицата, се вршеше контрола на плевелите,
инсектите и болестите во органското и конвенционалното производство.
Бројноста и видовите на плевели беа утврдувани по метод на квадрат.

Појавата и интензитетот на инсектите е вршена по метод на визуелен преглед
на растенија од 1 m2 од секоја парцелка, а посебно со четкичка во соодветни садови
внимателно се собирани инсекти и носени на понатамошна детерминација во
лабараториски услови.
Појавата и интензитетот на болестите се регистрирани со визуелен преглед на
растенија од 1 m2 од секоја парцелка, а посебно беа земени делови од растенијата, како
и цели растенија во пластични кеси и истите се носени на понатамошна детерминација
во лабараториски услови.
Пред жетва, од секоја парцелка е земен материјал од 1m2 за лабораториски
анализи. Во лабораторија беа анализирани број стебла од 1 m2, број класови од 1 m2,
должина на клас, број клавчиња во клас и број на зрна во клас. За овие анализи се
користени по 30 растенија од секоја парцелка, односно по 90 растенија од секоја
варијанта.
При испитување на квалитетот на зрното од пченица се анализираа физичките,
биолошките и хемиските својства.
Од физичките својства на зрното се анализирани апсолутната маса на зрното во
грамови и хектолитарската маса на зрното во килограми. Од биолошките својства се
анализирани енергија на ’ртење и вкупната ’ртливост.
Квалитетните својства на зрното (физичките и биолошките) се испитувани по
методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските
растенија ( Сл. Весник на РМ бр. 61/2007 год.), односно по меѓународните методи на
ISTA Rules.
Од хемиските својства беа анализирани содржината на протеини,
седиментационен коефициент, глутен индекс, влажен глутен, сув глутен и процент на
влага на зрно. Хемиските својства на зрното се анализирани во лабораторијата за
генетика и селекција при Факултетот за земјоделска наука и храна - Скопје.
Протеините и влагата се одредувани на Infratec 1241 Grain Analyzer по патентен метод
ЕР0320477B1, 8704886-4, седиментациониот коефициент по седиментациониот тест на
L. Zeleny ( ICC standards no. 116 and 118, ISO 5529), а глутениот индекс, влажен и сув
глутен по Glutomatic System кој е официјален светски стандарден метод за
детерминација на глутенскиот квантитет и квалитет, вклучувајќи ги стандардите
AACC/No. 38-12, ICC/No. 137/1, 155 & 158, ISO 7495 и GAFTA Method 34:2.
Добиените резултати се обработени варијационо статистички по методот анализа
на варијанса, а разликите тестирани по LSD-тестот.
6. З А К Л У Ч О Ц И
Врз основа на четиригодишните истражувања (2004/05, 2005/06, 2006/07,
2007/08) на сортната специфичност на меката пченица одгледувана во систем на
конвенционално и органско производство, може да се извлечат следните заклучоци:
* Од направените агрохемиски анализи на почвата во опитното поле при
Земјоделскиот факултет во Струмица, каде беа поставени опитите, се гледа дека
почвата е слабокарбонатна, со слабо кисела реакција на средината (рН во KCl 5,926,40). По однос на обезбеденост на хумус, оваа почва припаѓа во класата на средно
обезбедени почви со хумус, а додека со вкупен азот е сиромашно обезбедена. Со лесно
пристапен Р2О5 и К2О почвата е средно до добро обезбедена. Со вакви хранливи
вредности, оваа почва одговара за одледување на пченица.

* Според податоците за климатските параметри за периодот на испитувањата се
заклучи дека средномесечните температури кои преовладуваа во вегетациониот период
се сметаат како добри за одгледување на пченица. Во 2007 година за време на
вегетациониот период на пченицата (април) е забележан најголем дефицит од врнежи
(само 2,2 mm). Инаку, во другите месеци и години, распоредот на врнежи е релативно
добар за задоволување на потребите на пченицата со вода, така што не се јави потреба
за интервентно наводнување.
* Просечниот број на стебла во 1 m2 независно од годините, генотиповите и
климатските услови, а во зависност од применетите агротехнички мерки, во органското
производство (737,7) е поголем апсолутно за 120,2 или релативно за 19,46 % од
конвенционалното производство (617,5). Ваквите разлики меѓу двата системи на
производство што се јавуваат при исти почвено-климатски карактеристики на
поднебјето, годината и кај исти генотипови се резултат на примената на различна
агротехника.
* Најголем број на класови во 1 m2 во системот на конвенционално
производство на пченицата, независно од годината, имаше сортата мила (664,5), а
најмал (569,2) сортата олга што е апсолутно за 95,3 или релативно за 16,74 % повеќе
класови во 1 m2. Најголем просечен број на класови во 1 m2 кај пченицата одгледувана
во систем на органско производство од четиригодишното испитување, имаше сортата
подобрена оровчанка (772,1), а најмал (655,9) сортата пелистерка, што е апсолутно за
116,2 или релативно за 17,72 % повеќе класови во 1 m2. Независно од годината и
климатските услови, разликите во број на класови во 1 m2 кои се јавуваат помеѓу
сортите при еднакви услови на одгледување се должат на сортната специфичност,
односно на генетските карактеристики кои ги поседуваат испитуваните сорти. При
споредба на просечниот број на класови во 1 m2 од двата система на одгледување,
независно од годините, генотиповите и климатските услови, а во зависност од
применетите агротехнички мерки, бројот на класови во 1 m2 во органското
производство (692,7) е поголем апсолутно за 87,9 или релативно за 14,53 % од бројот
на класови во 1 m2 во конвенционалното производство (604,8).
* Височината на растенијата во голема мера е зависно од сортната
специфичност, почвено-климатските услови и применетите агротехнички мерки. Сите
сорти, освен бистра и лизинка, во системот на органско производство имаа поголема
просечна височина на растенијата од истите одгледувани во системот на
конвенционално производство. Независно од годината, почвено-климатските услови и
системот на одгледување, сорта со најголема височина беше оровчанка, која во
системот на конвенционално производство имаше просечна височина од 90,6 cm, а во
системот на органско производство 98,1 cm. Независно од годините, сортите, почвеноклиматските услови и системот на одгледување т.е. применетата агротехника, општата
просечна височина на растенијата кај зимската мека пченица беше 89,3 cm.
* Во органското производство класот од пченица (11,22 cm) е подолг апсолутно
за 0,3 cm или релативно за 2,75 % од должина на класот во конвенционалното
производство (10,92 cm). Најголема просечна должината на класот во системот на
конвенционално производство, имаше сортата агроунија прима (13,13 cm), а најмала
(9,87 cm) сортата алтана што е апсолутно за 3,26 cm повеќе или релативно за 33,03 % .
Во системот на органско производство сортата агроунија прима (13,54 cm) имаше

најголема должина на клас, а најмала (9,98 cm) сортата алтана што е апсолутно за 3,56
cm повеќе или релативно за 35,67 % .
* Бројот на клавчиња во клас кај пченицата одгледувана во систем на
конвенционално производство се движи во границите од 17,30 до 21,87. Во системот
на органско производство се движи во границите од 17,37 до 21,80 клавчиња.
Независно од годините, сортите, почвено-климатските услови и системот на
одгледување т.е. применетата агротехника, општиот просечен број на клавчиња во клас
кај зимската мека пченица е 19,50.
* Просечниот број на зрна во клас по години во системот на органско
производство на пченица е поголем од системот на конвенционално производство во
првата, третата и четвртата година од испитувањето, а помал во втората година.
* Најголем просечен принос во системот на конвенционално производство,
независно од годината, даде сортата агроунија прима (5930 kg/ha), а најмал (4660 kg/ha)
сортата лизинка, што е апсолутно за 1270 kg/ha или релативно за 27,25 % повеќе. Во
органското производство на пченица најголем просечен принос, независно од
годината, даде сортата мила (7380 kg/ha), а најмал (5985 kg/ha) сортата алтана, што е
апсолутно за 1395 kg/ha повеќе или релативно за 23,31 % повеќе. Просечниот принос
од пченица од двата системи на одгледување, независно од годините, сортите и
климатските услови, а во зависност од применетите агротехнички мерки, во органското
производство (6568 kg/ha) е поголем апсолутно за 1382 kg/ha или релативно за 26,65 %
од приносот на зрно од пченица во конвенционалното производство (5186 kg/ha).
Независно од годината, почвено-климатските услови и системот на одгледување, сорта
со најголем просечен принос од испитуваните генотипови е мила (6570 kg/ha) која во
системот на конвенционално производство даде 5760 kg/ha, а во системот на органско
производство 7380 kg/ha. Најслаб просечен принос на зрно по единица површина,
независно од годината, почвено-климатските услови и системот на одгледување т.е.
применетата агротехника, даде сортата алтана (5447 kg/ha). Таа во системот на
органско производство даде 5985 kg/ha, а во системот на конвенционало производство
4910 kg/ha. Независно од годините, сортите, почвено-климатските услови и системот
на одгледување т.е. применетата агротехника, општиот просечен принос кај зимската
мека пченица е 5877 kg/ha. Најголем просечен принос на пченица од четиригодишното
испитување, независно од сортите и системот на одгледување е добиен во 2007/08
година (7380 kg/ha).
* Флористичкиот состав на плевелната вегетација во двата системи на
одгледување го сочинуваа десет (10) плевелни видови и тоа Papaver rhoeas, Veronica
chederifolia, Stelaria media, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Polygonum
aviculare, Vicia Vilosa, Cirsium arvense, Equisetum arvense и Apera spica venti.
Доминантни видови во системот на конвенционално одгледување на меката пченица
беа 6 плевелни видови и тоа: Apera spica venti во просек 6,85 растенија во 1 m2,
Polygonum aviculare со 6,20, Papaver rhoeas со 5,94, Stelaria media со 4,75, Veronica
chederifolia со 4,70 и Cirsium arvense со 3,50 плевелни растенија во 1 m2. Доминантни
видови во системот на органското одгледување на меката пченица беа 5 плевелни
видови и тоа: Apera spica venti и Polygonum aviculare со 3,37 плевелни растенија во 1
m2, Papaver rhoeas со 3,25, Stelaria media со 2,41 и Veronica chederifolia со 1,55
плевелни растенија во 1 m2. Имајќи го во предвид фактот дека пченицата во системот
на органско производство во сите четири години од испитувањето имаше побрзо

вегетативно растење, особено во првите фази од развојот, со право се заклучи дека
плевелната вегетација имаше понеповолни услови за развој, така што истата е во
значителен процент помалку застапена од плевелната вегетација во опитот каде беше
применет систем на конвенционално одгледување. Секако на тоа придонесе и
помалото меѓуредово растојание кое беше воведено во органското производство.
* Фаунистички состав на детерминирани инсекти во двата системи на
производство на меката пченица го сочинуваа пет (5) видови и тоа Lema melanopus,
Aphididae spp., Eurigaster spp., Anguina tritici и Coccinella septempunctata. Во системот
на конвенционално производство доминантнa присутност имаа 2 вида и тоа: Lema
melanopus (4) и Coccinella septempunctata (4). Во системот на органското производство
доминантнa присутност имаа 3 вида и тоа: Lema melanopus (4), Aphididae spp. (3) и
Coccinella septempunctata (5).
Сите видиови на исекти кои беа детерминирани во двата системи на
производство се штетници, освен Coccinella septempunctata која е корисен инсект.
* Во двата системи на производство на меката пченица беа детерминирани пет
(5) болести и тоа Puccinia spp., Erysiphe gramnis, Tilletia spp., Ustilago spp. и Fusarium
spp. Во системот на конвенционално производство најсилен напад беше регистриран
од Puccinia spp.(3), Erysiphe graminis (2), а во системот на органско производство од
Puccinia spp.(4), Erysiphe gramnis (2).
* Најголема апсолутна маса на зрното од пченица од четиригодишното
испитување, независно од сортите и системот на одгледување имаше во 2005/06 година
(49,9 g). Сортите миленка, бистра, мила, оровчанка, олга, агроунија прима и подобрена
оровчанка, одгледувани во системот на органско производство имаат поголема
апсолутна маса на зрното од истите одгледувани во системот на конвенционално
производство, а додека сортите лизинка, алтана и пелистерка помала.
* Најголема зафатнина на зрното од испитуваните генотипови, независно од
годината, почвено-климатските услови и системот на одгледување, имаше сортата
пелистерка (79,2 kg/hl), а најмала сортата оровчанка (75,2 kg/hl).
* Енергијата на ’ртење на семето кај зимската мека пченица, независно од
годините, сортите, почвено-климатските услови и системот на одгледување т.е.
применетата агротехника, беше 92,3 %.
* Вкупната ’ртливост на зрното при конвенционалното производство се
движеше во границите од 77,5 до 100 % а додека при органското од 90,5 до 100 %.
* Најголем процент на протеини во зрното при конвенционалното производство
имаше сортата лизинка (15,3 %), а најмал (13,0 %) сортата миленка. Во органското
производство на пченица, најголема содржината на протеини во зрното имаше сортата
лизинка (14,8 %), а најмала (12,5 %) сортата агроунија прима. Независно од годината,
почвено-климатските услови и системот на одгледување, сорта со најголема содржина
на протеини во зрното од испитуваните генотипови е лизинка (15,0 %), а со најмала
агроунија прима (12,9 %).
* Најголема просечна седиментациона вредност од испитуваните генотипови
имаше сортата подобрена оровчанка (37,4 ml), која во системот на конвенционално

производство имаше 39,6 ml, а во системот на органско производство 35,2 ml
седиментационен волумен, а додека најмала агроунија прима (23,8 ml), која во
системот на конвенционално производство имаше 26,7 ml, а во системот на органско
производство 20,9 ml.
* Најголем глутен индекс при конвенционално производство на пченица имаше
алтана (76,21 %), а најмал (49,01 %) агроунија прима. Во органското производство тој
беше најголем кај сортата оровчанка (88,78), а најмал (53,87 %) кај сортата мила. Во
органското производство (69,34 %) глутениот индекс е поголем апсолутно за 7,94 %
или релативно за 12,93 % од глутениот индекс во конвенционалното производство
(61,40 %).
* Содржина на влажен глутен кај зимската мека пченица изнесуваше 29,9 %.
Сите сорти, освен алтана, мила и оровчанка, одгледувани во системот на
конвенционално производство имаа поголема содржина на влажен глутен од истите
одгледувани во системот на органско производство. Сорта кај која беше регистрирана
најголема содржина на влажен глутен од испитуваните генотипови е лизинка (35,9 %),
а со најмала, сортата олга (26,7 %).
* Најголема содржина на сув глутен од четиригодишното испитување,
независно од сортите и системот на одгледување имаше во 2008 година (12,7 %). Сите
сорти, освен мила, одгледувани во системот на конвенционално производство имаа
поголема содржина на сув глутен од истите во органското производство.
* Независно од годината на одгледување и климатските услови, генотипови со
предиспозиции за формирање на долг клас во системот на конвенционално
производство од испитуваните сорти се агроунија прима (13,13 cm) и пелистерка
(12,29 cm). Овие сорти можат да послужат и како иден основен генетски материјал во
селекцијата за создавање на сорти за конвеционално производство кај кои сакаме да го
потенцираме оваа својство.
* Независно од годината на одгледување и климатските услови, генотипови со
предиспозиции за формирање на голем број на клавчиња во клас во системот на
конвенционално производство од испитуваните сорти се пелистерка (20,86), олга
(20,65), агроунија прима (20,07) и мила (19,18). Овие се најпогодни генотипови за овој
систем на производство по однос на оваа својство. Овие сорти можат да послужат и
како иден основен генетски материјал во селекцијата за создавање на сорти кај кои
сакаме да го потенцираме оваа својство.
* Независно од годината на одгледување и климатските услови, генотипови со
предиспозиции за формирање на голем број на зрна во клас во системот на
конвенционално производство од испитуваните сорти, покрај олга (53,78) се и
агроунија прима (52,20), алтана (50,96) и пелистерка (50,35). Овие се најпогодни
генотипови за овој систем на производство по однос на оваа својство. Овие сорти
можат да послужат и како иден основен генетски материјал во селекцијата за
создавање на сорти кај кои сакаме да го потенцираме оваа својство.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
конвенционално производство најприносни сорти се агроунија прима (5930 kg/ha),
мила (5760 kg/ha), бистра (5710 kg/ha), олга (5330 kg/ha) и миленка (5115 kg/ha). Овие

сорти можат да послужат и како иден основен генетски материјал во селекцијата за
создавање на сорти кај кои сакаме да го потенцираме оваа својство.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
конвенционално производство најпогодни сорти за добивање на зрно со голема
апсолутната маса се миленка (49,3 g), агроунија прима (47,9 g), бистра (47,3 g),
пелистерка (47,1 g) и мила (46,7 g). Овие генотипови се најпогодни за овој систем на
производство по однос на оваа својство и можат да послужат и како иден основен
генетски материјал во селекцијата за создавање на нови сорти.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
конвенционално производство најпогодни сорти за добивање на зрно со голема
зафатнинска маса се пелистерка (78,5 kg/hl), лизинка (78,1 kg/hl), бистра (77,8 kg/hl),
агроунија прима (77,6 kg/hl) и мила (76,9 kg/hl). Овие генотипови се најпогодни за овој
систем на производство за добивање на поголема хектолитарска маса на зрното и
можат да послужат и како иден основен генетски материјал во селекцијата за
создавање на нови сорти кај кои оваа својство има потреба од подобрување или
стабилизирање.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
конвенционално производство најпогодни сорти за добивање на висока содржината на
протеини во зрното се лизинка (15,3 %) и подобрена оровчанка (15,1 %). Овие
генотипови се најпогодни за овој систем на производство по однос на оваа својство и
можат да послужат и како иден основен генетски материјал во селекцијата за
создавање на нови сорти за конвенционално производство кај кои целта е да се добие
зрно со висока содржината на протеини.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
конвенционално производство најпогодни сорти со висока седиментационата вредност
се подобрена оровчанка (39,6 ml), оровчанка (32,6 ml), лизинка (31,7 ml) и пелистерка
(31,4 ml). Овие генотипови се најпогодни за овој систем на производство по однос на
оваа својство, а можат да послужат и како иден основен генетски материјал во
селекцијата за создавање на нови сорти за конвенционално производство кај кои целта
е да се добие зрно со висока седиментационата вредност.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
конвенционално производство најпогодни сорти со висока вредност на глутен индекс
се алтана (76,21), олга (74,59) и подобрена оровчанка (66,80). Овие генотипови се
најпогодни за овој систем на производство по однос на оваа својство, а можат да
послужат и како иден основен генетски материјал во селекцијата за создавање на нови
сорти за конвенционално производство кај кои целта е висока вредност на глутен
индекс на зрното.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
конвенционално производство најпогодни сорти со висока содржината на влажен
глутен се лизинка (37,5 %), подобрена оровчанка (34,5 %), агроунија прима (34,4 %) и
пелистерка (34,2 %). Овие генотипови се најпогодни за конвенционалниот систем на
производство по однос на оваа својство, а можат да послужат и како иден основен
генетски материјал во селекцијата за создавање на нови сорти за конвенционално
производство кај кои целта е висока содржината на влажен глутен во зрното.

* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
конвенционално производство најпогодни сорти со висока содржината на сув глутен се
лизинка (12,4 %), подобрена оровчанка (11,9 %), агроунија прима (11,7 %), пелистерка
(11,5 %) и оровчанка (11,1 %). Овие генотипови се најпогодни за конвенционалниот
систем на производство по однос на оваа својство, а можат да послужат и како иден
основен генетски материјал во селекцијата за создавање на нови сорти за
конвенционално производство кај кои целта е висока содржината на сув глутен во
зрното.
* Сортите агроунија прима, пелистерка, олга, мила, бистра и миленка се
најстабилни и најдобри генотипови по својствата должина на клас, број на клавчиња во
клас, број на зрна во клас, принос на зрно, апсолутната и хектолитарска маса на зрното
во системот на конвенционално производство на пченицата врз кои надворешните
услови не покажале влијание.
* Сортите лизинка, подобрена оровчанка, оровчанка, пелистерка и агроунија
прима се најстабилни и најдобри генотипови по својствата содржина на протеини во
зрното, седиментационата вредност, глутен индекс, содржина на влажен и сув глутен
во системот на конвенционално производство на пченицата врз кои надворешните
услови не покажале влијание.
* Сортите агроунија прима, мила и бистра може да се препорачат како
најпогодни и најстабилни генотипови за добивање на висок принос со добар квалитет
при конвенционално производство на пченица.
* Независно од климатските услови на годината во системот на органско
производство најпогодни сорти за формирање на долг клас се генотиповите агроунија
прима (13,54 cm), пелистерка (12,40 cm), бистра (11,31 cm) и оровчанка (11,23 cm).
Тие се најпогодни генотипови за овој систем на производство по однос на оваа
својство. Овие сорти можат да послужат и како иден основен генетски материјал во
селекцијата за создавање на сорти за органско производство кај кои сакаме да го
потенцираме оваа својство.
* Независно од годината на одгледување и климатските услови, генотипови со
предиспозиции за формирање на поголем број на клавчиња во клас во системот на
органско производство од испитуваните сорти се олга (21,44), пелистерка (20,79),
агроунија прима (20,78) и мила (19,89). Овие се најпогодни генотипови за овој систем
на производство по однос на оваа својство. Овие сорти можат да послужат и како иден
основен генетски материјал во селекцијата за создавање на сорти за органско
производство кај кои сакаме да го зголемиме или стабилизираме број на клавчиња во
клас.
* Независно од климатските услови во годините на испитување, генотипови со
предиспозиции за формирање на голем број на зрна во клас во системот на органско
производство од испитуваните сорти се олга (54,15), пелистерка (52,81), агроунија
прима (52,26), алтана (50,54) и оровчанка (50,24). Овие се најпогодни генотипови за
овој систем на производство по однос на оваа својство. Овие сорти можат да послужат
и како иден основен генетски материјал во селекцијата за создавање на сорти кај кои
сакаме да го потенцираме оваа својство.

* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
органско производство најприносни сорти се мила (7380 kg/ha), бистра (6945 kg/ha) и
агроунија прима (6875 kg/ha). Овие генотипови се најпогодни за овој систем на
производство за остварување на релативно висок принос и во идно органско
производство ги препорачуваме да се воведат. Овие сорти можат да послужат и како
иден основен генетски материјал во селекцијата за создавање на нови сорти за
органско производство.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
органско производство најпогодни сорти за добивање на зрно со голема апсолутната
маса се миленка (50,1 g), агроунија прима (48,9 g), бистра (48,3 g) и мила (48,1 g). Овие
генотипови се најпогодни за органскиот систем на производство по однос на
апсолутната маса и можат да послужат и како иден основен генетски материјал во
селекцијата за создавање на нови сорти за ооорганско производство кај кои сакаме оваа
својство да го подобриме или стабилизираме.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
оганско производство најпогодни сорти за добивање на зрно со голема зафатнинска
маса се пелистерка (79,9 kg/hl), агроунија прима (79,8 kg/hl), бистра (78,9 kg/hl),
лизинка (78,6 kg/hl), алтана (78,3 kg/hl) и мила (78,2 kg/hl). Овие генотипови се
најпогодни за органскиот систем на производство за добивање на поголема
хектолитарска маса на зрното и можат да послужат и како иден основен генетски
материјал во селекцијата за создавање на нови сорти кај кои оваа својство има потреба
од подобрување или стабилизирање.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
органско производство најпогодни сорти за добивање на висока содржината на
протеини во зрното се лизинка (14,8 %), подобрена оровчанка (13,9 %), олга и
оровчанка (13,8 %). Овие генотипови се најдобри за органскиот систем на
производство по однос на оваа својство и се препорачуваат при такво производство
истите да се воведат. Сортата лизинка (14,8 %), може да послужи како иден основен
генетски материјал во селекцијата за создавање на нови сорти за органско
производство кај кои целта е да се добие зрно со висока содржината на протеини.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
органско производство најпогодни сорти со висока седиментационата вредност се
подобрена оровчанка (35,2 ml), лизинка (32,5 ml), алтана (29,7 ml) и миленка (29,6 ml).
Овие генотипови се најпогодни за органскиот систем на производство по однос на оваа
својство. Додека, генотиповите подобрена оровчанка (35,2 ml) и лизинка (32,5 ml)
можат да послужат како иден основен генетски материјал во селекцијата за создавање
на нови сорти за органско производство кај кои целта е да се добие зрно со висока
седиментационата вредност.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
органско производство најпогодни сорти со висока вредност на глутен индекс се
оровчанка (88,78), подобрена оровчанка (81,05), олга (80,43) и алтана (76,95). Овие
генотипови се најпогодни за органскиот систем на производство по однос на оваа
својство и во идно органско производство се препорачуваат да се воведат во него. Исто
така, овие генотипови можат да послужат и како иден основен генетски материјал во

селекцијата за создавање на нови сорти за органско производство кај кои целта е
добивање на висока вредност на глутен индекс кај зрното.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
органско производство најпогодни сорти со висока содржината на влажен глутен се
лизинка (34,4 %), мила (30,2 %) и подобрена оровчанка (30,1 %). Овие генотипови се
најпогодни за органски систем на производство по однос на оваа својство, а можат да
послужат и како иден основен генетски материјал во селекцијата за создавање на нови
сорти за органско производство кај кои целта е висок процент влажен глутен во зрното.
* Независно од климатските услови во годините на испитување во системот на
органско производство најпогодни сорти со висока содржината на сув глутен се
лизинка (11,1 %), подобрена оровчанка (10,4 %) и мила (10,1 %). Овие генотипови се
најпогодни за органски систем на производство по однос на оваа својство. Сортата
лизинка (11,1 %) можe да послужи како иден основен генетски материјал во
селекцијата за создавање на нови сорти за органско производство кај кои целта е висок
процент сув глутен во зрното.
* Сортите агроунија прима, пелистерка, бистра и мила се најстабилни и
најдобри генотипови по својствата должина на клас, број на клавчиња во клас, број на
зрна во клас, принос на зрно, апсолутната и хектолитарска маса на зрното во системот
на органско производство на пченицата врз кои надворешните услови не покажале
влијание.
* Сортите лизинка, подобрена оровчанка, оровчанка, олга, мила и
најстабилни и најдобри генотипови по својствата содржина на протеини
седиментационата вредност, глутен индекс, содржина на влажен и сув
системот на органско производство на пченицата врз кои надворешните
покажале влијание.

алтана се
во зрното,
глутен во
услови не

* Сортите подобрена оровчанка, лизинка, мила, бистра, оровчанка и олга може
да се препорачат како најпогодни и најстабилни генотипови за добивање на висок
принос со добар квалитет при органско производство на пченица.
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