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1. ВОВЕД И ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊАТА 

 

Истражувањата на почвите и изработката на педолошките карти Велес 

2 и 4 и Штип 1 и 3 се одвивале во подолг временски период кој може да се 

подели во две фази. Во првата фаза се проучени земјоделските почви на кот-

лините. Тие се картирани и проучени попрецизно и подетаљно со далеку по-

голем број профили по единица површина, во споредба со планинските 

терени. Сите резултати од тие истражувања на почвите не се објавени во тоа 

време. До 1963 година проучени се почвите и составени се педолошки карти 

за следниве котлини: Велешка, Овчеполска и Тиквешка котлина. Во тие 

истражувања и картирања на почвите учествувале: Виларов Л., Вукашиновиќ 

С., Георгиевски К., Живковиќ М., Манушева Л., Поповски Д., Радојевиќ Р., 

Тоновски Т., Ќосевски Б., и Филиповски Ѓ. Во втората фаза (од 1963 до 1991) 

се проучени почвите на ридско-планинските релјефни форми. Во исто време 

се картирани и помали површини на почвите во дел од некои котлини или во 

цели котлини (Овчеполска и Штипска). Во педолошкото истражување на овие 

котлини учествувале: Аврамовски Т., Гичев А., Митевска Н., Миткова Т., 

Митрикески Ј., Петковски Д., Поповски Д., Спировски Ј., Ќосевски Б., и 

Филиповски Ѓ.  

Од добиените резултати во текот на тие истражувања се изработени 

педолошки карти во размер 1:50.000.  

Целта на толковникот е да се опишат условите за образување на 

почвите во подрачјето (секциите Велес 2 и 4 и Штип 1 и 3), нивната генеза, 

класификација, својства и распространетост. Вкупната површина на истражу-

ваното подрачје изнесува 230.890,53 ha. Притоа на терен котлинските почви 

се проучени многу потемелно и подетаљно, со многу повеќе профили од кои 

се земени проби за анализа. За пишување на текстот не се искористени анали-

зите од сите профили, туку само на дел од нив (селектирани репрезентативни 

профили) кои најдобро ги претставуваат својствата на почвите. 

 

2.ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 

За објаснување на географската положба и релјефот на подрачјето што 

е предмет на овој толковник се користени трудовите на Панов М. (1976), 

Filipovski G. (1982) и Филиповски Ѓ. (1995). 

Геолошкиот состав на подрачјето е добро проучен и за него има геоло-

шки карти и нивни толкувачи од Ракиќевиќ Т., и сор. (1973, 1976), Христов С., 

и сор. (1973) и Карајовановиќ М., и сор. (1982). 
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Обемни податоци за климата и вегетацијата во подрачјето се среќаваат 

во трудот на Филиповски Ѓ. и сор. (1996) и Мицевски Љ. (1996, 1997). 

За објаснување на условите за образување на почвите, нивната генеза, 

класификација и својства се користени трудовите на: Алтарац-Манушева Л. 

(1959), Филиповски Ѓ. (1959, 1962, 1963а), Филиповски Ѓ., и сор. (1951, 1979), 

Filipovski G. (1962), Filipovski G., et.al. (1963, 1973, 1979), Филиповски Ѓ., 

(1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2006, 2007, 2014, 2015), Радивојевиќ Р., и сор. 

(1954, 1954а), Ćosevski B. (1964), Vukašinović S. (1951, 1954), Поповски Д., и 

сор. (1981, 1984), Петковски Д. (1988), Петковски Д., и сор. (1990, 1999), 

Филиповски Ѓ., Спировски Ј. (1965), Спировски Ј. (1970), Spirovski J. (1963, 

1983), Моханти С., и сор. (1980), Митевска Н. (1964, 1968, 1970), Димитрије-

виќ А. (1983), Миткова Т. (1998, 1998а), Миткова Т., и сор. (1998, 2000, 2003, 

2010, 2011), Митрикески Ј. и Миткова Т. (2001), Mitkova T., et. al. (2001, 2003, 

2009), Митрикески Ј., и сор. (1981, 2015, 2015а), Маркоски М. (2008), Mar-

koski M., et. al. (2009, 2011, 2011a), Јованов Д. (2010), Jovanov D., et. al. (2012). 

  

3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА  

 

3.1. ФАКТОРИ ОД КОИ ЗАВИСИ ОБРАЗУВАЊЕТО, ЕВОЛУЦИЈАТА, 

СВОЈСТВАТА И ГЕОГРАФИЈАТА НА ПОЧВИТЕ 

 

3.1.1. ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА И РЕЛЈЕФ 

 

Подрачјето од секциите Велес 2 и 4 и Штип 1 и 3 се наоѓа речиси во 

централниот дел на Македонија меѓу 21
0
45’ и 22

0
15’ источна географска 

должина и 41
0
30’ и 42

0
00’ северна географска ширина. На исток допира до 

Конечка планина и го сече Кочанското и Криволакавичкото поле, на запад е 

оградено со планината Клепа, продолжува западно од Долги Рид и градот 

Велес, Новачани, Градиштанска Планина, с. Дивље и завршува западно од 

Которци, на север до с. Горно Барбарево и Сушица, а на југ ја сече Тиквеш-

ката Котлина.  

 Топографијата на подрачјето припаѓа на Вардарската зона која 

претставува голема тектонска потолина што ја разделува српско-македонската 

зона од пелагонискиот масив. Од гледиштето на влијанието на релјефот врз 

генезата на образуваните почви, се издвојуваат следниве релјефни форми: 

планински релјеф (орорелјеф), рамничарски релјеф, брановидно-ридски рел-

јеф со езерски тераси и падински релјеф. Овие форми се разликуваат помеѓу 

себе по својата старост, надморската височина, геолошкиот состав, климата, 

вегетацијата, хидрографијата, влијанието на човекот и др. (Filipovski G, 1982). 
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Планинскиот релјеф во подрачјето е хетероген по својата надморска 

височина, форми, инклинација и експозиција. Составен е претежно од 

компактни силикатни и карбонатни стени. Тука се јавуваат следните планини: 

Клепа (планина во средишниот дел на Македонија, на десниот брег на реката 

Вардар, јужно од градот Велес, во средното Повардарие. Највисок врв е врвот 

Клепа кој е на надморска височина од 1149 m. Оваа планина припаѓа на 

старите грамадни планини од родопскиот планински систем; Градиштанска 

Планина (ниска и доста расчленета планина што се протега во правец ЈЗ-СИ, 

помеѓу долниот тек на реката Пчиња на запад и Овче Поле на исток, во 

должина од околу 30 km. Највисок врв е Градиште или Ѓуриште (861 m); 

Конечка планина-Серта (на околу 15 km југоисточно од Штип со највисокиот 

врв Волчјак 1159 m надморска височина. Највисокиот дел на планината е над 

селото Лесковица, и потоа опаѓа во насока на Радовиш; и планината Ман-

говица (ниска 862 m и издолжена 23 km помеѓу Овче Поле на запад и 

Пробиштипско-злетовскиот басен на исток). Оваа планина е составена главно 

од многу стари карпи, а само на неколку места во северниот дел има помлади 

вулкански карпи, кои очигледно се во врска со некогашните околни вулкани 

(http://www.igeografija.mk/Portal), Маркоски Б, (2004). 

Брановидно-ридскиот релјефен дел се состои од терциерни (претежно 

неогени и нешто палеогени) седименти, а на мали површини (западно од 

Кочани и Злетово се јавува и вулкански релјеф, со вулкански купи.  

Падинскиот е претставен со пролувијални и делувијални наноси во 

вид на лепези и конуси кои потекнуваат најмногу од брановидно-ридскиот 

релјефен дел. Во некои делови пролувиумот е збогатен и со материјал од 

андезити.  

Рамничарскиот релјефен дел на речните тераси се состои од постари и 

помлади современи холоцентски и алувијални наноси на реките Вардар, Црна 

река, Луда Мара, Бабуна, Светиниколска река, Брегалница, Злетовска река и 

Крива Лакавица.  

Треба да се истакне една важна специфичност сврзана со релјефот во 

ова подрачје при образувањето на солените почви. За разлика од многу други 

области, во кои овие почви се јавуваат во рамни терени, овде се јавуваат и во 

брановидно-ридските терени, и тоа првенствено во негативните форми на 

мезорелјефот (во долинките), а по исклучок и на падините на ритчињата како 

резултат на засоленоста на еоценските седименти, од кои се составени овие 

терени (Филиповски Ѓ, 2001). 

Во оваа зона спаѓаат повеќе планини и котлини, меѓу кои и Овчепол-

ската, Велешката, Тиквешката, Штипската Котлина и многу мал дел од 

Пробиштипската и Злетовската Котлина. Во формирањето на релјефот на 
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споменатите котлини учествувале ендогени (тектонски и вулкански) и 

егзогени процеси, па тој е хетероген. Во палеогенот котлините биле 

исполнети со морска вода (со еоценски седименти), а во плиоценот со езерска 

вода (со плиоценски седименти). По ритмичкото повлекување на езерата 

дефинитивно е оформен релјефот на котлините во кои се создадени абразивни 

површини и повеќе езерски тераси (брановидно-ритчест флувиоденудационен 

релјеф). По тоталното повлекување на езерата се формира флувиоакумулаци-

ониот релјеф, т.е. алувијалните рамнини со речните тераси и падинските 

терени со плавини (наносни конуси).  

Во Овчеполската Котлина присутни се следниве елементи на релјефот: 

1) рамно дно (дел од рамното дно на центарот на Овче Поле), кое има многу 

развиен микрорелјеф; 2) низа купести брда со брановиден релјеф во кои се 

присутни рамни платоа; 3) терени со благ пад помеѓу брдата и дното на 

котлината. 

 Во Штипската Котлина, површините каде се образувани некои од 

почвите претставуваат едно плато (езерска тераса) со многу слабо брановиден 

релјеф. Поиздигнатите места се еродираат и почвите на тие места се со 

поплиток профил, а на пониските места, каде што одвреме навреме се врши 

нанесување на материјал, почвите се подлабоки. Ова плато е добро 

дренирано, подземните води се длабоки и немаат никаква улога во педоге-

незата.  

 Орографски, Тиквешката Котлина е заградена, од североисток по 

левата страна на р. Вардар и од југозапад по левата страна на р. Црна Река, со 

планински гребени. Претставува терциерен базен исполнет со палеогени и 

неогени седименти (Измајлов А.Н. 1958) во кој се присутни порамни и благо 

брановидни релјефни форми и стари речни тераси. Површините кај Црно 

Поле, лоцирани источно и североисточно од с. Ногаевци претставуваат плато 

со брановиден релјеф, формирано во плиоценот. 

 За климата, вегетацијата и почвите од големо значење е надморската 

височина на котлините. Овчеполската, Велешката и Тиквешката Котлина 

според надморската височина (од 150 до 300 m) припаѓаат на втората група, а 

Штипската, Пробиштипската и Злетовската (од 300 до 500 m) во третата група 

(Филиповски Ѓ, 1995).  

 Во разните форми на релјефот се образуваат различни типови на 

почви кои ќе бидат и според тоа опишани. 
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3.1.2. ХИДРОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И ЕРОЗИЈА 

 

Хидрографските услови го укажуваат своето влијание преку: повр-

шинските текови (речна мрежа и ерозија); поплавите и водолежните повр-

шини; подземните води и наводнувањето. Овие услови се доминантен фактор 

во образувањето на почвите во рамничните и падинските терени во кот-

лините. 

3.1.2.1. Површински води (речна мрежа). Речната мрежа на ова подрачје ја 

сочинуваат реките Вардар, Црна Река, Луда Мара, Бабуна, Светиниколска 

Река, Немањичка Река, Брегалница, Злетовска Река и Крива Лакавица и 

припаѓаат кон сливот на Егејското Море. Таа е создадена по тектонските 

движења и повлекувањето на езерата. Сите овие реки и притоки имаат 

нерегулиран воден режим, примаат голем број на притоки, од кои дел 

претставуваат постојани водотеци со пороен карактер, а дел се повремени 

(серија од порои). Поради силно развиените ерозиони процеси, реките го 

собираат ерозивниот материјал и во вид на влечен или суспендиран нанос го 

таложат во падинскиот релјефен дел (наносни конуси) или во рамното дно. 

Така се формираат делувијалните и алувијални наноси, кои служат како 

матичен супстрат за образување на почвите во овие две релјефни форми. 

Речната мрежа во Овчеполската Котлина земена во целина, игра 

значајна улога во расолувањето на теренот. Во неа директно или во вид на 

изворчиња се влеваат солените подземни води од теренот. Овие соли преку 

Светиниколска Река, Брегалница и Вардар, одат во Егејското Море. 

Површинските и речните води после помали дождови се излеваат и 

поплавуваат дел од дното на теренот и тогаш претставуваат многу разредени 

раствори и вршат расолување на оние површини од дното на полето, на кои 

подолго се задржуваат. Од друга страна, хранејќи ги подземните води 

придонесуваат за нивно подигнување и засолување со асцедентни текови. Ако 

говориме за мелиорациите, речните води од овој дел на теренот особено во 

летото и почетокот на есента не треба да се користат за наводнување бидејќи 

содржат значителна количина на леснорастворливи соли и тоа повеќе од кои 

било други речни води во Македонија. Ова е резултат на тоа што во овој 

период од годината тие се хранат од солените подземни води, кои се, од своја 

страна обогатени со соли минувајќи низ засолени седименти и испарувајќи со 

асцедентни текови во почвата. Па така, речните води во Овче Поле се 

одликуваат со многу повисока минерализација, со поинаков состав и со 

богатство на бор (Филиповски Ѓ., 1958/59). Тие содржат најмногу соли (од 0,5 

до 3,5 g/l). Во нив, ако содржат над 1,5 g/l соли, преовладуваат сулфатите 

(како во седиментите и во подземните води) и содржат значителни количества 
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бор (од 1,7 до 3 mg/l). Останатите речни води од подрачјето се користат за 

наводнување директно или преку акумулациите (Мавровица и Младост). 

3.1.2.2. Поплави и водолежни површини. Речните заедно со површинските 

води поплавувале во минатото значителни површини и создавале водолежни 

површини (блата). Поради силно изразената периодичност и нерегулираност 

на речните корита, водите од речната мрежа во подрачјето се излеваат од 

коритата. Повремено ги поплавуваат околните терени, кратко време од 

неколку дена или подолг период. Со поплавите се подигнува нивото на 

подземните води, при што се менува нивниот состав, се засилува хидро-

морфизмот и заедно со подземните води се формираат услови за образување 

на глејсолите (мочурливо-глејни почви) и халоморфните почви (солончаци и 

солонци), како и на разни поттипови флувијални и колувијални почви. 

3.1.2.3. Подземни води. Во планинските, падинските и во брановидно 

ритчестите терени на подрачјето, подземните води се длабоки и не играат 

улога во педогенезата. Исклучок е Овче Поле каде во некои негативни форми 

на брановидно ритчестите терени се јавуваат плитки и солени води.  

Со плитки подземни води (поплитки од 3 m) се одликува рамното дно 

на котлините, особено најниските речни тераси во кои се јавуваат и депресии. 

Податоци за длабочината на подземните води (испитувања спроведени во 

1950 година во Овчеполската котлина) презентира Филиповски Ѓ., (1995). Во 

еден профил подземните води се јавуваат поплитко од 1 m, кај 9 профили на 

длабочина од 1 до 1,5 m, кај 3 профили од 1,5 до 2 m и кај 2 профили од 2 до 

2,5 m.   

Во своето влијание врз образувањето на почвите подземните води се 

комбинираат со топографијата (депресии) и вегетацијата (ливадска, хидро-

фитна, халофитна). 

Покрај длабочината на подземните води, за педогенезата е од големо 

значење и содржината на соли (минерализацијата) и нивниот состав. 

Подземните води на Овче Поле битно се разликуваат од останатите делови во 

подрачјето. Во зависност од составот на солите (Филиповски Ѓ.,1995) ги дели 

во три групи. Во првата група спаѓаат подземните води со 1000-2500 mg/l 

соли (главно во незасолените почви). Во нив има најмногу сулфати, помалку 

бикарбонати и најмалку хлориди. Сумата на Ca
++

 + Mg
++

 е поголема од онаа 

на Na
+
 + К

+
, при што Mg

++
 има повеќе од Ca

++
. Во втората група спаѓаат 

подземните води со 2500-14000 mg/l, а во трета група оние со над 25000 mg/l 

соли. Во втората и третата група доминираат неутралните соли (сулфати + 

хлориди), а особено сулфатите, над базичните соли (бикарбонатите). При тоа, 

во втората група по сулфатите доаѓаат бикарбонатите, а во третата група 
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хлоридите. И во двете групи доминираат алкалните над земноалкалните јони 

при што Mg
++

 има повеќе од Ca
++

, а Na
+
 исто така повеќе од Ca

++
. 

Друга специфичност во подземните води на Овче Поле е високата 

содржина на бор ако се знае дека максимално дозволеното количество на бор 

изнесува од 2 до 3 mg/l. Во споменатата прва група има до 2,5 mg/l, а во 

втората група од 1,1 до 10,5 mg/l и во третата група од 6,4 до 50 mg/l бор.  

Ваквата состојба на подземните води во подрачјето го има следното 

значење за педогенезата: тие се причина за појавата на глејсоли (мочурливо-

глејни почви), а плитките и засолени подземни води во услови на силно 

испарување се причина во делови на Овче Поле да се образуваат халоморфни 

почви (солончаци и солонци). Освен минерализираните подземни води 

другите се добри за наводнување. 

3.1.2.4. Наводнување и квалитет на иригационите води. Наводнувањето 

може да предизвика и позитивни и негативни промени во почвите. Прет-

ставува антропоген фактор и влијае врз природните почви, ги изменува 

(антропогенизира) и може да создаде нови (антропогени) почви.  

Од гледиштето на влијанието на наводнувањето врз почвите, покрај 

количеството вода што се користи, методите на наводнување, од големо 

значење е и квалитетот на водите, т.е. содржината и составот на солите во 

нив. Со исклучок на некои речни води на Овче Поле, сите други води се од 

мошне добар квалитет (ако се исклучи загадувањето на некои мали реки). 

Само во некои реки има повеќе од 500 mg/l соли (Светиниколска Река и 

Маџарица, притока на Брегалница). 

3.1.2.5. Ерозија. Ерозијата е значаен морфогенетски егзоген фактор и таа игра 

значајна улога во формирањето на релјефот на планините и котлините во 

подрачјето, а преку тоа посредно и во образувањето на почвите.  

Во подрачјето посебно во централните, најаридни реони во брано-

видно ритчестиот релјеф на котлините, составен од мошне еродибилни терци-

ерни седименти, често се јавуваат сите видови на екцесивна ерозија. Појавата 

на ерозија е и како резултат на уништената и деградирана растителна покрив-

ка на овие терени, појавата на поројни врнежи и стрмните и долги наклони на 

терциерните сртови. 

Со издигање на ерозивната база и затрупување на коритата ерозијата 

има предизвикано поплави и подигање на нивото на подземните води во 

речните долини, а со тоа посредно има одиграно значајна улога во образу-

вањето на хидроморфните и халоморфните почви. Со ерозија и седиментација 

на еродираниот материјал се образувани алувијални и делувијални наноси и 

почви во котлините, а во некои делови се забележува и таложење на скелетен 

материјал. Присуство на многу скелет по целата длабочина на черноземите 
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образувани во с. Врсаково, Штипско констатирале Filipovski G. (1962) и 

Миткова Т. (1998) како резултат на присуството на многу чакал и заоблени 

камења од андезити во супстратот од кој се образувале почвите. Како после-

дица на силната ерозија во планинските и брдските терени, образувани се 

регосоли, лептосоли и колувијални почви. Освен тоа меѓу сите почви во пла-

нинските и брдските терени има значителни површини со еродиран дел од 

солумот на претходно образуваните почви. 

 

3.1.3. МАТИЧЕН СУПСТРАТ 

 

 Вардарската зона во поширока смисла, има своја посебна историја чиј 

почеток е во палеозоикот (херцинска орогенеза), Измајлов А.Н. (1958). 

Во текот на изработката на геолошката карта на Р. Македонија во 

размер 1:100.000 многу темелно е проучен геолошкиот состав, а за тол-

ковникот на педолошките карти за подрачјето од листовите Велес 2 и 4 и 

Штип 1 и 3 користени се геолошките карти со нивните толковници за листо-

вите: Велес, Прилеп, Штип и Кавадарци (Ракиќевиќ Т и сор. (1970), Христов. 

С. и сор. (1973) и Ракиќевиќ Т., и сор. (1973).  

Матичниот супстрат е обработен од гледна точка на неговото влијание 

врз генезата, еволуцијата, својствата и распространетоста на почвите во 

подрачјето. Прво ќе бидат опишани компактните кисели, преодни и базични 

(магмени, седиментни и метаморфни) стени, а потоа и карбонатните (седимен-

тни и метаморфни) стени. Потоа ќе бидат обработени и кластичните езерски и 

морски седименти (тријаски, палеогени и неогени), современите алувијални, 

делувијални седименти и најпосле пирокластичните седименти. 

Во планинскиот релјефен дел матичниот супстрат е составен во 

најголема мера од стари прекамбријски и палеозојски метаморфни карпи, а на 

мала површина се среќаваат магмени карпи од мезозојска и олигоценска 

старост. Во еден дел на подрачјето на преодот кон ридскиот релјеф се 

среќаваат и вулкански неогени стени (Петковски Д. 1988). 

Од компактните кисели стени во подрачјето се јавуваат гнајсеви, 

микашисти, гранити, гранодиорити, шкрилци со кисел карактер, кварц-

порфирити, кварцити, рожњаци, аплити и пегматити и др. Од киселите стени 

и нивниот реголит се добиваат лептосоли или регосоли, кои еволуираат во 

ранкери и преку камбични умбрисоли во кафеави шумски почви. Од базич-

ните стени се јавуваат габрови, серпентинити, разни шкрилци со базичен ка-

рактер (амфиболско биотитски, амфиболски), дијабази изменет андезит, ам-

фиболско биотитски андезит, диорит, спилити и др. Врз овие стени на 

поголема надморска височина се образувани лептосоли, регосоли и ранкери. 
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Во пониските потопли и посуви зони се јавуваат: еутрични регосоли, 

смолници или молични ранкери, вертични или лувични циметни шумски 

почви. Има присуство и на компактните карбонатни стени. Установени се 

прекамбриски калцитски и доломитски мермери, еоценски варовници, 

камбриски карбонатни шкрилци и мермери. На опишаните карбонатни стени 

се образуаат лептосоли и варовничко-доломитни црници. 

Во вардарската геотектонска целина како и во подрачјето опфатено со 

листовите Велес 2 и 4 и Штип 1 и 3 преовладуваат кластичните седименти, 

има многу палеогени (еоценски) и неогени (миоценски и плиоценски) 

седименти. Овие седименти се литолошки хетерогени, главно карбонатни. Во 

дел од нив, во глината преовладува илитот, а во дел (смектити) монт-

морилонитот. Кон плиоценските седименти се приклучуваат и помладите 

езерски плеистоценски седименти (Филиповски Ѓ. 1995). 

 Посебна група кластични седименти, специфични само за дел од оваа 

зона, се лесовидните седименти. Измајлов А. Н. (1958) на геолошката карта од 

тиквешкиот јагленов басен (Р 1:50.000) издвојува неколку реони во кои е 

констатирано присуство на овие седименти. Според него, во плеистоценот, по 

глацијалот настапила аридна степска клима, кога во Тиквеш и некои други 

котлини се таложени лесовидни песокливо - глинести седименти. Овие 

лесовидно-глинести седименти припаѓаат на средноквартерните наноси 

(Никитин П., цит. по Измајлов Н.А. 1958). Врз нив почвениот тип чернозем ги 

добива своите типични својства, слично како и врз лесот (Филиповски Ѓ. 

1995, Миткова Т. 1998). Според Spirovski J. (1963), овие седименти не можеле 

да се создадат пред повлекувањето на езерата и овој супстрат е земен како 

фактор за појава на черноземизацијата и од други истражувачи. 

 Според испитувањата на Христов С. и сор. (1973), Ракиќевиќ Т. и сор. 

(1973) и Ракиќевиќ Т. и сор. (1976) и според геолошките карти што тие ги 

изработиле, почвите во атарот на с. Ерџелија, с. Немањици и с. Мустафино, 

(Овче Поле) се јавуваат врз нерасчленети староквартерни седименти 

претставени со глина, соглини и сопесок. Најголем дел од материјалот кој 

послужил за нивно образување потекнува од глиновити и песокливи 

компоненти на неогени седименти. Плиоценските седименти кои се наоѓаат 

во Тиквешкиот и Велешкиот басен се претставени во најголем дел со песоци и 

соглини. Врз основа на пикермиската фауна имаат плиоценска старост. 

Претставени се со песоклива серија која делумно лежи над палеозојските и 

мезозојските наслаги, а делумно над палеогените седименти. Песокливата 

серија е со хомоген состав и е претставена со сивожолти песоци, соглини, 

песокливи глини и глини, ретко чакали и песочници. Може да се каже дека 

припаѓаат на горниот и делумно на средниот плиоцен. 
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 Еден дел од почвите во Тиквешката Котлина се образуваат врз стари 

плеистоценски речни тераси, претставени со жолти и жолто-кафеави глини, 

соглини и глиновити песоци, слабо сврзани. Се сметаат како најстари 

квартерни седименти. Филиповски Ѓ. (1995) истакнува дека на постарите суви 

и повисоки тераси е можна појава на развиени автоморфни почви 

(пр.чернозем и др. почви во Тиквеш), бидејќи автоморфните услови траат 

подолго време. 

 Почвите во околината на с. Д. Трогирци-Штипско се образувани врз 

млади холоценски седименти. Тоа се млади творби на квартер-холоцен. Овие 

наслаги се со хетероген состав и во нив влегуваат пролувијални наслаги. 

Изградени се од слабо обработени и необработени парчиња од прекам-

бриските, камбриските и палеозоиските стени и од терциерни стени сврзани 

со соглини и сопесоци. Наместа, пролувијалните наслаги се длабоки и до 

неколку метри, што укажува на интензивно засипување на полињата. 

 Една помала површина од палеогени седименти врз кои се образувале 

смолници се среќава среде вулканските стени во вид на лента покрај малата 

река Белошица (која се влива во Злетовска Река) и се протега од селата Гај-

ранци, Трооло и Лезово до с. Барбарево (Петковски Д. 1988). 

 Во сите случаи се работи за растресити супстрати (реголит) во кои е 

завршена детритацијата, така што педогенезата се одвива побрзо и се обра-

зуваат длабоки почви.  

Врз генезата и својствата на почвите силно влијание има реголитот 

преку механичкиот состав, минералошко-петрографскиот состав, содржината 

на глина, содржината на CaCO3, појавата на слоевитост и др. Врз карбо-

натните кластични седименти, се образуваат карбонатни регосоли, рендзини, 

циметни шумски почви на помала височина и еутрични кафеави шумски 

почви на поголеми височини. Врз бескарбонатните еоценски седименти на 

поголеми височини се образуваат еутрични регосоли и ранкери. Со еродирање 

на сите овие почви се образуваат регосоли. Од седиментите богати со 

смектитски глинени минерали се образуваат смолници и циметни шумски 

почви. На седиментите богати со CaCO3 и посиромашни со глина се 

образуваат рендзини. Од седиментите посиромашни со глина, на брановиден 

релјеф и помали височини се образуваат циметни шумски почви. Со 

еродирање на солумот на сите овие почви педогенезата започнува повторно и 

се образуваат регосоли. 

Реоните со купести брда се состојат од палеогени и неогени седименти 

(глинци, песокливи глини, песочници, лапорести песочници, лапорести 

варовници, лапорци, конгломерати и др.) Филиповски Ѓ., и сор. (1965). 

Растреситоста на некои од овие седименти од реоните на купестите брда 
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(Овче Поле) заедно со констелацијата на другите фактори (релјеф, клима, 

уништување на вегетацијата) допринеле за појавата на интензивна ерозија. 

Од делувијалните наноси се образуваат падинските терени во 

котлините. Овие наноси се образуваат со транслокација на реголити и почви 

од брдските и планинските терени. Тие се одликуваат со слоевитост, хетеро-

геност во механичкиот, минералошкиот и петрографскиот состав. Некои од 

нив покажуваат скелетност. Во најниските делови на конусот можна е појава 

на плитки подземни води кои предизвикуваат појава на хидроморфизам. Од 

овие наноси во подрачјето се образувани разни колувијални почви. 

 Од алувијалните наноси се формираат најниските рамнични терени во 

Овчеполската, Тиквешката, Штипската и Велешката Котлина во вид на 

пониски или повисоки речни тераси. Тие покажуваат слоевитост и имаат 

различен механички и минералошки состав, како и присуство на карбонати. 

Најниските тераси се поплавуваат. Од алувијалните наноси во зависност од 

хидрографско-топографско-вегетациските услови, како и од составот на 

подземните води се образуваат следните почви: флувијатилни (алувијални) 

почви, глејсоли и халоморфни почви. Својствата на овие почви зависат од 

минералошкиот состав на наносите и од хемискиот состав на подземните 

води. 

 Тука треба да се спомене и едно негативно својство во прв ред на 

палеогените седименти. Бидејќи се тие од морско потекло во некои од нив 

(Овче Поле) се јавува извесна количина на леснорастворливи соли и бор. Овие 

соли се раствораат под влијание на подземни води и по капиларен пат со 

асцендентни текови доаѓаат до површината на почвите и вршат нивно 

засолување. Затоа, секоја појава на подземните води поплитко од критичното 

ниво сврзана е со послаба или посилна салинизација. Карактеристично е дека 

дури и на нагибните терени во реонот на купестите брда се јавуваат дамки од 

солени почви, благодарение на појавата на подземните води близу до 

површината (на водоносните глинести слоеви). 

 Пирокластичните седименти (андезитските туфови и бречи) се 

јавуваат во околината на с. Горни Балван – с. Куково и во околината на с. 

Страцин (Петковски Д. 1988).  

 Андезитските игнимбрити лежат непосредно преку андезитските 

бречи, а самите се покриени со хорнбленда-аугит андензити и се јавуваат во 

вид на плочи и маси. Во подрачјето се среќаваат меѓу селата Бучиште и 

Петрашино, и северно од с. Горни Балван. Над село Стрисовци се јавуваат 

хорнбленда-аугит-биотит андензити во вид на изливни и преливни плочи и 

маси. Најчесто лежат преку андензитските туфови. Врз овие супстрати во овој 

дел од подрачјето се образувани смолници. Овие супстрати содржат голема 
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количина на глина или при распаѓањето ослободуваат голема количина на 

смектити (монтморилонит). Истите силно физички се распаднати, така што 

педогенезата се одвива брзо и се образуваат длабоки почви со голема 

содржина на колоидна глина.  

 

3.1.4. КЛИМА 

 

 Образуваните почви се распространети во континенталното-

субмедитеранско подрачје. Ова подрачје зафаќа поголеми површини, главно 

во централниот и северниот дел и помалку во источниот дел (Повардарјето и 

котлините покрај Пчиња – Тиквеш, Велешко, котлините покрај Брегалница и 

нејзините притоки - Овчеполска, Штипска, Кочанска и дел од Злетовската). 

Тоа е типично транслатационо подрачје и во него се комбинираат влијанијата 

на субмедитеранската и источно-континенталната клима. Под влијание на 

субмедитеранската клима, источно-континенталната клима е нешто изменета 

(нешто повисоки температури, особено во зимата, се засилува аридноста), а 

малку се менува и врнежниот режим (појава на секундарен минимум и 

максимум на врнежите, намалено количество на летни врнежи), Филиповски 

Ѓ. (1996). 

 Податоци за климатските елементи во испитуваните реони се 

користени од хидрометереолошките станици во Штип и Демир Капија за 

периодот 1951/90 година, а најмногу ни помогнаа податоците од трудот на 

Филиповски Ѓ. и сор. (1996) како и климадијаграмите по Walter (Валтер), 

изработени од Р. Ризовски, презентирани во истиот труд. 

 Во табела 1 се презентирани климатските карактеристики на реоните 

(котлините) во подрачјето. 

Овие региони се најсушни во Р. Македонија. Од табелата може да се 

види дека, годишното количество на врнежи се движи од 460 до 483 mm, 

индексот на сушата по De Martonne (Де Мартон) е низок (19,7 до 23,3), низок 

е Ланговиот врнежен фактор (од 34,5 до 37,7). Климата е аридна, со 6 до 7 

месеци аридни, со висока потенцијална евапотранспирација (од 730 до 780 

mm) и со висок дефицит на влажност (од 300 до 350 mm) во период од четири 

месеци (јуни-септември). Климата во овие реони, според Kőppen W. (Купен 

В.) цит.по Ристевски П. (1982), е со ознака C2fsax, а во најсувиот дел од 

Тиквеш (Градско) тој и дава ознака BS-клима, која има карактеристики на 

степска клима. Сепак, климата во овој дел се разликува од климата на типичн-

ите степи, со нешто посилно изразена аридност и повисока температура, осо-

бено во зимските месеци. 
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 Опишаната клима го има следново значење за педогенезата на 

почвите: таа овозможува развиток на ксерофилна тревна вегетација која игра 

важна улога во образувањето на черноземот како зонален почвен тип во најсу-

виот дел на подрачјето (Тиквеш, Овче Поле, Штипско и малку во Велешко). 

Оваа вегетација успешно се развива во сувата клима, бидејќи и е потребен 

краток вегетациски период и се задоволува со поголемо влажење само во една 

сезона-пролет. 

 

Табела 1. Основни карактеристики на климата на Овче Поле, Штип, Велес и 

Тиквеш (просек за 30 години) 

 

Климатски 
Карактеристики 

Метеоролошки станици 
 

 Свети 

Николе 
Штип Велес Кавадарци 

 Средна годишна    
температура во 

0
С 

12,5 12,8 13,3 13,6 

  Средна јулска    
температура во 

0
С  

23,1 23,6 24,3 24,6 

 Средна јануарска    
температура во 

0
С 

1,3 1,1 1,6 1,7 

 Годишно     количество 
на врнежи во mm 

472 483 460 477 

Годишен индекс на 
сушата по Де Мартон 

21,0 23,3 19,7 20,2 

Годишен врнежен 
фактор по Ланг 

37,7 37,7 34,5 35,0 

Број на аридни месеци 6 5 7 7 

Број на хумидни и 
перхумидни месеци 

4 2 3 3 

Потенцијална 
евапотранспирација по 
Торнтвајт 

734 748 772 781 

Дефицит на влажност 
по Торнтвајт 

301 302 352 350 

Ознака на климата 
според годишниот 
врнежен фактор 

Ар ар ар Ар 

 

 Во опишаните климатски услови, елувијацијата на карбонатите (дека-

рбонатизацијата) е слаба поради малото количество на вода што се цеди низ 

почвата, па затоа дел од почвите најчесто се карбонатни од површината (рен-

дзини, черноземи, смолници). Во четирите хумидни и перхумидни месеци 
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преовладува десцензијата над асцензијата и, бидејќи тогаш и минерали-

зацијата е посилна, се ослободува H2CO3, посилно се раствораат карбонатите и 

се преместуваат надолу (Филиповски Ѓ. 1996). 

 Сувите лета со малку врнежи, високите температури, ветерот, студе-

ните зими и присуството на СаСО3 влијаат да нема интензивно распаѓање на 

алумосиликатите, да нема интензивно образување на глина, а со тоа и да нема 

големи разлики во минералошкиот состав на почвата и супстратот. Мигра-

цијата се сведува на почетно промивање на земноалкалните карбонати во вид 

на бикарбонати (Škorić A. 1986).  

 Силната евапорација како резултат на аридноста на климата засилена 

со појавата на силни и чести ветрови (Овче Поле) е една од најважните 

причини за појавата на салинизација и алкализацијата во почвите при хидро-

морфни услови. Со неа се објаснува не само појавата на солените почви, туку 

и силната нивна засоленост.  

 Во ова подрачје исто така се исполнети сите услови за образување и на 

циметните шумски почви како зонален почвен тип (транслатација на медите-

ранската и континенталната клима) со доволно топлина и влажност за аргило-

генеза најсилно изразена во средниот дел на почвата. Како резултат на тоа 

целиот профил се збогатува со глина, но најсилно хор. (В) и затоа се јавува 

текстурна диференцираност. Обично хор. (А) се збогатува со илит, а во хор. 

(В) се јавува и монтморилонит (смектити) поради трансформацијата на 

илитот. 

 Алтернацијата на влажен и сув период во текот на годината, особено 

при брановидно ридскиот релјефен дел, заедно со големата содржина на глина 

во супстратот, го овозможува процесот на аргилопедотурбација и образува-

њето на смолниците. 

 

3.1.5. ВЕГЕТАЦИЈА 

 

 Климазоналната заедница на ова подрачје е Querco-Carpynetum 

orientalis macedonicum-шума на благун и бел габер. Зазема мал дел од површи-

ните на подрачјето и се наоѓа во деградирана состојба (шикари), бидејќи е 

уништена од човекот и претворена во обработливи површини и на голем 

простор во брдски пасишта.  

 На терените со автоморфно влажење, т.е. таму каде што се подземните 

води постојано подлабоки од критичното ниво (реони на купести брда), пред 

разорувањето преовладувале пасишта со степска тревна вегетација која 

одиграла значајна улога при образувањето на смолниците и черноземите.  
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 Според Мицевски Љ. (1996, 1997) делови од подрачјето (в.м. Црно 

Поле, катастарска општина Ногаевци) се наоѓаат во ареалот на шумската 

заедница благун и бел габер (ass.Querco-Carpynetum orientalis).  

 Површините во подрачјето на катастарските општини Ерџелија и 

Мустафино (Овче Поле), Росоман, Паликура, Курија (Тиквеш) и Долно 

Трогирци (Штипско) од фитоценолошки аспект припаѓаат на термо-ксерофил-

ната шумска вегетација ass. Querco-Carpynetum orientalis, која овде е прет-

ставена со единични или групни стебла од благунот Quercus pubescens и ass. 

Salici populetum albo-nigrae. Целото ова подрачје благодарение на поволните 

орографско-едафски услови, интензивно се користи во земјоделското 

производство. 

 Во хидроморфните услови (рамно дно, долинки меѓу купести брда) се 

јавува природна ливадска (ass.Cunosureto-Caricetum hurta) и халофитска 

вегетација. Во Овче Поле заедниците на халофитската вегетација спаѓаат во 

три асоцијации: Suaedetum maritimae balcanicum, Camphorosmetum annuae 

balcanicum, Camphorosmetum annuae balcanicum и Puccinelietum convolvolutae 

(Филиповски Ѓ. 2001). 

 

3.1.6. ВЛИЈАНИЕ НА ЧОВЕКОТ 

 

  Подрачјето е многу одамна населено, така што човекот долго време ги 

изменувал почвите. Промените кои ги правел можат да бидат позитивни и 

негативни. Со обработката и уништувањето на природната вегетација, со 

ѓубрењето и наводнувањето, човекот влијае врз генезата и својствата на 

почвите. Со уништувањето на природната вегетација, човекот длабоко го 

менува дотогашниот однос, се менува целокупниот тек на малото биолошко 

кружно движење и, на акумулацијата на органски материи и, на биогени 

елементи. Со обработката е намалено производството на биомаса, се врши 

хомогенизација на ораничниот слој, измешани се природните хоризонти до 

длабочина на орањето, се засилува аерацијата, а со тоа и минерализацијата, се 

намалува содржината на хумус и биогени елементи, се влошува структурата, и 

се влошуваат хемиските и физичките својства на почвата. Со длабоко 

риголување (над 60 cm), се мешаат хоризонтите А и АС и А и (В), и се 

предизвикуваат уште подлабоки промени во почвите: се создава антропоген 

хоризонт Р и почвата се збогатува со СаСО3 од хоризонтот АС (кај 

хумусноакумулативните почви), а осиромашува со хумус, бидејќи во долниот 

дел на хоризонтот А и во хоризонтот АС и во (В) го има помалку. Се 

создаваат нови антропогени почви (ригосоли). Секоја година од почвите со 
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жетвата се одзема големо количество органска материја, се наголемува 

производството на H2CO3, а со тоа и растворање и промивањето на CaCO3.  

 Со примена на минерални ѓубрива, човекот влијае врз минералниот 

дел и врз хемиските својства на почвата. Со примена на минерални ѓубрива се 

збогатува почвата со биогени елементи и можат да се изменат некои хемиски 

својства на почвата (реакцијата на почвениот раствор и составот на 

атсорбираните јони). Од лабораториските анализи за обезбеденост на почвите 

со хранливи елементи се забележува дека во дел од почвите (черноземи, 

смолници, флувијатилни почви и др.) како резултат на неконтролирано 

ѓубрење со минерални ѓубрива е зголемена содржината на леснодостапниот 

P2O5 во горниот дел од профилите, како и богата обезбеденост со лесно-

достапен К2О. 

 Со примена на т.н. теренски мелиорации и со засилување на 

ерозивните процеси, човекот го менува и почвениот релјеф. Со примена на 

противерозивни мерки, тој ја заштитува почвата од ерозија, но од друга 

страна го менува релјефот (терасирање и др). Со нивелирање, човекот ги меша 

разните слоеви, со рамнење на површините целосно го изменува микро-

релјефот, ја менува педоклимата т.е го менува водниот, воздушниот и 

топлотниот режим на почвата. 

 Од друга страна со правилна примена на многу агротехнички и 

мелиоративни мерки (правилна обработка, наводнување, плодоред како, и 

ѓубрење, во зависност од потребите и др.) се влијае врз промените на почвите 

во позитивна насока. 

 

3.2. ПОЧВИ НА РАМНИЧНИТЕ ТЕРЕНИ 

 

 За подобра прегледност, почвите на подрачјето опфатено со листовите 

Велес 2 и 4 и Штип 1 и 3 ќе бидат разгледани по споменатите четири релјефни 

форми. Секоја релјефска форма опфаќа почви кои имаат доста заеднички 

карактеристики, по кои се разликуваат од почвите образувани во другите 

релјефни форми.  

Во рамничните терени се образувани следните типови почви: алуви-

јални (флувијатилни) почви, мочурливо-глејни почви и халоморфни почви 

(солончак и солонец). 
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3.2.1. АЛУВИЈАЛНИ (ФЛУВИЈАТИЛНИ) ПОЧВИ 

 

 Педолошките карти на одделни листови на подрачјето даваат прецизна 

претстава за нивната распространетост. Се образуваат покрај реките Свети-

николска (Овче Поле), Вардар (Велешка и Тиквешка Котлина) и неговите 

притоки. Таква десна притока е Бабуна, а лева притока е Брегалница со нејзи-

ните притоки Злетовска Река и Крива Лакавица (Штипска Котлина).  

3.2.1.1. Генеза и класификација. Тоа се млади современи речни наноси кои 

содржат реголит и почвен материјал од сливните подрачја. Покажуваат многу 

карактеристики на развиени почви освен што немаат образувани генетски 

хоризонти туку имаат слоеви. Со почетна (иницијална) фаза на педогенезата 

се формира хор. (А) или (А)р. Во типичните алувијални почви, што не се под 

влијание на подземните води, можна е појава на следните процеси: ини-

цијална акумулација на органски материи, седиментација на нов суспендиран 

материјал и ретка декарбонатизација. Под влијание на подземните води, во 

зависност од тоа дали се засолени или не, еволуцијата на овие почви оди во 

насока на развиени хидроморфни почви (мочурливо-глејни почви) или хало-

морфни почви (солончаци) особено во Овчеполско, при што можна е појава на 

оглејување, салинизација или алкализација. Во подрачјето се јавуваат 

следните поттипови на алувијалните почви: а) еутрични; б) калкарични; в) 

глеични; и г) глеични салинизирани почви. Дел од овие почви се 

антропогенизирани. 

3.2.1.2. Морфолошки својства. Овие својства се хетерогени што зависи од 

условите на пренос и таложење на материјалите, како и од еволуцијата кон 

други типови почви. Алувијалните почви се одликуваат со добра сортираност 

и со појава на слоеви, кои се разликуваат по текстура. Можна е појава на 

песокливи и чакалести слоеви. Често немаат знаци на генетски хоризонти или 

се образува само хор. (А), а со обработка се формира хор. (А)р. Под влијание 

на подземните води можна е појава на хор. Gso и Gr. Ако подземните води се 

минерализирани, можно е кристализирање на соли на површината и/или 

алкализираност (влошување на структурата). Длабоки промени во профилот 

се можни со антропогенизација. 

3.2.1.3. Механички состав. Од податоците со кои располагаме за овие почви 

распространети во подрачјето (16 профили) може да се каже следното: 

слаборазвиениот хумусно акумулативен хоризонт (А) е хетероген по својот 

механички состав. 

 Доминира фракцијата физички песок (ситен + крупен песок), средно 

63,03% во однос на фракцијата физичка глина (глина + прав), средно 36,97%, 

при што најмногу е застапена фракцијата ситен песок, средно 54,55%, а 
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фракциите глина (средно 18,93%) и прав (средно 18,03%) се приближно 

еднакво застапени. Почвите во хоризонтот (А) и (А)p припаѓаат на следните 

шест текстурни класи (во % од анализираните профили): песокливо глинеста 

иловица 12,5%; глинеста иловица и лесна глина по 18,75%; иловица и песок-

лива глина по 6,25% и песоклива иловица 37,50%. Доминираат разните ило-

вици.  

Хетерогеноста продолжува и по длабочината на профилите. Доминира 

фракцијата ситен песок, средно во IIС изнесува 51,48%, во IIIС 59,62%, IVС 

62,37% и во VС 59,56%. Фракциите глина и прав, средно изнесуваат 17,86% и 

21,58% во IIС, 17,41% и 14,43% во IIIС, 11,68% и 16,27% во IVС и 12,37% и 

23,82% во VС. Слојот (IIС) припаѓа на пет текстурни класи: песоклива 

иловица 40,00%; иловест песок, песокливо-глинеста иловица и глинеста 

иловица по 10,00% и 30,00% лесна глина; (IIIС) припаѓа на осум текстурни 

класи: иловест песок и лесна глина по 18,75%; песоклива иловица 31,25%; 

тешка глина, глинеста иловица, правовидна глинеста иловица, иловица и 

песокливо глинеста иловица по 6,25%; (IVC) припаѓа на шест текстурни 

класи: песоклива иловица 54,54%; песоклива глина, песокливо глинеста 

иловица, глинеста иловица, иловица и иловест песок по 9,09%, а во (VC) 

констатирани се само три текстурни класи: глинеста иловица 50%; иловест 

песок и песоклива иловица по 25%. Кај сите профили во сите слоеви 

содржината на скелет е мала, средно 2,60%. 

3.2.1.4. Физички својства. Нема лабораториски анализи за физичките 

својства на флувијатилните почви за поголем дел од подрачјето. Физичките 

својства на овие почви зависат најмногу од механичкиот состав. Имаат добри 

физички својства. Лесно се обработуваат (не даваат отпор при обработка), 

имаат релативно добра водопропустливост и водозадржливост, добро се 

аерирани кога не се заситени со вода. Филиповски Ѓ., и сор. (1965) истра-

жувајќи ги почвите на Овче Поле презентираат податоци за физичките 

својства на алувијалните почви при што констатираат повисоки вредности на 

хигроскопната влага на почвите во поглинестите од 3,85 до 5,78% како 

резултат на повисоката содржина на глина и колоиди. Во попесокливите 

почви, во површинскиот слој таа се движи од 1,74 до 2,89%. Во корелација со 

содржината на глина и колоиди се и вредностите за ретенциониот воден 

капацитет кој во одделни слоеви изнесува од 35,98 до 47,60%, а во 

површинскиот слој од 40,30 до 42,80% (среден и голем ретенционен 

капацитет). Капацитетот на физиолошки активната вода и покрај високиот 

капацитет на физиолошки инертната вода (од 5,44 до 24,43%) во сите делови 

на почвите е висок (во одделни слоеви изнесува од 18,84 до 41,38%, а во 

површинските се движи од 18,89 до 24,66%). Покажуваат голема нестабил-
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ност на макроагрегатите особено во површинскиот слој (Vukašinović S, 1954., 

Ćosevski B, 1964). 

3.2.1.5. Хемиски својства. Просечната содржина на хумус во 16 профили во 

површинскиот (А) изнесува 2,23% (слабо хумусни). Со длабочина на 

профилите содржината на хумус опаѓа. Во IIC средно изнесува 1,84%, во IIIC 

1,25% (слабо хумусни), а во IVC 0,98% и VC 0,86% (многу слабо хумусни). 

Од 19 профили, 14 се карбонатни во кои содржината на карбонати во 

површинскиот (А) хоризонт се движи од 0,93 до 13,26% (средно 4,98%), во IIС 

средно 13,78%, во IIIС 7,05%, во IVС 7,75% и 4,73% во VС. Реакцијата е во 

корелација со карбонатноста. Во карбонатните алувијални почви средно 

изнесува 8,00% (умерено алкални), а во бескарбонатните 7,00% (неутрални). 

Во 5 бескарбонатни профили, капацитетот на атсорпција (Т) изнесува 

просечно 16,65 cmol(+)kg
-1

, а степенот на заситеност со бази (V) изнесува 

просечно 88,68%. 

3.2.1.6. Производни својства. Флувијатилните почви заедно со черноземите и 

смолниците спаѓаат во најплодните типови почви во подрачјето. Тоа се должи 

на поволните физички и хемиски својства, длабокиот солум, обезбедените 

услови за наводнување и обезбеденоста на некои профили со достапни форми 

на Р2О5 и К2О. Податоци за обезбеденоста на почвите со леснодостапен Р2О5 и 

К2О има за 13 профили. Од нив 46% се богато обезбедени со леснодостапен 

Р2О5, 23,07% се средно обезбедени, а 30,76% се сиромашни со достапен Р2О5. 

Обезбеденоста со леснодостапен К2О е богата во 23,07%, средна во 61,53% и 

сиромашна во 15,38% од анализираните профили. Во дел од алувијалните 

почви во површинскиот хоризонт (А) се забележува енормно голема 

содржина на леснодостапен Р2О5 и К2О (> 100 mg/100g почва) како резултат 

од неконтролирана примена на минералните ѓубрива.  

Алувијалните почви страдаат од нерегулираниот воден режим кој 

предизвикува редица негативни појави: поплави, мошне плитки подземни 

води, водолежни површини, поткопување покрај коритата, покривање со 

неплодни груби наноси. Во рамното дно (депресии) на Овчеполската котлина, 

во делови покрај Светиниколска Река, посебен проблем претставуваат 

плитките и солени подземни води. Секое покачување на овие води доведува 

до неизбежно засолување.  

Зголемување на производните својства на алувијалните почви може да 

се постигне со примена на повеќе мерки како што се: ѓубрење со минерални и 

органски ѓубрива (со претходно направена контрола на плодноста на почвата), 

фитомелиорации, правилно наводнување на земјоделските култури. Климат-

ско почвените услови се поволни за одгледување на градинарски, фуражни, 

индустриски култури како и некои овошни култури. Изборот на културите 
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треба да се прави врз основа на проучување на пазарот, за да може да се 

обезбеди висок економски ефект. 

 

3.2.2. МОЧУРЛИВО ГЛЕЈНИ ПОЧВИ 

 

 Овие почви се јавуваат во повеќе локалитети со помали површини во 

некои од котлините на подрачјето. Во Светиниколско се јавуваат јужно од с. 

Немањица. Во тој дел теренот е депресија и водата стагнира во текот на 

целата година.  

3.2.2.1. Генеза и класификација. Овие почви се јавуваат во негативните 

форми на релјефот, на речните тераси и тоа под влијание на плитки подземни 

води на длабочина од 20 до 80 cm. Подземните води се одликуваат со слаба 

мобилност, послаба осцилација на нивото и со мало количество на кислород. 

Солумот е постојано заситен со вода до максимален воден капацитет 

(хипоглејно влажење) или од површината или во долниот дел, започнувајќи 

поплитко од 80 cm. Покрај ова се јавува и епиглејно влажење (поплави). Во 

солумот одејќи од горе надолу се јавуваат три зони: зона на акумулација на 

органски материи со хидроморфен карактер, зона на оксидоредукционо и зона 

на редукционо оглејување. Се јавуваат следните процеси кои имаат различен 

интензитет во зоните: а) акумулација на хумус со хидроморфен карактер; б) 

оксидоредукционо оглејување; в) редукционо оглејување; г) миграција на 

материите (можна карбонатизација, салинизација и алкализација) и д) 

кумулација (седиментација) на нови наноси. Поделбата на пониски таксоном-

ски единици е извршена врз основа на појавата на некои секундарни диферен-

цирачки карактеристики какви што се: еутрични својства, присуство на карбо-

натни почвени материјали, салични и натрични својства, покривање со нови 

наноси. Врз основа на појавата на тие карактеристики установени се следните 

поттипови: еутрични, калкарични, салинизирани и алкализирани и покриени 

мочурливо глејни почви. 

3.2.2.2. Морфолошки својства. Од морфолошкиот опис на неколку профили 

од подрачјето се констатира дека знаци на хидроморфизам се забележуваат во 

А хоризонтот. Во сите, тој е мешовит (А/Go) и е поплиток од 50 cm, со темно 

кафена боја (7,5 YR 4/2) и со знаци на хидроморфизам (‘рѓести пеги), а под 

него се јавува Go оксиморфичен хоризонт и во најдолниот дел глеичниот Gr 

редуктиморфичен хоризонт.  

3.2.2.3. Механички состав. Бидејќи се образувани во услови во кои се 

таложат ситни честички, овие почви содржат повеќе глина од околните 

алувијални почви. Не содржат скелет со исклучок на еден профил во кој се 

забележува многу мала содржина (0,3%). Од анализираните 3 профили, 
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фракцијата физичка глина (глина + прав) доминира над фракцијата физички 

песок (крупен + ситен песок) по целата длабочина на профилите. Просечно во 

А/Go содржината на физичка глина изнесува 58,53% и 74,95% во Gr, а 

содржината на физички песок, средно изнесува 41,47% во А/Go и 25,05% во 

Gr. Според механичкиот состав има правовидно глинести иловици, лесни 

глини и само во долниот дел на еден од профилите, тешка глина. 

3.2.2.4. Хемиски својства. Од анализираните три профили, во А/Go 

содржината на хумус се движи од 1,8% до 4,85%, средно 3,30% (средно 

хумусни), а во Gr од 1,63% до 3,01%, средно 2,21% (слабо хумусни). 

Содржината на карбонати просечно изнесува 16,70% во А/Go и 13,85% во Gr. 

Имаат слабо алкална до умерено и силно алкална реакција на почвениот 

раствор. Во А/Go хоризонтот се движи од 7,7 до 8,8, средно 8,1, а во Gr се 

движи од 7,8 до 8,9, средно 8,2. Реакцијата на почвениот раствор, содржината 

на хумус и на карбонати укажуваат дека почвите припаѓаат на поттип: 

минерална, вариетет: карбоната алкализирана.  

3.2.2.5. Производни својства. Почвите се потенцијално плодни како резултат 

на добрата обезбеденост со хумус, доволно глина, поволната реакција на 

почвениот раствор, добриот капацитет на атсорпција и високата заситеност со 

бази, но по отстранувањето на некои недостатоци. Обезбеденоста со лесно-

достапен Р2О5 се движи од 4,8 (слаба) до 36,20 (богата), средно 17,20 mg/100g 

почва во хор. А/Go, и од 4,6 (слаба) до 31,2 (богата), средно 12,97 mg/100g 

почва во Gr. Обезбеденоста со леснодостапен К2О во хор. А/Go се движи од 

9,2 (слаба) до 50,00 (многу богата), средно 33,06 mg/100g почва и во хор. Gr 

од 17,60 (средна) до 49,00 (многу богата), средно 27,77 mg/100g почва. 

 За подобрување на продуктивната способност на почвите и за 

елиминирање на некои недостатоци, потребно е да се применат следните 

мерки: спуштање на нивото на подземните води (дренажа) и обработка со цел 

да се отстранат штетните редуцирани соединенија со оксидација, неопходна е 

нитрогенизација, а кај некои профили и фосфатизација. На тој начин во 

почвите се подобруваат условите за градинарско производство и за одгледу-

вање на повеќе окопни и фуражни култури. 

3.2.3. ХАЛОМОРФНИ (СОЛЕНИ) ПОЧВИ (СОЛОНЧАК И СОЛОНЕЦ) 

 

 Во подрачјето опфатено со листовите Велес 2 и 4 и Штип 1 и 3 овие 

почви се образувани во централниот и источниот дел, т.е. во континентално-

субмедитеранското подрачје, кое се одликува со најизразита аридност и силно 

испарување, со присуство на палеогени седименти, меѓу кои има и засолени, и 

со присуство на плитки и минерализирани подземни води (Овчеполска 
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Котлина). Се јавуваат во негативните форми на макро- и мезорелјефот. 

Површините под слатини во оваа котлина изнесуваат 1613 ha (Филиповски Ѓ, 

1959), а Vukašinović S. (1959) покрај овие површини во истата котлина 

констатира уште 1956 ha под слабо засолен алувиум и под засолени смолници. 

3.2.3.1. Генеза и класификација. Во Овчеполската Котлина се присутни сите 

потребни услови за образување на халоморфните почви. Кога се говори за 

нивната генеза посебно ќе ги третираме солончаците, a посебно солонците, 

бидејќи тие се разликуваат помеѓу себе. За овие почви податоците се корис-

тени и од монографијата на почвите на Р. Македонија, V том (Филиповски Ѓ, 

2001). 

Солончаците се означуваат како интразонални, топогено-хидрогени и 

хидро-халогени почви. 

 Меѓу хидрографските услови најважен фактор во генезата на 

солончаците се подземните води. Од значење се следните својства на овие 

води: 1. ниво (длабочина); 2. минерализација и состав; 3. редокс потенцијал; и 

4. биланс и режим. 

 Солончаците се образуваат главно во рамното дно, со изданско 

засолување, т.е. под влијание на плитки и засолени подземни води (подзем-

ните води се поплитко од 150 cm). Тие се најбогати со соли (просечно 44,13 

g/l), хлоридно сулфатни и сулфатни, богати со бор (од 5,1 до 50,0 mg/l) и се 

главната причина за појавата на процесите типични за нив (салинизација 

заедно со карбонатизација и гипсизација, десалинизација, алкализација и 

оглејување). Минерализацијата на овие води варира на мали растојанија и 

предизвикува мозаичност.  

 Во подземните води на солончаците јоните на натриум неколкукратно 

преовладуваат над земноалкалните јони. Тоа е причина за појавата на алкали-

зација во почвата. Јоните на магнезиум преовладуваат над јоните на калциум. 

Тоа е причина за значително количество на атсорбирани магнезиумови јони 

во солончаците.  

 Капиларното влажење доминира во текот на целата година и 

предизвикува салинизација. Само во мал дел од годината може да се јави 

елувијално влажење (десалинизација) од атмосферските врнежи. 

 За редокс-потенцијалот на подземните води на солончаците нема 

податоци. Од проучувањата на морфолошките својства може да се заклучи 

дека степенот на редукционото оглејување во солончаците е послаб отколку 

во глејните почви иако и двата типа имаат плитки подземни води. Тоа може да 

се објасни со алкалната реакција на солончаците во која, при еднакви други 

услови, редокс-потенцијалот (Еh е повисок). Освен тоа и осцилацијата на 

подземните води на солончаците е помала (појава на хоризонт Gso).  
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 Кога станува збор за матичните стени треба да се истакне дека 

солончаците се образувани доминантно од алувијални наноси. Солените 

еоценски седименти (главно во Овче Поле) имаат и директна улога во 

генезата на солончаците. Во терените со такви седименти солончаците се 

образуваат кога подземните води во нив се близу до површината (мезод-

епресии, наклони). Проучувањата на водниот екстракт на некои од овие 

седименти покажуваат дека тие содржат 0,813% соли, со доминација на 

Na2SO4 и со присуство на бор (1,8 mg/l). Подземните води, минувајќи низ овие 

седименти, се збогатуваат со соли, особено со натриум сулфат и бор. 

Матичниот супстрат со некои свои својства (содржина и состав на солите, 

содржина на CaCO3 и CaSO4, содржина на глина и нејзин минералошки 

состав) влијае врз својствата на солончаците. Се разбира, влијанието на 

матичниот супстрат се комбинира со влијанието на другите педогенетски 

фактори, особено со топографско-хидрографските услови.  

 И климата во своето влијание се комбинира со топографско-хидро-

графските услови. Климатските услови влијаат врз генезата на солончаците со 

две свои својства: со својата аридност и со алтернацијата на сув (IV-IX) и 

влажен период (X-III). Таквите својства на климата се најизразити во 

континентално-субмедитеранското подрачје каде се образуваат овие почви, во 

кое евапорацијата е значително поголема од врнежите и затоа салинизацијата 

е посилна од десалинизацијата. Според содржината на соли и карактерот на 

салинизацијата солончаци од ова подрачје личат на оние од сувите степи.  

 Вегетацијата на солончаците и на сите други солени почви е многу 

добро проучена од фитоценолозите. Во Овче Поле се синхронизирани педо-

лошките и фитоценолошките истражувања и е установено кои растителни 

заедници на халофитската вегетација растат на кои таксономски единици на 

солените почви. Поради редица специфичности на халоморфните почви во 

Овче Поле установени се растителни заедници непознати дотогаш во 

светската литература. Проучена е и халофитската вегетација во триаголникот 

Велес – Штип – Криволак. На солончаците во Овче Поле се јавуваат следните 

три асоцијации: Suaedetum maritimae balcanicum, Camphorosmetum annuae 

balcanicum, Camphorosmetum annuae balcanicum и Puccinelietum convolvolutae. 

Дел од солончаците е без вегетација („ќелаци“), најголемиот дел е под 

халофитска вегетација, а дел е под халофитска и гликофитска вегетација 

(длабоко засолени солончаци). На солончаците доминираат сукулентните 

халофити. Анализиран е составот на сукулентниот халофит Suaeda maritimа, 

којшто расте на солончаци. Установено е дека во него има 41% пепел, со 

преовладување на хлоридите над сулфатите и на натриумовите јони над 

јоните на Са
++

 и Mg
++

. Директната улога на вегетацијата во генезата на 
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солончаците се состои во тоа, што сукулентите вршат извесна прераспределба 

на солите: го збогатуваат површинскиот слој сосем малку со соли (особено со 

NaCl) и придонесуваат за извесна алкализација поради поширокиот однос на 

јоните (Na
+
 : Ca

++
 + Mg

++
) во нив. Сукулентите даваат мала биомаса и затоа 

акумулацијата на хумус е слаба.  

 Од теренските истражувања може да се заклучи дека времето не игра 

многу значајна улога во педогенезата. Солончаци се современи, млади почви 

во кои салинизацијата брзо се одвива.  

 Проучени се и некои влијанија на човекот врз генезата на солон-

чаците. Установено е зголемување на солите во нехаломорфните почви со 

наводнување со солени води во Овче Поле. Проучено е директното влијание 

на одгледување на оризот врз солончаците. Кај сулфатниот солончак без 

дренажа со едногодишно одгледување на ориз има настапено делумна 

десалинизација и деалкализација.  

 Процесите на генеза на солончаците се добро проучени и детаљно 

опишани во V том од монографијата за почвите на Република Македонија 

(Филиповски Ѓ., 2001). Опишани следните процеси на генезата на 

солончаците: 1. салинизација заедно со карбонатизација, доломитизација и 

гипсизација; 2. десалинизација; 3. алкализација; 4. оглејување. Во овчеполски-

те солончаци е опишан и процесот на ерозија. Тие солончаци се на 

површината брашнести („бухави“). Во еолската ерозија силните ветрови ги 

разнесуваат брашнестите кристализирани соли заедно со најситните честици 

на почвата. Во долинките со водна ерозија на солончаците се создаваат 

бразди, кои се прошируваат и продлабочуваат во ровови, чие дно може да 

достигне до подземните води.  

Солонците се јавуваат во долинките (мезодепресиите) во реонот на 

купестите брда кои во споредба со рамното дно имаат подобра дренираност, 

понизок базис на ерозијата, со нешто подлабоки подземни води при што во 

солонците, во споредба со солончаците, процесите на десцензија и десалини-

зација се посилно изразени во влажниот дел на годината. Освен тоа има 

разлика и во составот на подземните води. Во солонците подземните води се 

послабо минерализирани, бикарбонатни, со доминација на Na
+
 над Ca

++
 + 

Mg
++

 - јоните, со појава на резидуален Na2CO3 и без токсична акумулација на 

бор. Исто така, во нив е јасно изразен процесот на алтернирањето на 

салинизација и десалинизација.  

 Солонците се образуваат врз растресити материјали, особено врз 

алувијални седименти, но и врз палеогени (еоценски) и плиоценски седимен-

ти.  



31 

 

 Дел од солонците (особено содните) се без вегетација („ќелаци“). На 

солонците доминираат две растителни заедници Hordeo-Trifolietum parviflori и 

Camphorosmetum monspеliacae. За разлика од заедниците на солончаците, овие 

две асоцијации се побогати со видови и во нив има и претставници на грами-

неите и легуминозите.  

И човекот игра определена улога во педогенезата на тој начин што 

вегетацијата ја пасат овците, почвите со обработка се мешаат, т.е. (хоризонтот 

А и хоризонтот В) и се создава орница Ар, во која има помалку хумус и 

повеќе соли и атсорбирани јони на Na
+
, отколку во природните солонци. 

Длабоки промени се вршат и со ризосолизација.  

Во солонците процесите во нивната генеза се: 1. акумулација на 

хумус; 2. салинизација и десалинизација; 3. Алкализација; 4. деалкализација; 

5. транслокација на глината (елувијација и илувијација на глината); 6. 

распаѓање и трансформација на глината со транслокација на продуктите на 

распаѓањето; 7. аргилогенеза; и 8. оглејување. 

Во последната верзија на класификацијата на почвите на Република 

Македонија од Филиповски Ѓ., (2006), солончаците се поделени во поттипови, 

вариетети и форми. Поттиповите ги имаат основните дијагностички 

карактeристики на типот плус некои секундарни дијагностички карактерис-

тики. Констатирани се следните поттипови: 1. хаплични (типични): имаат 

охричен хоризонт; 2. молични: имаат моличен хоризонт; 3. вертични: имаат 

вертични својства; 4. глеични: имаат глеичен хоризонт во рамките на 100 cm 

од површината; 5. еутрични: имаат еутрични својства, но без калкарични 

почвени материјали; 6. калкарични (карбонатни): имаат калкарични почвени 

материјали поплитко од 50 cm; 7. гипсични: имаат гипсичен хоризонт со над 

15% гипс во рамките на 100 cm од површината; и 8. гипсирични: имаат 

гипсични материјали со 5-15% гипс поплитко од 50 cm. Има и комбинирани 

поттипови. Поттиповите се поделени во вариетети според составот на солите 

и според длабочината на појавата на саличниот хоризонт, а во форми според 

текстурата. 

Солонците се поделени во следните поттипови: 1. хаплични (типич-

ни): покрај натричниот имаат и охричен хоризонт; 2. хумусни: хумусниот 

хоризонт содржи повеќе од 3% органски материи; 3. карбонатни (калкар-

ични): содржат карбонатни почвени материјали во рамките до 30 cm од повр-

шината на почвата; 4. промиени (декарбонатизирани): содржат карбонатни 

почвени материјали на длабочина од 30 до 60 cm; 5. бескарбонатни: не 

содржат карбонатни почвени материјали до 60 cm длабочина; 6. лувични: 

имаат лесивиран елувијален хоризонт Еl; 7. солодични (глосалбични): имаат 

солодичен елувијален хоризонт Еs и глосични својства; 8. стагнични: имаат 



32 

 

стагнични својства до 50 cm од површината; 9. глеични: имаат глеичен 

оксиморфичен хоризонт до длабочина од 100 cm; 10. салични: имаат саличен 

хоризонт до 30 cm; 11. несалинизирани: немаат соли до длабочина од 30 cm; 

12. салинизирани: имаат салични својства со различен степен на салинизира-

ност и на различна длабочина. Има и комбинирани поттипови кои најчесто 

имаат карактеристики на два поттипа. Вариететите се издвоени врз основа на 

составот на солите и длабочината на хоризонтите А или А + Е, а формите врз 

основа на текстурата. 

3.2.3.2. Морфолошки својства. Солончаците од солонците се разликуваат по 

својата морфологија. Солончаците имаат саличен хоризонт со кристализација 

на соли и со појава на кора од соли на површината (хор. Asa) или подлабоко 

(крипто-солончаци). Имаат знаци на акумулација на CaCO3 подлабоко во 

солумот и појава на тврди карбонатни конкреции („белоочки“). Во сулфатните 

солончаци можна е појавата на конкреции од гипс (плочки, „почвени срца“). 

Во солончаците редовно се јавува хоризонтот CG или Gso, а ретко под него и 

Gr. Се јавуваат пегички од железни и манганови соединенија (оксидо 

редукционо оглејување во хор. Gso).  

Солонците морфолошки се разликуваат од солончаците најмногу по 

две свои својства: по присуството на текстурната диференцираност и по 

присуството на натричниот хоризонт.  

 На површината најчесто се јавува мешовит хумусно-акумулативен-

елувијален хоризонт А/Е. Бојата му е опишана како белузникава, белузникаво-

сива, светло-сива, темно-сива, жолтеникаво-сива, кафеаво-сива до жолтени-

кава, светло-кафеава. Најкарактеристичен е дијагностичкиот натричен хори-

зонт Btna. Тој е всушност хоризонт со две карактеристики, од кои едната е 

морфолошка (столбеста и поретко призматична структура), а другата е 

хемиска (повеќе од 15% атсорбирани Na
+
-јони). Има потемна боја од горниот 

хоризонт (светло-кафеава, сиво-кафеава, темно-сиво-кафеава, жолто-кафеава, 

темно-кафеава, темно-сива до црна). Од горните хоризонти се разликува по 

својот механички состав, структура, новотворби и по своите хемиски, 

физички и физичко-механички својства. Најчесто е поделен на два потхори-

зонти: B1 и В2. Хоризонтот В1 има столбеста структура, а поретко се јавува и 

призматична. Главичките на столбовите се заоблени. Хор. B2 почесто има 

призматична структура и може да содржи разни новотворби од соли, СаСО3 и 

ретко од гипс. Хоризонтот С претставува алувијален или палеоген седимент. 

Во долниот дел на профилот е можно оксидо-редукционо оглејување 

(хоризонт Сgso или Gso).  

3.2.3.3. Механички состав. Механичкиот состав на солончаците и солонците 

е наследен од почвите во кои се јавила салинизацијата. Користени се 
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податоци за механичкиот состав на 13 профили солончаци и за 7 профили на 

солонци. Во солончаците доминира фракцијата физичка глина, средно 

63,77%. Тоа зборува за фина сортираност и таложење на честиците во мирна 

вода. Количеството на одделните фракции изнесува: прав од 15,14% до 62,6%, 

средно 42,12%; ситен песок од 22,9% до 52,64%, средно 31,81%; глина од 

0,6% до 43,81%, средно 21,65%; и крупен песок од 0,06% до 4,41%, средно 

24,3%. Присуството на скелет е незначително, 0,58%. Во повеќето профили 

практично нема. Според текстурата почвите припаѓаат кон 6 текстурни класи: 

глинеста иловица 15,39%; песоклива иловица, правлива иловица и иловица 

секоја по 23,07%; глинеста и песокливо глинеста иловица со по 7,7%.  

Кај солонците се забележува јасна текстурна диференцираност на 

профилот добиена со солонизацијата. Од податоците може да се констатира 

следното: 1. Содржина на скелет е мала, (просечно во А/Е изнесува 5,44% во 

Btna 2,81% и 1,21% во супстратот С) бидејќи солонците се образувани од 

добро сортирани седименти и почви. 2. Во хоризонтот А доминира „физич-

киот“ песок. Тој изнесува 2/3 од сите фракции. Просечната содржина на 

одделните фракции на ситноземот изнесува: ситен песок 57,92%, прав 17,17%, 

крупен песок 19,03% и глина 5,87%. 3. Содржината на глина во А/Е е мала 

поради нејзината елувијација. Таа е помала отколку во почвите од кои се 

образувале солонците. 4. Хоризонтот Btna многу се разликува по својот 

механички состав од А/Е. Во него содржината на покрупните фракции е 

помала (скелет 2,81%, крупен песок 14,87%, ситен песок 36,82%). Содржината 

на прав е поголема (22,97%), и содржината на глина е многу поголема 

(25,33%). Во хоризонтот Btna има просечно 4,3 пати повеќе глина отколку во 

хоризонтот А/Е. 5. Хоризонтот С содржи нешто повеќе глина од Btna, средно 

29,11% како резултат на поглинестите седименти. 6. Солонците во хоризонтот 

А/Е припаѓаат кон 2 текстурни класи: песокливи 42,85% и 57,15% песоклива 

иловица, а во Btna кон 5 текстурни класи: песокливо глинеста иловица и 

песоклива иловица по 33,33%, иловица и глина по 13,33% и песоклива глина 

6,68%. Разликите во механичкиот состав меѓу хоризонтите А/Е и Btna се 

одразуваат врз разликите во многу други својства.  

3.2.3.4. Физички својства. Присуството на глина во солените почви како и 

текстурната диференцираност на солонците има големо значење не само за 

физичките својства на овие почви, туку и за мелиорациите. Најголем дел од 

физичките својства се наследени од почвените типови кои со салинизација 

минале во солончаци. Со процесите на алкализација тие својства се влошени. 

Физичките својства се влошени во солончаците со многу глина, особено ако 

се повеќе алкализирани, а глината е богата со смектити. Физичките својства се 

мошне неповолни и во солонците. Тоа во прв ред важи за натричниот 
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хоризонт (атсорбирани јони на Na
+
, кои придонесуваат за хидрофилноста на 

колоидите и за нивното бабрење и контракција). Просечните вредности за 

хигроскопна влага во 9 профили (солончаци) изнесува 4,40%, а кај солонците 

(8 профили) изнесува 1,46% во А/Е и 4,16% во Btna и C. Филиповски Ѓ., и сор. 

(1965) презентираат податоци за солените почви на Овче Поле и констатираат 

дека имаат високи вредности на влажност на венење, а со тоа и на капаци-

тетот на физиолошки инертна вода, средно околу 20%, одејќи и до 33,65%. 

Почвите се порозни, но како резултат на нивниот глинест карактер, капаци-

тетот за воздух е низок и изнесува од 2 до 4%.  

Vukašinović S. (1954) презентира интересни податоци за коефициентот 

на венење добиени со биолошкиот метод за еден профил на солончак во Овче 

Поле, веројатно мошне богат со соли. Во тој профил водниот капацитет во 

површинскиот хоризонт изнесува 42,70%, а коефициентот на венење дури 

39,61%, така што достапна влага има само 3,09% или само 7,2% од водниот 

капацитет. Тоа може да се објасни само со високиот осмотски притисок на 

почвениот раствор, поради присуство на соли. За еден профил (солончак) со 

природна ненарушена структура, истиот автор дава податоци за капиларното 

качување при што во одделните хоризонти за 5 часа водата се искачила од 35 

до 42, а за 24 часа од 54 до 70 mm. Овие вредности се резултат на големото 

количество на глина богата со монтморилонит или заради атсорбираните Na
+ 

-

јони, кои предизвикуваат бабрење. Во таквите профили и водопропустливоста 

е слаба, што негативно влијае врз можноста за мелиорирање. 

 Од податоците за еден профил се заклучува дека факторот на 

стабилноста на микроагрегатите е мошне низок (од 15 до 25%). Квалита-

тивното определување на стабилноста на макроагрегатите покажува дека се и 

тие нестабилни. Според податоците на Филиповски Ѓ., и сор.. (1980) за еден 

профил на солонец, порозноста изнесува 41,3% во хор. А и 37,6% во Btna. 

Порозноста е мала. При тоа, силно доминира капиларната порозност (во хор. 

Btna таа изнесува 90% од вкупната порозност). Тоа говори за слабата аерација. 

 И две други физички својства на солонците покажуваат специфичност: 

тоа е капиларното качување и водопропустливоста. Со повеќе методи е уста-

новено дека водопропустливоста е слаба, а меѓу содните солонци има 

профили кои воопшто не пропуштаат вода. 

 Од теренските истражувања (Филиповски Ѓ. 2001) може да се заклучи 

дека овие почви имаат и лоши физичко-механички својства. Поради хидро-

филноста на колоидите во влажна состојба, во овие почви се јавува изразита 

пластичност, лепливост и беструктурност (едночестичност). Во сува состојба 

почвата се контрахира и има висока компактност, тврдост и цементираност. 

Таа образува пукнатини. Кореновиот систем тешко продира во хоризонтот 
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Btna. Почвата претставува тежок проблем за обработка. Поволната влажност 

за обработка трае мошне кратко време. Во сува состојба при обработката 

почвата дава голем отпор и се крши во големи грутки. Во влажна состојба се 

ора во каиши кои по сушењето се стврднуваат.  

Во еден профил (солонец) од Овче Поле (Филиповски Ѓ. еt al., 1980) е 

определена ретенцијата на почвената влага при различен притисок и 

конструирани се криви на таа ретенција за сите хоризонти. Од нив се 

заклучува дека се ретки толку големите разлики во ретенционите криви меѓу 

хоризонтот А и B како во овие почви. Текстурната диференцираност силно се 

одразува врз тие криви. Најмала ретенција има хоризонтот А/Е, бидејќи 

содржи најмалку глина и прав. Многу повисока ретенција има хоризонтот 

Btna заради повисоката содржина на глина и на смектити во неа. 

3.2.3.5. Хемиски својства. За 9 профили на солончаци и 8 профили на 

солонци има податоци за некои основни хемиски својства (хумус, CaCO3, pH, 

лесно достапни форми на P2O5 и K2O). Просечно солончаците содржат хумус 

во првата проба 0,85%, а во таа под неа 0,53%. Со салинизација и алкализа-

ција се намалува содржината на хумус во споредба со претходните почви што 

се засолуваат, бидејќи опаѓа производството на биомаса. 

 Кај солонците, просечната содржина на хумус во А/Е изнесува 1,74%, 

во Btna 0,92% и во С 0,48%. Карбонатите на калциумот и магнезиумот 

делумно се наследени, но исто така се и акумулирани во солончаците со 

процесите на калцизација и доломитизација. Во сите профили карбонати има 

по целата длабочина. Во хор. Asa просечно има 6,65%, а во останатиот дел од 

профилите 12,28%. Во хоризонтот А/Е и во Bt1na кај солонците нема 

карбонати. Во Bt2na просечно има 0,92% и во хор. С 15,03%. Реакцијата на 

почвите е дотолку поалкална доколку има повеќе базични соли и атсорбирани 

Na
+
-јони. Солончаците имаа силно алкална реакција средно (8,65), а во 

солонците хор. А/Е има неутрална (средно 6,81), а хор. Btna (средно 8,3) и 

хор. С (средно 8,2) имаат умерено алкална реакција.  

 Во трудот на Филиповски Ѓ. (1959), посебно внимание е обрнато на 

прашањето за засоленоста на солончаците и солонците. Проучени се: 

содржината на соли како и нивната распределба хоризонтално и вертикално 

по длабочина на профилот; составот на солите, т.е. содржината на одделните 

катјони и анјони; одделно содржината на гипс, нитрати и борати и значењето 

на содржината и составот на солите. Најзасолени се солончаците на Овче 

Поле (просечно 2,47%). Во кората на еден солончак на Овче Поле има дури 

20,57% соли, т.е. тоа е максимум досега познат кај нас. Меѓу анјоните 

доминираат сулфатите, после нив во многу помала количина хлоридите, а 

бикарбонати има сосем малку. Нема сода. Составот на катјоните, особено 
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односот на катјоните Na
+
: (Ca

++
 + Mg

++
) во почвениот раствор е од големо 

значење за степенот на алкализација, т.е. за процентот на атсорбирани Na
+
-

јони. Податоците покажуваат дека во сите профили на солончаците преовла-

дуваат јоните на Na
+
 над јоните на Ca

++
 + Mg

++
.  

Постои голема разлика меѓу солонците и солончаците. Солонците 

содржат помалку соли, во нив повеќе соли има во долниот дел на профилот, 

дел од профилот (хоризонтот А/Е) е десалинизиран т.е. содржат под 0,25% 

соли. Хоризонтот Bt1na има повеќе соли (во него се акумулираат соли што се 

промиени од хоризонтот А/Е, како и такви што се дојдени со капиларно 

качување на солите од подземните води). Најголема акумулација на соли се 

јавува во хоризонтот Вt2na. Доминираат хлоридно-сулфатните солонци, а 

многу се поретки сулфатно-содните и сулфатно-хлоридните солонци. Запо-

чнувајќи од Bt1na па надолу во сите солонци доминираат Na
+
 : (Ca

++
 + Mg

++
) 

во почвениот раствор. Во десалинизираниот хор. А/Е не доминираат Na
+ 

јоните, туку земноалкалните јони. 

Најбогати со бор се солончаците на Овче Поле кои се образувани од 

засолени палеогени седименти. Има профили со над 3 ppm бор т.е. над 

количеството кое може да биде токсично за растенијата. За разлика од нив во 

солнците нема акумулација на токсични количини бор. 

Гипсот е определен во 8 профили на солонци од Овче Поле (вкупно 32 

проби). Гипс има над 2 cmol(+)kg
-1

 почва во 10 проби. Неговата акумулација 

почнува од Вt2na и С. Тој е од значење за „самомелиорирање“ на солонците. 

  Во 5 профили на солончаци и 6 на солонци е определен капацитетот на 

атсорпцијата (Т). Во хор. Asa кај солончаците средно изнесува 27,71, а во долниот 

дел 21,10 cmol(+)kg
-1
 почва. Кај солонците капацитетот на атсорпцијата Т во 

хоризонтот А/Е изнесува просечно 10,72 (помалку хумус и глина), во Вtna 24,71 

cmol(+)kg
-1
 почва. И тука е јасна диференцираноста на солумот по длабочина. 

Хоризонтот Вtna има највисок Т бидејќи има најмногу глина. 

3.2.3.6. Производни својства. Постои разлика во однос на овие својства меѓу 

солончаците и солонците. Продуктивната способност на солончаците зависи 

во голема мера од вкупната содржина на соли и од нивниот состав, од 

количината на атсорбирани Na
+
-јони, од влажноста на почвата и др. 

Типичните солончаци во подрачјето немаат никаква земјоделска вредност. На 

нив или нема вегетација или се јавува оскудна халофитна вегетација. Може 

напролет кога е почвата влажна и солите разредени да има извесен пораст на 

трева, која бргу се суши. Дел од овие почви со постојано високи подземни 

води се користат за ливади. Од големо значење за продуктивната способност е 

составот на солите. Поради поголемата токсичност на содата, често послабо 

засолените содни почви имаат пониска продуктивна способност од посилно 
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засолените хлоридни и сулфатни почви, какви доминираат во рамното дно на 

полето. Сите профили (8) на солончаците се богато обезбедени со K2O (од 

17,6 до 52,6, средно 33,60 mg/100g почва). Обезбеденоста со фосфор е следна: 

4 профили се слабо обезбедени, 3 богато и 1 средно. Вредностите за P2O5 се 

движат од 1,05 до 42,19, средно 17,22 mg/100g почва. Оние површини што 

можат да се користат како ниви или ќе се користат како ниви веднаш по 

мелиорациите, треба да се сејат со издржливи на соли земјоделски култури: 

јачмен, ‘рж, шеќерна репа, сончоглед, луцерка и др. Нивното интензивно 

користење во земјоделското производство е можно само после мелиорациите. 

 Обезбеденоста со леснодостапни форми на фосфор и калиум кај 

солонците е следна: сите профили по целата длабочина се слабо обезбедени со 

P2O5. Во хор А/Е содржината се движи од 1,9 до 7,2, средно 4,0 mg/100g 

почва, а во Вtna од 0,0 до 8,6, средно 2,37 mg/100g почва. Обезбеденоста со 

калиум е обратна (средна до богата). Во хор А/Е содржината се движи од 19,7 

до 51,00, средно 30,14 mg/100g почва, а во Вtna од 13,9 до 47,9 средно 22,62 

mg/100g почва. Солонците се користат главно како слаби пасишта кои 

напролет и помалку наесен за кратко време озеленуваат и со настапување на 

летото бргу исушуваат. Солонците често во подрачјето се јавуваат и во вид на 

мали пеги од неколку m
2
 внатре во незасолените почви, кои се користат како 

ниви. Во овие пеги, поради обработката помешан е хор А со дел од хор. Вtna 

без примена и на други мерки, така што оваа ораница, во споредба со 

плиткиот хор. А, се одликува со поголема базичност, со поголема содржина 

на соли, со влошен однос на Na
+
: Ca

++
-јоните, со наголемена количина на Na

+
-

јони и со влошени физички својства на почвата посебно во хор. Вtna кои се 

неповолни за одгледување на културните растенија (непропустливост за вода 

и воздух, отсуство на капиларно качување, бетонирање, невозможност на 

кореновиот систем да го пробие и сл.). 

 Без мелиорирање нема нивно интензивно користење во земјоделското 

производство.  

 Начините на мелиорација на солончаците и солонците и резултатите 

од опитите со нивното мелиорирање во подрачјето се детаљно опишани во V 

том на монографијата за почвите на Република Македонија (Филиповски Ѓ, 

2001). 

 

3.3. ПОЧВИ НА ПАДИНСКИТЕ ТЕРЕНИ 

 

 На оваа релјефска форма, односно на овие терени се јавува само еден 

почвен тип – колувијални почви. 
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3.3.1. КОЛУВИЈАЛНИ ПОЧВИ 

 

 Колувијалните почви се распространети на падинските терени во 

централните котлини на подрачјето (Тиквешка, Овчеполска, Велешка) и 

претставуваат продукт на силно изразените ерозивни процеси во реоните на 

купестите брда. Тие сочинуваат серија од наносни конуси што се спуштаат 

како лепези кон рамното дно.  

3.3.1.1. Генеза и класификација. Овие почви се образувани под влијание на 

делувијалните води, што после силни дождови се движат по целата површина 

на нагибните терени или пак со таложење на наносите, што ги носат 

поројните потоци и рекички. Појавата на силни ерозивни процеси во брдскиот 

дел на котлините се објаснува со карактерот на климата (аридност и поројни 

дождови) која не овозможува побуен раст на вегетацијата и со уништување од 

страна на човекот на природниот растителен покривач, растреситите 

терциерни (особено палеогените) седименти што лесно ги носи водата или со 

појавата на глинести почви и седименти по чија површина, поради слабата 

водопропустливост силно течат делувијалните води. Со седиментација на овој 

еродиран материјал во подножјето на тие терени образувани се наносни 

конуси (“ладала”). Со овие процеси се пренесува реголит и почвен материјал 

кој потекнува од компактните стени, потоа од бескарбонатни и карбонатни 

терциерни и палеогени седименти, како и од пирокластични материјали. 

Материјалот од кој се образуваат колувијалните почви има големо значење за 

нивните својства. Заради брзината на течење на водата со која се врши 

транспортот на материјалот и краткото растојание често во овие почви се 

среќаваат скелетни честици со остри рабови. 

Колувијалните почви се млади почви во кои педогенезата траела 

кратко време и можно е образување на иницијален хумусно-акумулативен 

хоризонт (А). Исто така можна е појава на оглејување (на контактот со 

рамничарските терени каде подземните води се плитки), потоа образување на 

камбичен хоризонт (во постарите наноси) и антропогенизација (со 

риголување, чистење од камења и сл.). 

 Поделени се во повеќе поттипови: 1. дистрични (ретко); 2. еутрични 

(доминантно); 3. калкарични (карбонатни); 4. глеични; и 5. камбични. Во вариетети 

се делат во зависност од тоа од каков реголит и почвен материјал се состои 

наталожениот нанос. Во форми се поделени врз основа на текстурата и 

скелетноста.  

3.3.1.2. Морфолошки својства. Сите услови, од кои зависи ерозијата, т.е. 

преносот и таложењето на делувијалните материјали, се менуваат просторно и 

временски и затоа колувијалните почви покажуваат голема хетерогеност како 
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во хоризонтална, така и во вертикална насока (по длабочина на профилот). 

Имаат иницијален неразвиен хор. (А) или (А)р, а хор. С често се состои од 

повеќе слоеви (II, III…) кои се разликуваат најмногу по својот механички 

состав и ретко и по боја. Материјалите во профилот не се сортирани и се 

состојат од неправилно помешани честички со различни димензии (вклучи-

телно и скелетни) и со незаоблена форма, односно со остри рабови (пренос на 

релативно мало растојание). На помала или поголема длабочина можат да се 

јават чисти чакалести или песокливи слоеви. 

3.3.1.3. Механички состав. Располагаме со податоци за механичкиот состав 

на 10 профили колувијални почви од кои се земени 36 почвени проби и врз 

основа на што може да се заклучи следното: а) почвите се хетерогени по 

својот механички состав. Меѓу нив има 8 текстурни класи. Ако се изрази од 

вкупниот број на профили ќе се добие следната слика: 22,22% припаѓаат на 

песокливо глинеста иловица и песоклива иловица, по 8,33% на песоклива 

глина и правлива иловица, 13,88% лесна глина, 16,66% глинеста иловица, 

5,55% иловест песок и 2,77% правлива глина; б) просечната содржина на 

глина изнесува во (А)р 16,28%, (од 7,4 до 29,2%), а на скелет 7,00% (од 0,01 до 

22,34%) како резултат на таложење на материјали добиени од терциерни 

седименти и од базични стени и пирокластични седименти. Во IC фракцијата 

глина средно изнесува 18,38%, 20,61% во IIC и 25,20% во IIIC. Помалку глина 

и повеќе скелет содржат оние колувијални почви, што се образувани со 

таложење на материјали добиени од компактни стени, особено кисели. 

Доминантна е фракцијата ситен песок со средна застапеност во (А)р 47,25%, 

во IC 44,60%, 47,58% во IIC и 38,63% во IIIC. По целата длабочина на 

профилот содржината на фракцијата физички песок е поголема од фракцијата 

физичка глина, со исклучок на последниот слој (IIIC); в) појава на три зони: 

прва во најгорниот дел со најгруби наноси, втора средна зона со нешто 

пофини наноси и трета најдолна зона каде има најдобро сортирани и најфини 

честици. 

3.3.1.4. Физички својства. Колувијалните почви покажуваат хетерогеност во 

однос на овие својства. Содржината на хигроскопна влага (10 профили) се 

движи од 0,51 до 3,27%, средно 1,71% и е во корелација со содржината на 

глина и хумус во почвата. Привидната густина средно изнесува 1,37 g/cm
3
, а 

правата густина се движи од 2,36 до 2,99, средно 2,60 g/cm
3
, порозноста 

47,90%, влажноста на венење 12,95%. Имаат голема нестабилност на 

макроагрегатите особено во површинскиот дел (Ćosevski B, 1964) .  

 Филиповски Ѓ. (1995) презентира податоци за три профили на 

колувијални почви во Овче Поле. Привидната густина средно изнесува 1,44 

g/cm
3
, а правата густина се движи од 2,49 до 2,72, средно 2,59 g/cm

3
, 
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порозноста средно изнесува 44,37%, влажноста на венење 13,81%, воден 

капацитет 36,95%, капацитет за воздух 7,42, физиолошки корисна влага 

23,14%. 

 Врз основа на податоците за механичкиот состав и некои физички 

својства, колувијалните почви се лесни, оцедни, добро аерирани и топли 

почви. Бидејќи се јавуваат во посувите реони на подрачјето не се доволно 

снабдени со вода. 

3.3.1.5. Хемиски својства. Овие својства зависат од минералошко-

петрографскиот состав на еродираниот материјал што се таложи и особено од 

неговата карбонатност. Од 10 профили на колувијални почви, 4 се 

бескарбонатни. Реакцијата на овие почви изнесува просечно 6,88 (неутрална). 

Содржината на карбонати кај карбонатните колувијални почви се движи од 

2,14 до 30,34%, средно 9,61%, а реакцијата изнесува средно 7,93 (умерено 

алкална). Просечната содржина на хумус во 34 испитувани почвени проби 

изнесува 1,59%, а се движи од 0,49 до 4,28%. Поголемата содржина на хумус 

само кај еден профил (4,28%) е последица на антропогенизацијата на почвата 

односно ѓубрење со органски ѓубрива или фитомелиорации. 

 Во бескарбонатните почви се проучени сумата на атсорбирани 

базични катјони, капацитетот на атсорпција и степенот на заситеност на 

почвата со базични катјони. Сумата на атсорбирани базични катјони просечно 

изнесува 14,30 cmol(+)kg
-1

почва (се движи од 6,19 до 22,59 cmol (+)kg
-1

 почва), 

капацитетот на атсорпција на катјони се движи од 7,17 до 24,10 cmol(+)kg
-1

 

почва (просечно 16,24 cmol(+)kg
-1

 почва), а степенот на заситеност на почвата 

со базични катјони просечно изнесува 87,40% и се движи во границите од 

79,57 до 93,73%.  

3.3.1.6. Производни својства. Како последица на хетерогеноста на сите 

претходно опишани својства и продуктивните својства се хетерогени. 

Испитувајќи ги типичните колувијални почви распространети во Овче Поле, 

Филиповски Ѓ., и сор. (1965) констатираат дека по својата производна 

способност доаѓаат веднаш после смолниците како резултат на финосор-

тираните терциерни седименти, не содржат плитко скелетни и песокливи 

слоеви, т.е. имаат длабок физиолошки активен слој. Во другите реони во 

споредба со алувијалните почви со кои се граничат, колувијалните се 

одликуваат со значително пониска продуктивна способност (послабо се 

сортирани, послабо се обезбедени со вода, немаат така рамен релјеф, имаат и 

полоши хемиски својства и содржат помалку хранливи материи). Во 30 

анализирани почвени проби се забележува од слаба, средна до богата 

обезбеденост со лесно достапни форми на P2O5 и K2O. Слаба обезбеденост со 

P2O5 покажуваат 30%, средна 26,66% и богата 23,33%, а слаба обезбеденост со 
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K2O покажуваат 6,66%, средна 36,66% и богата 56,66%. Содржината на лесно 

достапни форми на P2O5 се движат од <1,00 до 47,41 mg/100g почва, средно 

14,91 mg/100g почва, лесно достапните форми на К2О се движат од 8,66 до 

81,42 mg/100g почва, средно 24,15 mg/100g почва. Овие податоци говорат 

дека кај дел од почвите како резултат на неконтролирана употреба на 

минералните ѓубрива обезбеденоста со овие хранливи елементи е неколку 

пати поголема од потребното. 

 Општо земено, механичкиот состав и хемиските својства на 

колувијалните почви не се ограничувачки фактор за земјоделското 

производство. Обработката не претставува посебен проблем и продлабо-

чувањето на ораницата може да се изведе во еден потег комбинирано со 

употреба на органски и минерални ѓубрива според претходно направена 

контрола на плодноста на почвите. Некои процеси и својства ја намалуваат 

продуктивната способност (ерозијата со повременото изливање на водите од 

повисоките терени со нанесување на нови груби наноси, сушата, малиот 

процент на хумус и недоволното количество на хранливи материи во дел од 

профилите). За елиминирање на овие појави треба да се преземат следните 

мерки: противерозивни заштитни мерки, наводнување, хумизација, ѓубрење 

со минерални ѓубрива и со тоа се создадаваат услови за одгледување на 

високо доходовни земјоделски култури (градинарски, фуражни, овошни 

култури и винова лоза).  

 

3.4. ПОЧВИ НА БРАНОВИДНО-РИДСКИТЕ ФОРМИ И ЕЗЕРСКИ 

ТЕРАСИ 

 

 На овие терени во подрачјето се распространети следните почвени 

типови: регосоли, рендзини, смолници, черноземи и циметни шумски почви.  

 

3.4.1. РЕГОСОЛИ 

 

 На овие терени во подрачјето регосолите се многу распространети 

како резултат на силни ерозивни процеси. На педолошката карта на 

подрачјето означени се како чиста или комплексна картографска единица 

заедно со другите почвени типови кои се еродираат (смолници, рендзини, 

циметни шумски почви). Картата покажува дека условно може да ги поделиме 

на “планински” и “брдски”. Има битна разлика меѓу планинските и брдските 

регосоли. Во подрачјето, првите се помалку распространети и се јавуваа во 

планинските терени, а вторите се застапени повеќе и се јавуваат во 
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брановидно-брдските терени на котлините (Овчеполската, Велешката, 

Штипската, Тиквешката и други.).  

3.4.1.1. Генеза и класификација. Регосолите се почви без педогенетски про-

цеси или со мошне слабо развиени педогенетски процеси, така што во нив е 

можно да се образува само слабо развиен (иницијален) хумусен хоризонт (А) 

под кој се јавува реголит (супстрат). Се образуваат врз кластични седименти 

(палеогени и неогени) и врз пирокластични седименти, но без флувични 

почвени материјали. Ова е карактеристично за “брдските” регосоли. Тие 

седименти се останати по ерозијата на некои почви. Регосолите се длабоки и 

без литичен контакт и без лептични својства. Тоа значи дека се подлабоки од 

25 cm. Кај “планинските” регосоли, резидуалниот реголит e добиен со 

распаѓање на компактните стени (кисели, преодни, базични стени) и 

карбонатни шкрилци и др. Својствата на регосолите (механичкиот состав, 

физичките и хемиските својства) најмногу зависат од механичкиот, минера-

лошко-петрографскиот состав на реголитот од кој што се образувани. 

Генезата на регосолите се одликува со следните процеси: 1. Педогенезата е во 

својата ембрионална (почетна) фаза при што се образува иницијален 

(слаборазвиен) хор. (А) или ако се обработуваат, се формира антропоге-

низиран хор. (А)р. 2. Појава на ерозивни процеси, ако регосолите не се 

заштитени со противерозивни заштитни мерки. До колку се заштитени од 

ерозија регосолите се одржуваат подолго време во (А)-С стадиум. 3. 

Физичкото распаѓање е интензивно, а хемиското распаѓање е слабо (можно е 

слабо растворање и промивање на карбонатите). 4. Преместувањето на 

материите е слабо. Можно е образување на конкреции од карбонати во 

долниот дел од профилот и 5. Антропогенизацијата на некои регосоли е 

засилена, особено кога се врши риголување на овие почви при подигање на 

повеќегодишни насади од винова лоза или овоштарници. 

 Класификација на овие почви според податоците со кои располагаме 

во подрачјето е следна: тип регосол со два поттипови, еутричен и калкаричен 

регосол. 

3.4.1.2. Морфолошки својства. Иницијалениот хор. (А) малку или воопшто 

не се разликува од супстратот. Во него има траги од биолошка активност, но 

по бојата малку или воопшто не се разликува од супстратот С. Се забеле-

жуваат знаци на почеток на образување на структура. Во планинските 

регосоли можно е присуство на поголема количина на скелетни честички и 

појава на хор. R под хор. С. Во некои од калкаричните регосоли се среќаваат 

карбонатни новотворби. Регосолите кои се образувани на поблаги наклони и 

на помала надморска височина се обработуваат при што се формира хор. Ар. 
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При подигањето на повеќегодишни насади, овие почви се риголуваат и се 

образуваат антропосоли (ригосоли) кои имаат специфична морфологија. 

3.4.1.3. Механички состав. Механичкиот состав на регосолите најмногу 

зависи од супстратот. Образувани се на различни супстрати и се одликуваат 

со хетроген механички состав. Од 60 профили, податоци за механичкиот 

состав има за 41 профил. Содржината на скелет се движи од 0,14 до 62,89%. 

Од нив 67,79% се слабо скелетоидни (содржат до 10% скелетни честици), 

20,34% се скелетоидни (содржат од 10 до 30%) и 11,86% се многу 

скелетоидни (содржат од 30 до 50% скелетни честици). Доминира фракцијата 

физички (крупен+ситен) песок која се движи од 16,80 до 86,80%, средно 

55,29%. Фракциите на глина и прав се приближно исто застапени, просечно 

прав има 22,85% и глина 21,93%. Содржината на фракцијата глина изнесува 

од 0,2 до 39,20%. Повеќе глина содржат регосолите образувани врз реголит од 

палеогени, неогени и пирокластични седименти, а помалку оние образувани 

врз реголит добиен со распаѓање на компактни кисели и неутрални стени. 

Анализираните профили во хор. (А) припаѓаат на следните текстурни класи: 

по 2,44% иловест песок и правлива глина; по 21,95% песокливо глинеста 

иловица и глинеста иловица; 9,76% иловица; 12,19% песоклива иловица и 

29,27% лесна глина.   

3.4.1.4. Физички својства. За физичките својства на регосолите во 

подрачјето, податоци има за хигроскопната влага. Нејзините вредности се 

движат од 0,59 до 4,27%, просечно 2,39% и се во корелација со содржината на 

глина и на хумус. Филиповски Ѓ. (1995) презентира податоци за агрегатниот 

состав и стабилноста на агрегатите за еден профил во Овче Поле и два во 

Тиквеш. Во хор. (А) преовладуваат покрупните макроагрегати, поголеми од 3 

mm, (во Овче Поле 55-75%, во Тиквеш 35-45%. По правило со намалување на 

димензијата се намалува и процентуалната застапеност. Со суво просејување 

се добива многу низок процент на микроагрегати (< 0,25 mm), обично под 5%. 

Само во еден профил во (Тиквеш) нив ги има 15%. Тоа говори дека практично 

сите микроагрегати се сврзани во макроагрегати. Стабилноста на макро-

агрегатите во силикатно-карбонатните регосоли (Овче Поле и Тиквеш) се 

движи од 67 до 70%. Едно од објаснувањата е високата содржина на карбо-

нати која цементира дел од макроагрегатите. 

Просечната вредност за привидната густина (податоци за 9 профили 

презентирани од Филиповски Ѓ. (1995) изнесува 1,36 g/cm
3
, правата густина 

2,57 g/cm
3
, порозноста изнесува 46,90%, ретенциониот воден капацитет 

37,39%, капацитетот за воздух 9,51%, влажноста на венење 16,97% и 

капацитетот за физиолошки активната влага 20,35%. Овие почви се добро 

аерирани бидејќи некапиларните пори изнесуваат повеќе од 1/5 од сите пори. 
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Во 7 профили на Овче Поле (Ćosevski B. 1964) просечните вредности на 

водопропустливоста изнесуваат 61 mm на час за хор. (А) и 80 mm на час за 

хор. С. Таа е зависна во најголема мера од механичкиот состав на почвата и од 

минералошкиот состав на глината. 

3.4.1.5. Хемиски својства. Овие својства исто така зависат најмногу од 

матичниот супстрат кој е мошне хетероген, често содржи СаСО3, а има и 

различен минералошко-петрографски состав. Хемиските својства се малку 

изменети кај некои од профилите каде е извршена извесна акумулација на 

хумус, а во некои профили се забележува мало промивање на СаСО3. 

Содржината на хумус се движи од 0,60 до 3,42%, средно 1,89%. Од нив 

12,72% се мошне слабо хумусни, 80% се слабо хумусни, а само 7,28% се 

средно хумусни. Причината за малата содржина на хумус е краткотрајната 

педогенеза. Присуството на СаСО3 во почвата силно се одразува врз повеќе 

хемиски својства. Од проучените 42 профили, 12 содржат СаСО3, а 30 се 

бескарбонатни. Содржината на СаСО3 во калкаричните регосоли се движи во 

широки рамки од 1,06 до 60,68% (просечно 20,99%). Карбонатите силно се 

одразуваат врз реакцијата на почвата. Таа просечно изнесува 7,99 кај 

калкаричните регосоли. Кај бескарбонатните регосоли реакцијата просечно 

изнесува 6,83.  

Кај еутричните регосоли постојат податоци за 13 профили во кои се 

анализирани: S,T-S,T и V%. Сумата на атсорбирани катјони (S) се движи од 

3,74 до 28,52 cmol(+)kg
-1

 почва (просечно 15,41 cmol(+)kg
-1 

почва). Просечната 

вредност за Т (капацитет на атсорпција на катјони) изнесува 17,62 cmol(+)kg
-1

 

почва (од 6,36 до 31,02 cmol(+)kg
-1

 почва). Степенот на заситеност на почвата 

со базични катјони (V%) во еутричните регосоли просечно изнесува 81,44%. 

Во определувањето на минералошкиот состав на глината во хор. (А) и 

С во два профила (Овче Поле и Тиквеш) на силикатно-карбонатните регосоли 

се констатира дека глината е составена главно од илит, монтморилонит и 

хлорит со малку каолинит и со траги од кварц. Суштествени разлики меѓу 

хоризонтите (А) и С нема (Филиповски Ѓ. 1995). 

3.4.1.6. Производни својства. Во подрачјето доминираат “брдските” 

регосоли образувани врз реголит од езерски и пирокластични седименти во 

споредба со “планинските” образувани врз реголит од компактни стени. 

Првите се карактеризираат со повисока продуктивна способност, бидејќи 

имаат подлабок физиолошки активен профил, се јавуваат на помала надмор-

ска височина и на поблаги наклони. Поинтензивно се користат во земјодел-

ското производство. Како резултат на потопла клима во подрачјето тие 

најмногу се користат за лозови насади, тутун и житни култури. Во услови на 

наводнување со успех се одгледуваат окопни култури (пченка, сончоглед), 
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фуражни култури и др. Вторите се одликуваат со пониска продуктивна 

способност бидејќи се јавуваат на пострмни терени и на поголема надморска 

височина. Имаат поплиток физиолошки активен профил и под хор. C се јавува 

компактна стена R. Тие потребно е да се затревуваат или пошумуваат за да се 

спречи понатамошната ерозија.  

Општо, кај регосолите се јавуваат некои негативни процеси и својства 

како што се: опасност од ерозија, мала содржина на хумус, недоволна 

содржина на хранливи елементи, појава на суша во летниот период и др. Овие 

недостатоци може да се отстранат со примена на следните мерки: спречување 

на ерозивните процеси со примена на противерозивни заштитни мерки; 

терасирање, ѓубрење со органски и минерални ѓубрива, фитомелиорации 

(многугодишни треви, зелено ѓубрење како втора култура) во услови на 

наводнување за наголемување на содржината на хумус и создавање на 

стабилни макроагрегати, продлабочување на ораницата. Пред да се ѓубрат со 

минерални ѓубрива потребно е да се врши контрола на плодноста на почвата. 

Во 58 профили е определена содржината на леснодостапните P2O5 и К2О. Во 

66,29% од проучените профили, обезбеденоста со P2O5 е слаба, во 20,22% е 

средна и 13,48% е добра (богата). Спротивно на тоа во 40,22% обезбеденоста 

со К2О е богата, во 35,63% средна и во 24,13% е слаба. Ваквата состојба 

укажува на тоа дека главното ѓубрење треба да биде со азотни и фосфорни 

ѓубрива, а според културите, примената на калиумовите ѓубрива доаѓа на 

последно место.  

 

3.4.2. РЕНДЗИНИ  

 

Рендзините се хумусно-акумулативни почви со тип на профил А-АС-

С. Имаат моличен хоризонт А, поплиток од 40 cm, кој преку преоден АС 

хоризонт минува во растресит карбонатен супстрат, без флувични својства. 

Од педолошката карта за ова подрачје опфатено со листовите Велес 2 и 4 и 

Штип 1 и 3, може да се установи дека рендзините се распространети на по-

мали или поголеми површини и тоа издвоени во полигони поединечно или во 

комплекси со другите почвени типови: рендзини+регосоли; рендзини+ 

ригосоли; рендзини+смолници; рендзини+черноземи; рендзини+черноземи+ 

смолници; рендзини+смолници+ригосоли; рендзини+лептосоли; рендзини+ 

регосоли+лептосоли и рендзини+циметни шумски почви+регосоли.  

Се јавуваат на брановидно-ридските релјефни форми во сите котлини 

на подрачјето, а се образуваат врз карбонатни езерски, карбонатни пироклас-

тични седименти и врз растрошен варовичен супстрат кој содржи доста глина 

и врз лапоровити глинести терциерни седименти.  
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3.4.2.1. Генеза и класификација. Најважен фактор за образување на 

рендзините е супстратот. Тој е растресит, силикатно-карбонатен и супстрат 

кој лесно се распаѓа и минува во реголит. Во подрачјето тој најчесто содржи 

многу глина, но во неа не доминира монтморилонитот туку илитот со каоли-

нит. Супстратот е богат со СаСО3 во вид на прав или на нешто покрупни чес-

тички од него. Образувани се врз различни супстрати: карбонатни кластични 

или слабо сврзани седименти кои лесно минуваат во реголит (песоци, глини, 

чакали, песочници, глинци, мергели, конгломерати, нечисти варовници) и врз 

пирокластични седименти (карбонатен андезитски туф, андезитски бречи 

сврзани со карбонатен цемент). Ваквиот супстрат во подрачјето е хетероген 

по механичкиот, минералошко-петрографскиот состав, по содржината на по-

крупните честици и минералошкиот состав на глината. Рендзините во 

подрачјето се образувани во следните климатско-вегетациско-почвени 

региони: во континентално-субмедитеранското подрачје до 600 m височина со 

климазонална аѕѕ. Querceto-Carpinetum orientalis и во топлото континентално 

подрачје (од 600 до 800 m), со климазонална аѕѕ. Quercetum frainetto cerris 

macedonicum. 

 Образувањето на рендзините се состои од следните процеси: а) 

акумулација на зрел хумус и на биогени елементи и формирање на хумусно–

глинени комплекси; б) слабо растворање и промивање на СаСО3 и MgCO3; в) 

отсуство на аргилогенеза и на транспорт на глината, така што нема промени 

во минералошкиот состав на глината; в) декарбонатизацијата е слабо изразена 

заради богатството со СаСО3 и релативно аридните услови. Само во 6 про-

фили хумусниот хоризонт или дел од солумот е останат без СаСО3 (промиена 

рендзина). Процесите во рендзините под природна вегетација се разликуваат 

од оние во обработените рендзини. Во нив акумулацијата на хумус и декар-

бонатизацијата, се посилно изразени. Опишани се само два поттипа на 

рендзини во подрачјето и тоа: калкарична (карбонатна) и промиена 

(бескарбонатна) рендзина.  

3.4.2.2. Морфолошки својства. Рендзините се карактеризираат со А-АС-С 

тип на профил. Просечната длабочина на хор. А изнесува 30,27 cm, и се движи 

од 15 до 50 cm. Почвите кои се опишани како рендзини, а имаат хор. А 

подлабок од 40 cm се дефинираат како черноземи. Хор. А кај рендзините под 

природна вегетација има темно кафеава боја, хумусен, со зрнесто-граш-

ковидна структура, карбонатен од површината со присуство на редок скелет и 

проткаен со коренови жили. Обработливиот хор. Ар, често има посветла боја 

и со значително разрушена структура. Тој хоризонт има разни нијанси на 

кафеава боја и се одликува со грашковидно-лешниковидна структура. Некои 

рендзини во подрачјето содржат ситен варовичен скелет по целиот профил, а 
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и на самата површина. Хор. А постепено минува во преодниот хор. АС кој е 

посветло обоен, има светло сива до жолто кафеава боја, често е исшаран и 

збогатен со конкреции или мицелиуми од СаСО3. Во некои профили во него 

се среќаваат и кртечини. Хор. С е жолто сив седимент со различна текстура, 

со новотворби од СаСО3 и ретки кртечини. 

3.4.2.3. Механички состав. За механичкиот состав на рендзините во 

подрачјето користени се податоци од 71 профили. Бидејќи во текот на 

педогенезата механичкиот состав на почвата не се менува, тој зависи од 

таквиот состав на супстратот. Матичниот супстратот е хетероген и содржи 

различно количество одделни фракции, така што образуваните рендзини 

имаат хетероген механички состав и припаѓаат во 10 текстурни класи. Од 

анализираните 192 почвени проби, 41,67% се лесна глина; 22,40% глинеста 

иловица; 9,89% иловица; со по 6,25% песокливо глинеста иловица и тешка 

глина; 4,16% песоклива иловица; 3,65% правлива иловица; 3,12% песоклива 

глина; 2,08% правлива глина и 0,53% правливо глинеста иловица. Просечната 

содржина на скелет изнесува 7,92%. Во фракциите на ситноземот доминира 

фракцијата на ситен песок, средно 35,05%, а фракциите на прав и глина се 

приближно исто застапени, средно 26,45% и 26,32%. Најмалку има крупен 

песок, средно 12,24%. Интересен е односот на фракциите физички песок и 

физичката глина. Во 56,77% од анализираните проби, физичката глина е 

застапена повеќе од 50% и доминира над физичкиот песок, и обратно во 

43,23% од пробите физичкиот песок доминира над физичката глина. Во 

36,45% од анализираните проби содржината на глина е поголема од 30% како 

резултат на богатството на супстратот. Но, овие почви не манифестираат 

вертични својства заради доминација на илитот и каолинитот над минералите 

од групата на смектити.  

3.4.2.4. Физички својства. Има податоци за некои физички својства 

(привидна и права густина, порозност, влажност на венење и ретенционен 

воден капацитет) само за 6 профили. Привидната густина се движи од 1,18 до 

1,50, просечно 1,31 g/cm
3
, а правата густина од 2,4 до 2,76, просечно 2,59 

g/cm
3
. Просечните вредности на рендзините покажуваат дека се порозни. 

Нивната порозност изнесува 49,95%, ретенциониот воден капацитет 44,76% и 

капацитетот за воздух 5,15%, што значи дека има доволно некапиларни пори 

(релативно добра аерација). Коефициентот на венење не е висок (18,90%), 

така што имаат доволно количество на физиолошки достапна влага (25,86%). 

Податоци за содржината на хигроскопна влага има за сите 71 профили. Таа се 

движи од 1,64 до 5,54%, средно 3,31% во хор. А, во преодниот АС просечно 

изнесува 2,96% и во супстратот С 2,43% и е во корелација со содржината на 

хумус и глина во почвите.  
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Податоци за агрегатниот состав и стабилноста на макроагрегатите на 

рендзините од Овче Поле и Тиквеш има во монографијата на почвите на Р. 

Македонија (Филиповски Ѓ. 1996). Резултатите од сувото просејување пока-

жуваат дека во површинскиот дел на хор. А преовладуваат покрупните 

агрегати (над 5 mm и 3-5 mm). Тие заедно во просек сочинуваат половина од 

сите агрегати, при што односот меѓу нив во одделните профили е различен. 

По нив идат агрегатите со димензии од 1 до 3 mm (околу 1/3), а поситните 

агрегати (0,25 -1 mm) изнесуваат околу 10%. Во сува состојба само мал дел 

микроагрегати (просечно 3-4%) не се сврзани во макроагрегати. Податоците 

од мокрото просејување говорат за стабилноста на макроагрегатите. Поголем 

дел од макроагрегатите покрупни од 3 mm се нестабилни. За разлика од нив, 

најважните агрегати од агрономска гледна точка (1 – 3 mm ) се покажале 

стабилни. Во ораничниот слој од сите макроагрегати 71-87% (просечно околу 

80%) се покажале како стабилни (водоотпорни). Тоа мошне позитивно влијае 

врз физичките својства на почвата. 

 Анализите покажуваат дека рендзините имаат добри физички својства, 

дека се релативно добро аерирани, потопли, добро водопропустливи и добро 

водозадржливи. Погодни се за обработка бидејќи даваат мал отпор при 

обработката. 

3.4.2.5. Хемиски својства. Овие својства на рендзините зависат, од една 

страна, од својствата на супстратот, т.е. од неговиот механички и 

минералошки состав и содржина на карбонати во него и, од друга страна, од 

интензитетот на педогенетските процеси и степенот на антропогенизацијата. 

Овие својства зависат и од вегетацијата (дали се под природна вегетација или 

се обработуваат). Со најголема содржина на хумус се одликуваат рендзините 

под природна вегетација. Во обработливите рендзини содржината на хумус е 

намалена како последица на посилната минерализација на хумусот. 

Просечната содржина на хумус во сите 71 профили во хор. А изнесува 2,73% 

(од 0,65 до 6,72%). Од нив 4,05% се многу слабо хумусни, 68,92% слабо 

хумусни, 20,27% средно хумусни и 6,76% се силно хумусни. Хор. АС 

просечно содржи 1,82%, а хор. С 1,24%. Интересни се податоците за 

содржина на хумус во карбонатните и бескарбонатните рендзини. Просечната 

содржина кај карбонатните рендзини изнесува 2,07%, а кај бескарбонатните 

1,45%. 

Од проучените 71 профили, 6 се бескарбонатни во хор. А , дел во АС, 

а во еден профил карбонатите се промиени и подлабоко. Просечната 

содржина на карбонати во хор. А изнесува 13,51%, во преодниот АС хоризонт 

21,87% и во хор. С 29,63%. Тоа покажува дека декарбонатизацијата е 

нагласена. 
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Присуството на карбонати во карбонатните рендзини и во долните 

хоризонти кај бескарбонатните рендзини силно се одразува врз реакцијата на 

почвениот раствор. Просечната вредност за реакцијата кај карбонатните 

рендзини изнесува 8,18 (од 7,1 до 9,1). Изразени во проценти од бројот на 

профилите (65) состојбата е следна: 1,12% се неутрални, 7,82% слабо алкални, 

78,77% умерено алкални и 12,29% се силно алкални. Кај бескарбонатните 

рендзини (6 профили) просечната вредност на реакцијата е 7,42 (од 8 во 

хоризонтите без СаСО3, до 7,98 во карбонатните). Прикажано по класи 

состојбата е следна: 22,24% од пробите се со неутрална, 38,88% слабо алкал-

на, 33,33% умерено алкална и 5,55% се со силно алкална реакција. 

Во промиените рендзини определени се S,T-S,T и V%. Просечната 

вредност за сумата на атсорбирани катјони (S) изнесува 21,83 cmol(+)kg
-1

 

почва, капацитетот на атсорпција на катјони (Т) е 22,41 cmol(+)kg
-1

 почва и 

степенот на заситеност на почвата со базични катјони изнесува 96,04%. Има 

податоци за составот на јоните во еден профил од Овче Поле (Филиповски Ѓ. 

1996). Меѓу атсорбираните јони во карбонатната рендзина врз терциерни 

седименти доминираат јоните на Ca
++

 (84-86%), а по нив идат јоните на Mg
++

 

(8-11%). Во минимално количество се јоните на Na
+
 и K

+
 (по 2-3%). 

 Во 3 профили од Овче Поле определена е количината и составот на 

солите. Во хор. А има просечно малку соли (0,072%). Во водниот екстракт 

доминираат бикарбонатите на Ca и Mg, а по нив идат сулфатите (Филиповски 

Ѓ. 1959). 

Има податоци и за минералошкиот состав на глината за два профили 

врз терциерни седименти од Овче Поле (Филиповски Ѓ. 1996). Добиените 

резултати покажуваат дека заради хетерогениот состав на супстратот тие 

имаат наследено поголем број глинени минерали: илит, монтморилонит, 

вермикулит, хлорит, каолинит и кварц. Во глината доминира илитот. Тоа 

позитивно се одразува врз физичките и физичко-механичките својства и врз 

исхраната со калиум. 

3.4.2.6. Производни својства. Рендзините спаѓаат меѓу најплодните почви 

образувани на брановидно ридските терени во котлините. Ова посебно се 

однесува за илестите рендзини и оние рендзини кои се блиски до оваа 

текстурна класа. Тоа се должи на длабокиот физиолошки активен профил, 

добрата структура, добриот воден, воздушен и топлотен режим, поволните 

хемиски својства и во одредени случаи добрата обезбеденост со достапни 

хранливи материи (достапен Р2О5 и К2О). Од податоците со кои располагаме 

за обезбеденоста на почвите со хранливи елементи состојбата е следна: содр-

жината на вкупен азот се движи од 0,04 до 0,24%, средно 0,11 (во 7 профили) 

и е во корелација со содржината на хумус за тие профили; содржина на лесно 
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достапен P2O5 во анализирани 71 профили во хор. А се движи од 0,2 до 51,33, 

средно 16,84 mg/100g почва, а на лесно достапен К2О од 1,8 до 50,31, средно 

22,70 mg/100g почва; 53,52% се слабо обезбедени, 36,62% се богато 

обезбедени и 9,86% се средно обезбедени со P2O5 во хор. А, а 20,29% се слабо 

обезбедени, 31,89% се средно и 47,83% се богато обезбедени со лесно 

достапен К2О. Во преодниот АС хоризонт (анализирани 61 профили), 

содржината на лесно достапен P2O5 се движи од 0,1 до 52,04, средно 11,19 

mg/100g почва, а на лесно достапен К2О од 1,0 до 50,00, средно 17,24 mg/100g 

почва; 68,85% се слабо обезбедени, 16,39% се богато обезбедени и 14,76% се 

средно обезбедени со P2O5 во хор. АС, а 44,26% се слабо обезбедени, 18,03% 

се средно и 37,71% се богато обезбедени со лесно достапен К2О. Во супстра-

тот С (анализирани 51 профили), состојбата е следна: содржината на лесно 

достапен P2O5 се движи од 0,1 до 25,86, средно 7,59 mg/100g почва, а на лесно 

достапен К2О од 2,4 до 33,19, средно 10,50 mg/100g почва; 66,67% се слабо 

обезбедени, 3,92% се богато обезбедени и 29,41% се средно обезбедени со 

P2O5 во хор. С, а 62,74% се слабо обезбедени, 29,41% се средно и 7,85% се 

богато обезбедени со лесно достапен К2О. 

 Во рендзините богати со СаСО3 и со алкална реакција можна е појава 

на недостиг на некои микроелементи (Fe, Mn, Zn, Cu, Co па и В). Но, тоа со 

анализи не е докажано. Установено е дека некои рендзини од Тиквеш и Овче 

Поле се добро обезбедени со бор. Но, во некои од нив има недоволно железо, 

поради што се јавува хлороза во некои овошни и лозови насади. Податоците 

за содржината на СаСО3 говорат дека хлорозата во дел од рендзините може да 

биде сериозен проблем. 

Продуктивната способност кај овие почви може да се намали поради 

појава на суша во летниот период, недоволната обезбеденост со достапни 

форми на хранливи материи, малата содржина на хумус, опасноста од ерозија 

на терените со поголем наклон и сл. Сите овие појави и својства може да се 

отстранат со примена на соодветни агротехнички и мелиоративни мерки 

(наводнување, ѓубрење со органски и минерални ѓубрива, длабока обработка, 

фитомелиорации и примена на против ерозивни заштитни мерки). После 

примената на овие мерки на рендзините може со голем успех да се 

одгледуваат високо профитабилни земјоделски култури (градинарски, фураж-

ни, индустриски и житни култури, винова лоза, овошни култури). 

 

3.4.3. СМОЛНИЦИ (ВЕРТИСОЛИ) 

 

Во подрачјето опфатено со листовите Велес 2 и 4 и Штип 1 и 3, 

смолниците се меѓу најдобро проучените почви. Тоа се почви со тип на 
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профилот А-АС-С или А-АС-С-R. Се одликуваат со присуство на вертичен 

хоризонт до длабочина од 100 cm. Тој е образуван со процесите на 

вертисолизација. Смолниците содржат над 30% глина, којашто има својства на 

бабрење и содржи многу смектити (монтморилонит и др.). Имаат капацитет на 

атсорпција поголем од 40 cmol(+)kg
-1

 почва. 

 Распространети се во котлините на подрачјето (Велешко, Тиквешко, 

Овче Поле, Штипско, и во мал дел од Пробиштипско и Злетовско кое влегува 

во подрачјето) како самостојна картографска единица или во комплекс со 

регосоли, рендзини, черноземи, циметни шумски почви, ригосоли, а наместа и 

со лептосоли. 

3.4.3.1. Генеза и класификација. Нивната генеза е сврзана со специфични 

услови: релативно рамен релјеф, супстрат богат со глина (смектити) која 

бабри и базични материи така што има неутрална или алкална реакција, 

климатски услови со појава на ариден (сув) и влажен период во текот на 

годината (сменување на сува со мокра фаза). 

Смолниците во подрачјето се јавуваат на брановидно-ридските терени 

во терциерните котлини или на терени со вулкански релјеф, најмногу до 

надморска височина од 500 m, а само ретко и до 800 m. Најтипични својства 

добиваат на зарамнети површини, т.е. во слабо брановидни терени, и тоа 

главно на платоа и езерски тераси каде што има услови за поинтензивно влаж-

ење и сменување на мокра и влажна фаза во почвата со сува фаза. Тоа е 

неопходно за педотурбацијата.  

 Најважен фактор во нивното образување е супстратот. Се образуваат 

од терциерни глинести седименти богати со смектити, а помалку и од 

неутрални, базични и ултрабазични компактни стени или од нивниот реголит. 

Сите овие супстрати се богати со глина и смектити примарно вклучени во 

супстратот или добиени со хемиско распаѓање. Ги има и врз пирокластични 

седименти добиени од базични стени (андезитски туфови, андезитски бречи, 

андезитски игнимбрити, хорнбленда-аугит-биотит андезити) и пролувиум од 

палеогени седименти обогатен со андезитски материјал. Староста на овие 

седименти е миоценска, плиоценска, па до плеистоценска. Супстратот треба 

да е богат со бази. 

Анализите на минералошкиот состав на глината во смолниците 

образувани во Штипскиот, Светиниколскиот и во еден мал дел од Пробиш-

типскиот реон опфатен во подрачјето на секцијата, покажуваат доминација на 

смектити (монтморилонит) и неговите мешовито-слоевити минерали (МСМ), 

просечно 59,36%. 

Климата во подрачјето каде се јавуваат смолниците се карактеризира 

со појава на влажен период (касна есен, зима, рана пролет) и жежок и сув 
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период (лето, рана есен). Таа припаѓа на континентално-субмедитеранско и во 

еден дел на топлото континентално подрачје. Ваквата клима, заедно со монт-

морилонитската глина овозможуваат сменување на аеробни со анаеробни 

услови и појава на педотурбација.  

 Денес најголем дел од овие почви се обработени, а на места има 

остатоци од проредена дабова шума, обрастена со тревна растителност, што 

говори дека во минатото овие почви биле под ксерофилни дабови шуми, 

главно благун и бел габер и на плоскач и цер. Ретко се под природни трев-

ници, шикари и ретки шуми (особено таму каде се јавуваат во комплекс со 

регосоли и лептосоли) што служат за испаша на добитокот. Таму каде се 

обработуваат смолниците, причинети се значителни промени во поглед на 

намалување на содржината на хумус и влошување на водно-физичките 

својства, и е засилена ерозијата. Кај некои со ѓубрењето со зголемени дози на 

минерални ѓубрива, зголемена е содржината на фосфорот. 

 Процесите на образување на смолниците (вертисолизацијата) се 

состојат од следното: 1. акумулација на хумус со специфични својства; 2. де-

карбонатизација; 3. аргилогенеза; 4. повремена појава на хидроморфизам и 5. 

педотурбација која се смета за најважен и најспецифичен процес во 

образувањето на овие почви. Таа се состои во следното: во сува состојба 

почвата се контрахира, создава широки и длабоки пукнатини во кои тоне 

ситна почвена маса и формира клинови од црна маса на преминот меѓу 

хоризонтите А и С. Со настапување на влажниот период навлегува вода во 

пукнатините и нивното дно бабри. Се создава голем притисок кој ги движи 

косо-клинообразните крупни агрегати. Тие се тријат помеѓу себе и се 

добиваат коси полирани и избраздени површини на крупните агрегати 

(„slickensides“). Со овие процеси се создава вертичен хоризонт и се меша 

почвената маса. 

 Во подрачјето констатирани се следните поттипови: 1. карбонатни 

(имаат карбонатни почвени материјали почнувајќи најдлабоко од 30 cm) и 2. 

некарбонатни (немаат карбонатни почвени материјали до длабочина од 60 

cm), а поделбата во вариетети се врши врз основа на карактерот на супс-

тратот: а) врз разни глинести седименти; б) лапорци; в) врз преодни, базични 

и ултрабазични стени; г) врз пирокластични седименти, како и врз основа на 

дебелината на хумусниот хоризонт (плитки до 40 cm, средно длабоки од 40 до 

60 cm и длабоки над 60 cm).  

3.4.3.2. Морфолошки својства. Профилот е од типот А-АС-С или А-АС-С-R 

(врз компактни стени). Солумот (А+АС) е длабок просечно 80 cm, а 

хумусниот хоризонт 60 cm. Тоа се почви со длабок солум и длабок хумусен 

хоризонт.  
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Во обработените смолници јасно се разликува ораничниот слој Ар (до 32 cm), 

со нешто посветла боја од долниот необработен дел на хумусно-акуму-

лативниот хоризонт А (црна, сива, темносива, сивокафеава, кафеавоцрна) и со 

поинаква структура, поради обработката. Бојата зависи од содржината на 

хумусот и карбонатите во почвата и се менува со промена на влагата во 

почвата. Површинскиот дел на хоризонтот А (од 0 до 10 cm), обично, има 

сосема поинаква структура во споредба со неговиот долен дел. Во него, под 

влијание на надворешните фактори, се образува ситнозрнеста до прашкаста 

маса (површински мулч), која многу лесно тоне низ пукнатините и го полни 

нивното дно до извесна длабочина. Подораничниот, необработен дел на хор. 

А, се карактеризира со полиедрична или призматична структура, испресечен е 

со хоризонтални и вертикални пукнатини, повлажен е од Ар, пластичен и 

леплив. Според механичкиот состав, претставува главно иловеста глина, а 

поретко и тешка глина. Околу структурните агрегати, особено низ пукна-

тините, се забележуваат траги од педотурбацијата, односно полирани повр-

шини („slickensides“) под агол од 45
0
. Испреплетен е со корења од вегета-

цијата кои продираат, главно, низ пукнатините, а се забележуваат и канал-

чиња од активноста на почвената фауна (мравки, дождовни црви). Во некои 

од профилите во долниот дел на хор. А, кој што се граничи со АС, се јавуваат 

и брашнести конкреции од СаСО3 (белоочки). Во А хоризонтот, на места се 

среќаваат и заоблени каменливи фракции, кои се изнесени од долу со педо-

турбација. Овој хоризонт покажува послаби знаци на оксидоредукција во 

споредба со долните хоризонти, бидејќи тие знаци се камуфлирани со темната 

боја на почвената маса. Меѓутоа ако се пресече со нож, се забележуваат многу 

ситни и мали кафеави и црни дамки. За одбележување е и тоа што црната ху-

мусна маса на хор. А навлегува во преодниот АС хоризонт во вид на јазици и 

клинови низ пукнатините, така што преодот кон овој хоризонт е во вид на 

брановидна или цик-цак линија. Преодниот АС хоризонт се одликува со 

нешто посветла боја, условена од бојата на супстратот. Во него се јавуваат 

вертикални клинови и џебови од хумусната маса на хор. А, која тоне низ 

пукнатините, како и конкреции од Fe и Mn кои се уочуваат, ако со нож се 

пресече грутка од смолница. И тој е биолошки активен, глиновит, со приз-

матична структура и површини на лизгање. Постепено минува во матичниот 

супстрат С. Супстратот се состои од глинести терциерни и пирокластични 

седименти и реголит од базични стени, со жолтеникаво-кафеава, зеленикава и 

сивкаста боја. Претставува иловеста глина, тешка глина и песокливо глинеста 

иловица. Збогатен е со конкреции од СаСО3, а трагите од оксидоредукционите 

процеси се уште понагласени. Биолошки е потполно неактивен. 
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3.4.3.3. Механички состав. Располагаме со резултати за механичкиот состав 

на 59 профили. Од тие резултати може да се констатира следното: а) 

релативно ниска содржина на скелет, иако од морфолошкиот опис на некои од 

профилите и теренот каде се ископани, се говори за присуство на доста 

камења од кварц и андензити кои не биле опфатени при земањето на почве-

ните проби за анализа. Просечната содржина на скелет, многу малку се 

зголемува со длабочината на профилот. Така хор. А содржи 3,91%, АС 4,16% 

и С 4,36% скелет; б) мошне голема содржина на глина, особено колоидна 

глина (честици помали од 0,002 mm), просечно изнесува 36,61%. Меѓу потти-

повите смолници (карбонатни и бескарбонатни) нема суштинска разлика во 

содржината на глина. Карбонатните смолници просечно содржат 37,04%, а 

некарбонатните 36,35% глина. Просечната содржина на глина во сите 

профили во хор. А е 37,66%, во АС 37,87% и во С 33,18%; в) релативно висока 

содржина на ситен песок, просечно 30,55% и негова доминација над фракци-

јата крупен песок, просечно 13,46%; г) во физичката глина (механички еле-

менти помали од 0,02 mm), содржината на глина е за двапати повисока од 

содржината на прав. Фракцијата физичка глина апсолутно доминира над 

фракцијата физички песок (во 75,14% од сите проби, спрема 24,86%). Ова се 

потврдува и со просечната содржина на физичка глина (55,96%) и вкупен 

песок (44,01%), како и со односот на истите тие фракции кој изнесува 1,27; д) 

ако се спореди содржината на одделните фракции по длабочината на 

профилот, може да се констатира дека нема некоја поголема разлика. Тоа се 

должи на глинестиот супстрат, надополнето со педотурбацијата, при што 

почвената маса на смолниците релативно рамномерно се распоредува по 

целата длабочина, односно се хаплоидизира и хомогенизира. Со најголем 

процент (64,36%) смолниците припаѓаат на текстурната класа лесна глина, а 

потоа со 19,45% во класата на тешка глина. Следуваат текстурни класи 

застапени со помали проценти: глинеста иловица 4,64%, песоклива глина 

3,70%, песоклива иловица 2,78%, песокливо глинеста иловица и 2,31%, 

иловица. Со помалку од 1% се застапени текстурните класи: иловица и 

иловест песок со по 0,92% и правлива глина и правлива иловица со по 0,46%. 

3.4.3.4. Физички својства. За овие својства ќе се зборува врз основа на 

резултатите од анализата за хигроскопна влага на 59 профили, агрегатниот 

состав со мокро и суво просевање и стабилност на макроагрегатите 

(7 профили), физичко-механички својства (7 профили) и ретенција и ретен-

циони криви (4 профили). Добиените податоци потврдуваат дека смолниците 

имаат негативни физички и физичко-механички својства, мошне специфични 

и различни во споредба со сите други почви во подрачјето. Главната причина 

лежи во големата содржина на глина и нејзините специфични својства 
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предизвикани од опишаниот минералошки состав. Анализите на агрегатниот 

состав (Јованов Д, 2010) покажуваат дека со сувото просевање доминираат 

агрегатите поголеми од 10 mm, средно 56,56% и заедно со оние од 5 mm 

просечно изнесуваат 66,96%. Агрегатите кои се најповолни од агрономска 

гледна точка (1-5 mm) го заземаат второто место, средно 29,25%. Микро-

агрегатите (< 0,25 mm) во сува состојба речиси и да нема, средно 0,97%. Тоа 

значи дека во сува состојба сите микроагрегати и механички елементи се 

сврзани во покрупни агрегати. Со мокрото просевање се покажува стабил-

носта на макроагрегатите. Во 2 од 7 профили, крупните агрегати се распад-

нале најмногу во агрегати од 1 до 3 mm, додека во 4 профили во агрегати од 

0,25 до 1 mm. Значителен дел од агрегатите се распаднал во микроагрегати и 

механички елементи (во 3 профили во хор. Ар над 20%, и во 3 профили од 12 

до 18%). Исклучок е еден профил под природна вегетација (само 3,52% во А, 

а под него од 13,52 до 17,65%). Во површинскиот кат на овој профил стабилни 

остануваат покрупните агрегати од 3 mm во многу поголемо количество 

(41,29%) отколку во АС хоризонтот, без влијание на кореновиот систем на 

тревната вегетација (3,07%). Ова покажува дека во оваа смолница стабилноста 

на макроагрегатите во катот под влијание на кореновиот систем е далеку 

повисока. Многу слични податоци за агрегатниот состав и стабилноста на 

агрегатите во смолниците од други истражувачи се презентирани во моногра-

фијата на почвите на Р. Македонија (Филиповски Ѓ. 1996). Со одгледувањето 

на треви кај смолниците е можно да дојде до подобрување на структурата. 

Податоците од табелите за мокрото и сувото просевање покажуваат дека стр-

уктурата и конзистенцијата на почвата се менува во зависност од влажноста. 

 Податоци за волумната и привидна густина, порозноста, водниот 

капацитет, коефициентот на венење и капацитетот за воздух има за два 

профили (Овче Поле) за хор. А и преодниот АС хоризонт, (Филиповски Ѓ. 

(1996).  Просечната волумна густина изнесува 1,40 g/cm
3
, а правата 2,36 g/cm

3
. 

Порозноста средно изнесува (40,65%), а капацитетот за воздух 5,35% и 

изнесува само 13,16% од вкупната порозност. Тоа е далеку под оптималните 

20-25%, колку што изнесува во другите почви од класата со профил А-С. Сите 

податоци за воздушниот режим зборуваат за нестабилноста на порозниот 

систем и неговото периодично менување во зависност од влажноста на поч-

вата како и од карактерот на глината. 

Содржината на хигроскопната влага се движи од 0,60 до 9,44% 

(просечно 4,40%). Таа е во тесна корелација со содржината на глина, 

карактерот на глинените минерали и содржината на хумус. Вредностите на 

водните капацитети се високи, без поголеми разлики по длабочина на 

профилите (голема содржина на глина и на смектити низ сите хоризонти, 
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висока хидрофилност и висока капиларна порозност). Содржината на влага 

која се задржува во почвата при 0,33 бари е висока во сите хоризонти, 

просечно 32,41%. Највисока ретенција има во АС хоризонтот (33,51%), следи 

А хоризонтот (32,93%), а слични вредности имаат и Ар и С хоризонтот (31,41 

и 31,63%). Вредностите за влажноста на венење (притисок од 15 бари), се исто 

така високи во сите хоризонти. Од овие причини кај смолниците, и покрај 

високата водозадржливост, растенијата не се доволно обезбедени со вода, 

односно само 38,01% од целокупната влага што ја задржува почвата е 

достапна за растенијата. Утврдена е позитивна корелација помеѓу ретенцијата 

на влага при 0,33 и 15 бари и содржината на физичка глина (0,41 и 0,31) и 

глина (0,37 и 0,35), и висока негативна корелација помеѓу ретенцијата на 

влагата при 0,33 и 15 бари и содржината на крупен (-0,51 и -0,60) и вкупен 

песок (-0,49 и -0,55). Ретенциските криви се блиски една до друга и во сите 

случаи почнувајќи од тензија 2 до 15 бари се речиси хоризонтални, а нешто 

поголем пад се јавува при пониски притисоци. Се забележуваат постепени 

промени во ретенциските сили, со промена на влажноста без скокови. Тоа 

говори дека поделбата на почвената влага на разни форми не наоѓа оправ-

дување во ретенциската крива, бидејќи намалувањето на количеството вода 

нема големи скокови при различни тензии. Испитуваните смолници, според 

класификацијата на Atterberg (Атерберг), се многу пластични. Индексот на 

пластичност е највисок во необработениот дел на А хоризонтот (28,90%), а 

најниска вредност има во хоризонтот С (23,64%). Високиот индекс на плас-

тичност значително го скратува поволниот период за квалитетна обработка на 

смолниците. Сите овие резултати говорат дека смолниците имаат лоши водни, 

а посебно физички и физичко-механички својства. 

3.4.3.5. Хемиски својства. Презентирани се резултати за хемиските својства 

на 49 профили. Од нив 19 се карбонатни и 30 бескарбонатни. За 16 профили 

има податоци само за реакцијата на почвениот раствор и за обезбеденоста со 

леснодостапни форми на фосфор и калиум. Просечната содржина на хумус за 

сите профили (49) изнесува 1,92% и се движи од 0,52 до 6,25%. При тоа 

најмногу просечно хумус содржи хор. А, 3,04% (од 0,88 до 6,25%), потоа хор. 

АС со 1,60% (од 0,42 до 2,94%) и најмалку хумус содржи хор. С 1,10% (од 

0,26 до 2,77%). Просечната содржината на хумус по поттипови е следната: во 

бескарбонатните смолници во хоризонтот А изнесува 3,10%, а во 

карбонатните 2,76%. Од податоците за составот на хумусот (8 профили) може 

да се каже дека хуминските киселини апсолутно доминираат над фулво 

киселините (Петковски Д, 1988). Како најзастапени фракции се фракциите на 

хумински киселини сврзани со калциумот и хумински киселини сврзани со 

глината (од 15 до 35% од вкупниот С), од каде и најмногу доаѓа црната боја на 
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овие почви. Односот на Сх.к. : Сф.к. варира од 1,85 до 3,08, а содржината на 

нерастворливиот остаток е доста висока и се движи од 43 до 73,52% од 

вкупниот С. При групирањето во групи според содржината на хумус состој-

бата е следна: кај карбонатните смолници доминираат слабо хумусните кои 

учествуваат со 71,44%, следат многу слабо хумусните со 14,29%, средно 

хумусните учествуваат со 12,69% и најслабо се застапени многу силно хумус-

ните со 1,58%. Кај бескарбонатните состојбата е следна: доминираат слабо 

хумусните кои учествуваат со 63,16%, следат средно хумусните со 21,05%, 

многу слабо хумусните учествуваат со 14,92% и најслабо се застапени многу 

силно хумусните со 0,87%. Малата содржина на хумус е последица на 

долгогодишната обработка на смолниците при што е извршена минерализаци-

ја на хумусот. 

Калкаричните смолници содржат карбонати по целата длабочина на 

солумот. Просечната содржина е 15,19% (се движи од 0,8 до 63,25%). Од нив 

1,67% се сиромашни, 16,67% слабо карбонатни, 23,33% средно карбонатни, 

5% многу карбонатни, 25% богато карбонатни, 23,33% многу богато 

карбонатни и 5% се екстремно карбонатни почви. Карбонатите имаат силно 

влијание врз реакцијата на почвата. Така карбонатните смолници имаат 

просечна вредност за рН во хор. А (7,55), во преодниот АС (7,90) и во 

супстратот С (8,1). Во бескарбонатните смолници реакцијата на почвениот 

раствор има пониски вредности: во хор. А средно изнесува 6,67 во преодниот 

АС 7,35 и во супстратот С 7,73. Ако ги распределиме хоризонтите А, АС и С 

во класи и ги изразиме во проценти, ќе го добиеме следното: 33,34% од бес-

карбонатните смолници во хор. А имаат неутрална реакција, 44,44% слабо 

кисела, 14,81% умерено кисела и 7,41% слабо алкална; 45,83% од карбо-

натните смолници во хор. А имаат слабо алкална реакција, 37,5% умерено 

алкална и 16,67% силно алкална; во преодниот АС хоризонт 7,89% од 

профилите имаат неутрална реакција, 31,58% слабо алкална, 47,37% умерено 

алкална и 13,16% силно алкална реакција; во супстратот 40% се карактери-

зират со слабо алкална реакција, 42,5% умерено алкална и 17,5% со силно ал-

кална реакција. 

Во некарбонатните профили на смолници определени се S, T-S, T и V. 

Од резултатите може да се види следното: сумата на атсорбирани базични 

катјони (S) се движи во хор. А од 15,94 до 47,73 cmol(+)kg
-1

 почва,
 
просечно 

31,78 cmol(+)kg
-1

, во преодниот АС од 23,90 до 44,65 cmol(+)kg
-1

, просечно 

33,24 cmol(+)kg
-1 

и во супстратот од 23,33 до 40,63 cmol(+)kg
-1

 почва, 

просечно 31,37 cmol(+)kg
-1

; капацитетот на атсорпција на катјони (Т) 

просечно во хор. А изнесува 37,21 cmol(+)kg
-1 

(од 17,49 до 60,75 cmol(+)kg
-1

), 

во преодниот АС средно 35,32 cmol(+)kg
-1 

(од 25,40 до 48,57 cmol(+)kg
-1

) и во 
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супстратот С, средно 32,31 cmol(+)kg
-1 

(од 17,49 до 60,75 cmol(+)kg
-1 

); 

степенот на заситеност на почвата средно изнесува во хор. А 85,40%, во 

преодниот АС 94,11% и во супстратот 97,09%. Повисоките вредности за T се 

објаснуваат со високата содржина на глина, карактерот на глинените мине-

рали и содржината на хумус. За осум профили има податоци за составот на ат-

сорбираните катјони. Апсолутно доминира калциумот кој редовно е застапен 

со над 50% од капацитетот на атсорпција (Т), а особено високи вредности од 

81 до 93% од (Т) покажува кај карбонатните смолници. На второ место по 

застапеност е атсорбираниот магнезиум кој достигнува до 31% од (Т), додека 

атсорбираниот натриум и калиум се застапени во минимални количини и 

нивната содржина редовно се движи под 1% од капацитетот на атсорпција (Т).  

Од интерес се резултатите за минералошкиот состав на глината на 

смолниците (4 профили). Меѓу глинените минерали апсолутно доминираат 

смектитите (монтморилонитот) и неговите мешовито-слоевити минерали, 

средно 59,36%, што негативно се одразува врз водните, физичките и физичко-

механичките својства. На второ место доаѓа илитот, средно 24,66%, на трето 

место каолинитот, средно 10,21% и на последно место е хлоритот со 5,49%. 

3.4.3.6. Производни својства. Голем дел од смолниците во подрачјето се под 

житни култури (пченица, и др.) Проучуваните смолници се одликуваат со 

релативно добри производни својства (длабок и хомоген хумусно-

акумулативен А хоризонт односно длабок физиолошки активен профил), како 

и поволните хемиски својства (поволна реакција, висок капацитет на 

атсорпција на катјони, поволниот состав на атсорбираните јони, изразена 

пуферност, богата обезбеденост со достапен К2О (од 1,6 до 100, средно 36,79 

mg/100g и на граница на средна обезбеденост со Р2О5, од 1 до 72,20, средно 

10,30 mg/100g почва) и др. Од анализираните 58 профили, 65,52% се слабо 

обезбедени со Р2О5, 13% средно и 12,07% богато обезбедени со Р2О5. 

Состојбата со калиум е различна: 1,72% се слабо обезбедени, 12,07% средно и 

86,21% се богато обезбедени со К2О. Меѓутоа смолниците имаат лоши 

физички и физичко-механички својства, ниска водопропустливост, силна 

водозадржливост и нестабилност на макроагрегатите, краток временски 

интервал на обработка (“физичка зрелост” за обработка), страдаат од суша, а 

на пострмните наклони и од ерозија.  

 Негативните својства и појави може да се намалат со примена на 

повеќе мерки и тоа: ѓубрење со органски и минерални ѓубрива, хумизација, 

фитомелиорации, наводнување (правилен метод и норма на залевање), 

примена на специфична агротехника за сувите реони, правилен плодоред, 

преземање на противерозивни заштитни мерки. После примената на овие 
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мерки на смолниците може со успех да се одгледуваат житни, овошни култу-

ри (коскесто овошје), винова лоза, градинарски култури и фуражни култури.  

 

3.4.4. ЧЕРНОЗЕМИ 

 

 Во подрачјето опфатено со листовите Велес 2 и 4 и Штип 1 и 3, 

черноземите се распространети во реоните на Овче Поле, Штип, Велес и 

Тиквеш најчесто во комплекси со рендзина и смолници. Спаѓаат меѓу 

најдобро проучените почви во подрачјето. 

3.4.4.1. Генеза и класификација. Во испитуваните котлини, черноземите се 

јавуваат на многу слабо брановиден релјеф, главно на езерски и речни тераси, 

рамни или со мошне мал наклон. Во Овчеполската Котлина се распространети 

на надморска височина од 250 до 270 m (втора група), во Велешката од 185 до 

210 m (втора група), во Штипската од 360 до 370 m (трета група) и во 

Тиквешката Котлина од 150 до 175 m (втора група). Черноземот е биокли-

матски (зонален) почвен тип и тој може да се образува врз различни 

супстрати. Во составот на седиментите на котлините доминираат терциерни 

седименти. Черноземите распространети во Овче Поле се образувани врз 

староквартерни седименти, во Штипско, врз холоценски седименти-

пролувиум, во Ногаевци-Велешко и дел од профилите во Тиквеш, врз плио-

ценски седименти, а преостанатиот дел од профилите во Тиквеш, врз плеисто-

ценски речни седименти. Кај сите 25 профили се работи за растресити 

супстрати богати со карбонати, во кои преовладуваат иловести глини (10 

профили), па песокливо-глинести иловици (6 профили), песокливи глини 

 (5 профили) и глинести иловици (4 профили). Механичкиот состав, 

минералошкиот состав како и содржината на карбонати, говорат дека супс-

тратот се одликува со добра водопропустливост. 

 Черноземот се образува во услови на континентална, степска аридна 

до семиаридна клима. Реоните каде што се образувале черноземите, се 

најсушни реони во Р. Македонија. Средногодишната температура изнесува 

12,5 до 13,6
0
С, годишната сума на врнежи се движи од 460 до 483 mm, имаат 

низок индекс на сушата по De Martonne (17,7 - 23,3), низок Лангов врнежен 

фактор (34,5 до 37,7). Климата е аридна (со 6 до 7 аридни месеци) и се 

разликува од климата во типичните степи со нешто посилно изразена 

аридност и повисока температура, особено во зимските месеци. Ваквите кара-

ктеристики на климата имаат нагласено значење за педогенезата на овие 

почви (акумулација на хумус, а во него бази и биогени елементи). Тоа 

овозможува развиток на ксерофилна тревна вегетација која има важна улога 

во образувањето на овие почви. Поради влијанието на човекот, денес черно-
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земите главно се обработени и интензивно се користат во земјоделското про-

изводство. 

 Генезата на черноземите ја карактеризира процесот на черноземиза-

цијата, кој се состои од следниве процеси: 1) меланизација; 2) заситување на 

атсорптивниот комплекс со јони на Ca и Mg; 3) слабо хемиско распаѓање; 4) 

слаба транслокација (декарбонатизација) и 5) создавање стабилна зрнеста 

структура. 

 Черноземите според новата класификација на Филиповски Ѓ. (2006) се 

поделени во четири поттипови: 1. Калкаричен (CaCO3 до 30 cm). 2. Промиен 

(CaCO3 од 30 до 60 cm). 3. Некарбонатни (CaCO3 под 60 cm) и 4. Вертични 

(имаат вертични својства). Поделбата на вариетети е според матичниот 

супстрат: врз лесовидни и разни нерасчленети староквартерни седименти; врз 

разни плиоценски седименти; и врз плеистоценски терасни речни седименти. 

Поделбата на вариетети може да се изврши и според длабочината на 

моличниот хоризонт: средно длабок (40-60 cm ) и длабок (над 60 cm). Подел-

бата на форми според механичкиот состав: песоклив, иловичест и глинест.  

3.4.4.2. Морфолошки својства. Проучените черноземи се карактеризираат со 

Amoca - АСca - Сca тип на профил (карбонатни черноземи) и Amo - АСca - Сca 

тип на профил (бескарбонатни черноземи). Длабочината на солумот (А + АС), 

најчесто изнесува, од 60 до 80 cm, а кај некои профили може да достигне и до 

110 cm. Моќноста на хоризонтот А најчесто изнесува од 40 до 60 cm, 

достигнува и од 65 до 80 cm, а моќноста на преодниот хоризонт АС најчесто 

изнесува од 12 до 25 cm, а во некои профили и повеќе. Сите испитувани 

черноземи се обработени, па така моличниот хоризонт А е поделен на 2 дела: 

горен обработен и долен необработен. Хоризонтот А има најчесто темно-

кафеава (10 YR 4/3), многу темнокафеава (10 YR 2/2) до црна боја (10 YR 2/1) 

во влажна состојба, иако се јавуваат и други нијанси: сиво-кафеаво-црна (10 

YR 3/2, 3/1, 4/2). Се одликува со ситнозрнеста сфероидална до ситно и средно 

трошковидна сфероидална структура, растресит е, ровкав, најчесто иловичест. 

Преодниот АС хоризонт има посветла боја од хоризонтот А, жолто кафеава 

(10 YR 6/6), кафеава (10 YR 6/4), сиво-кафеава (10 YR 5/2). Се карактеризира 

со послабо изразена среднозрнеста сфероидална структура до крупна 

субангуларна полиедрична структура. Овој хоризонт најчесто е беструктурен, 

со бела (10 YR 8/2), жолта (10 YR 7/6) и жолтобела боја. 

 Проучените черноземи се одликуваат со голема застапеност на 

фауната, особено во преодниот АС и С хоризонт (биолошки новообразувања, 

копролити, каналчиња од црви, кртечини и др.). Кротовините и 

псевдомицелиумите се чести дијагностички знаци за овие почви. 
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3.4.4.3. Механички состав. Механичкиот состав на овие почви е еднообразен 

по длабочината на профилот (не се забележува преместување на глинените 

честици во профилот и нема текстурно диференцирање). Од 25 проучени 

профили во 14 има под 5% (слабо скелетоидни), а во другите од 5 до 10% 

скелет. Меѓу фракциите на ситноземот доминира фракцијата ситен песок, 

средно 34,88%, додека фракциите прав и крупен песок се приближно исти, 

средно 20,97% крупен песок и 18,05% прав. Содржината на глина изнесува 

средно 24,43%, на физичка глина средно 46%, а на физички песок 54%. Не се 

забележуваат големи разлики во механичкиот состав на черноземите во 

зависност на матичниот супстрат (поттипови) и според реоните на распрос-

транетост. Според класификацијата на Scheffer и Schachtschabel, 9 од 

проучените профили (хоризонт А), според механичкиот состав, припаѓаат на 

текстурна класа песокливи глини, или (36%), 2 се иловести глини, или (8%), 5 

песокливо-глинести иловици, или (20%), 3 глинести иловици, или (12%) и 6 

комбинации од претходните, или (24%). Тоа говори за мошне поволен 

механички состав. 

3.4.4.4. Физички својства. Податоците од 25 профили (Миткова Т, 1998) 

покажуваат дека хигроскопната влага е највисока во хумусно-акумулативниот 

А хоризонт, средно 4,34%, а потоа постепено опаѓа. Во АС хоризонтот 

изнесува 3,41% во матичниот супстрат С 2,63% и е во корелација со содр-

жината на хумус и глина во почвата. Податоците за хигроскопската влага 

добиени за нови 7 профили во 2008 година за черноземите на Овче Поле се 

нешто повисоки (5,94%, 5,15% и 3,75%), бидејќи се работи за вертични 

черноземи. Има податоци за водно-физичките својства за 8 профили 

(Филиповски Ѓ, 1996). Тие покажуваат дека фактичката густина просечно 

изнесува 2,56 g/cm
3
, а привидната 1,34 g/cm

3
, порозноста 48%, ретенциониот 

воден капацитет 38%, а капацитетот за воздух 10%. Физиолошки активната 

влага изнесува просечно 20,0 и 22,6%. Нормата за заливање за 10 cm 

длабочина на почвата изнесува просечно 163 m
3
/ha, а за 40 cm 648 m

3
/ha. Сите 

овие податоци покажуваат дека черноземите се одликуваат со добра пороз-

ност, добра аерираност, низок коефициент на венење и со добра водозадрж-

ливост. Има и нови податоци за некои физички и физичко-механички својства 

на седум профили черноземи во Овче Поле (Маркоски М, 2008).  

Фракциите на агрегати со димензии од 1 до 5 mm што ја сочинуваат 

зрнестата структура на почвата во најголем дел од испитуваните профили се 

застапени над 50%. Ова е многу поволен однос ако се знае дека тие се 

најдобри од агрономска гледна точка. Содржината на агрегати (< 0,25 mm) е 

мала во сите хоризонти (просечно 1,27%). Тоа значи дека во сува состојба 

практично сите микроагрегати се сврзани во макроагрегати. Испитуваните 
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черноземи се одликуваат со висока стабилност, средно изнесува (66,91%). 

Најголема стабилност макроагрегатите имаат во хоризонтот Аmo, средно 

(70,42%). Високата стабилност на површинските хоризонти е резултат на 

поголемото присуство на хумус и на неговиот состав овозможувајќи 

честичките подобро да се слепат во структурни агрегати. Најголема нестабил-

ност покажаа макроагрегатите со димензија од 0,5 до 0,25 mm, на второ место, 

односно трето место со многу блиска средна вредност (3,37%) агрегатите со 

димензии од 2 до 3 mm и (3,86%) агрегатите од 3 до 5 mm. Содржината на 

влага која се задржува во почвата при 0,33 бари е висока. Во Аmo изнесува 

средно 31,25%. Вредностите добиени за влажност на венење (притисок од 

15,00 бари) се високи кај сите хоризонти во испитуваните черноземи како 

резултат на високата содржина на глина, присуство на глинени минерали со 

висока ретенција, органска материја, како и присуството на поголем број 

микропори. Утврдена е позитивна корелација во хоризонтот Аmo помеѓу 

ретенцијата на влага при 0,33 и 15,00 бари и содржината на физичка глина и 

глина, и висока негативна корелација помеѓу ретенцијата на влага при 0,33 и 

15,00 бари и содржината на песок. Ретенционите криви во сите хоризонти 

почнувајќи од тензија 2 бари, во сите случаи се речиси хоризонтални. Се 

забележуваат постепени промени во ретенционите сили, со промена на 

влажноста без скокови. Тоа говори дека поделбата на почвената влага на 

разни форми не наоѓа оправдување во ретенционата крива, бидејќи 

намалувањето на количеството вода нема големи скокови при различни 

тензии. Филиповски Ѓ., и сор. (1980) имаат определено ретенциони криви за 

еден профил во Овче Поле. Профилот се состои од три слоја: хоризонтот А 

(двата ката до 26 cm) претставува еден слој со повеќе хумус (1,2 – 2,2%), 

глина (18,6-18,8%) и прав (46-56%) и со приближно еднакво количество 

монтморилонит и илит. Тој хоризонт покажува највисока ретенција (повеќе 

хумус). Вториот слој (хор. АС) има најниска ретенција, бидејќи содржи 

најмалку хумус (0,6%), глина (11,6%) и прав (18%). Погребаната почва од 78-

100 cm има двапати повеќе хумус (1,26%) од хоризонот АС, како и повеќе 

глина (15,1%) и прав (37%) и помалку монтморилонит. Затоа погребаната 

почва покажува повисока ретенција отколку хоризонтот АС. И кај черноземот 

е мал падот на ретенционите криви при тензии од 2 и 15 бара. Индексот на 

пластичност (Ip) изнесува просечно 11,47 и според него черноземите 

покажуваат карактеристики на: слабо пластични (OL); пластични (CL) и 

многу пластични (CI) почви. Средниот дел на профилите Аmo и преодниот 

AC хоризонт покажуваат највисока пластичност и се означуваат како многу 

пластични (CI), средно Ip 19,44 (голема содржина на глина и присуство на 

смектити, вермикулит и илит во овие хоризонти). Во матичниот супстрат Ip 
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изнесува средно 22,44 - многу пластични (CI) почви. Утврдена е позитивна 

корелација помеѓу горната и долната граница на пластичност во хоризонтот 

Аmo, и висока негативна корелација во ораничниот хоризонт (-0,1694; -

0,6477) во однос на процентот на глина и Wl и Wp. 

3.4.4.5. Хемиски својства. Најголема содржина на хумус има во хумусно-

акумулативниот хоризонт А, средно 2,13%. Во карбонатните черноземи 

средно изнесува 2,14%, а во бескарбонатните 2,10%. Со длабочината, опаѓа и 

во преодниот АС хоризонт средно изнесува 1,03%, а во матичниот супстрат С 

0,67%. Во зависност од реоните на распространетост, черноземите во Овче-

полско и Штипско содржат поголем процент на хумус, средно 2,12%, во однос 

на черноземите во Тиквеш и Ногаевци (средно 1,67%). Исто така, черноземите 

образувани врз езерски седименти содржат повеќе хумус во однос на черно-

земите образувани врз плеистоценски речни седименти.  

Резултатите за составот на хумусот покажаа дека хуминските 

киселини доминираат над фулвокиселините. Најзастапена фракција на 

хуминските киселини е фракцијата 2 (хумински киселини сврзани со калциум) 

средно изнесува 14,32%, следува фракцијата 3 (хумински киселини сврзани со 

стабилните форми на сесквиоксидите и глината) 10,55%, и последна е фрак-

цијата 1 (слободни хумински киселини), средно 6,79%. Најзастапена фракција 

од фулвокиселините е фракцијата 2 (фулвокиселини сврзани со калциум), 

средно 9,84%, а фракцијата 3 (фулвокиселини сврзани со глина и 

сесквиоксиди) е застапена со 7,06%. Содржината на мобилните форми на 

фулвокиселини (фракција 1а и 1) изнесува средно 2,19% фракција 1а и 3,63% 

фракција 1. Односот на хуминските киселини кон фулвокиселините е над 1 и 

се движи од 1,09 до 2,03, средно 1,42 (доминација на хуминските киселини). 

Содржината на нерастворлив остаток средно изнесува 45,60%, а стабилниот 

инертен дел на хумусот, што не е подложен на биодеградација, средно 

изнесува 78,50%. Слични резултати за составот на хумусот во еден профил на 

чернозем од Тиквеш презентира Алтарац-Манушева Л. (1959). 

Паралелно со содржината на хумус се движи и содржината на вкупен 

N. Најмногу има во хоризонтот А, средно 0,12%, во преодниот АС, средно 

0,06% и во супстратот С, средно 0,04%. Според класификацијата на Wolth-

mann, хоризонтот А спаѓа во групата на средно до добро обезбедени (од 0,2 до 

0,1%), а преодниот АС и супстратот С во средно и сиромашно обезбедени со 

вкупен азот (од 0,1 до 0,03%).  

 Во зависност од богатството на супстратот со CaCO3 и од интензи-

тетот на неговото промивање во карбонатниот чернозем, карбонатите се 

јавуваат од самата површина, а во бескарбонатните од преодниот АС хори-

зонт. Исклучок се два профили во кои, во дел од преодниот АС хоризонт, не 
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се забележува присуство на карбонати. Изразена во проценти, содржината на 

карбонати во АС и С хоризонтите изнесува: 56% од профилите содржат 15 до 

25% CaCO3 (богато карбонатни), а 44% под 15% CaCO3 (средно до многу 

карбонатни), односно во 8% од профилите, супстратот С има помалку од 15% 

CaCO3, во 52% помеѓу 15 и 25%, а над 25% CaCO3 (многу богато карбонатни) 

има во 40% од профилите. Доминираат профилите кои содржат од 15 до 25% 

CaCO3 во АС и С хоризонтот. 

 Реакцијата на почвениот раствор во сите испитувани профили не е под 

7,00. Во хоризонтот А, реакцијата во вода средно изнесува 7,70 (карбонатни 

черноземи) и 7,40 (бескарбонатните черноземи). Со длабочината, вредностите 

се зголемуваат и во преодниот АС хоризонт средно изнесуваат 7,85 и во суп-

стратот С 8,05. Хоризонтот А се карактеризира со неутрална, слабо до уме-

рено алкална реакција, а преодниот хоризонт АС и супстратот С со слабо до 

умерено алкална реакција. 

 Капацитетот на атсорпцијата на катјони најголема вредност има во 

хоризонтот А, средно 21,60 cmol(+)kg
-1

 почва (поголем процент на хумус и 

глина) и со длабочината постепено опаѓа. Во АС хоризонтот изнесува 17,42 

cmol(+)kg
-1

 почва, а во супстратот С 15,68 cmol(+)kg
-1

 почва. Хоризонтот А се 

карактеризира со среден до голем капацитет на атсорпција, а преодниот АС и 

супстратот С со среден капацитет на атсорпција. Минералите на глина имаат 

поголема улога во капацитетот на атсорпцијата во однос на содржината на 

хумус. 

 Карбонатните черноземи се наполно заситени со бази, додека кај 

бескарбонатните черноземи се јавува мала ацидификација во хумусно-

акумулативниот хоризонт А, а во два од профилите и во дел од преодниот АС 

хоризонт. 

 Степенот на заситеност на почвата со базични катјони кај 

карбонатните черноземи изнесува 100%. Со висок степен на заситеност со 

базични катјони (90%) се карактеризираат и хумусниот хоризонт кај бескар-

бонатните черноземи и дел од АС хоризонтот, иако не содржат карбонати. 

Меѓу разменливите базични катјони доминира Са
++

, па Mg
++

, а Na
+
 и K

+ 
се 

застапени многу помалку. Во атсорптивниот комплекс на черноземите Са
++

 и 

Mg
++ 

се застапени со 88,8 до 96%, како резултат на богатството на супстратите 

со CaCO3 и MgCO3 кои се во активна форма и придонесуваат за заситување на 

атсорптивниот комплекс со овие два катјони. Разменливиот К
+
 изнесува од 

4,79 до 2,88% од Т, а разменливиот Na
+ 

е најмалку застапен во атсорптивниот 

комплекс на черноземите (од 0,47 до 0,81% oд Т). Присуство на киселински 

катјони (H
+
+Al

+++
) се констатирани само во хоризонтот А кај бескарбонатните 

черноземи и во дел од АС хоризонтот во два профили. Изразена во проценти 
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од (Т), содржината на киселински катјони изнесува 9 до 10%. Со длабочината, 

содржината на киселинските катјони опаѓа, што говори дека процесот на 

ацидификација кај черноземите започнува од површината и е слабо изразен. 

Слични резултати за составот на атсорбираните јони за еден профил на черно-

зем од Овче Поле презентира Димитријевиќ А. (1983). 

Важно е да се истакне дека и елементарниот состав на почвата и на 

глината е униформен по целата длабочина на профилот (Алтарац-Манушева 

Л, 1959). Податоците за минералошкиот состав на глината во 4 профили 

испитувани во 2008 година покажуваат дека ниту еден минерал не е во 

апсолутна доминација, но видлива е поголемата застапеност на глинените 

минерали со тип на решетка 2:1 (вермикулит, илит и смектити) во однос на 

минералите со 1:1 тип на решетка. Ова говори за вариетет: вертични 

черноземи со малку влошени физички и физичко-механички својства во 

споредба со типичните черноземи. Податоци за минералошкиот состав на 

глината за три профили презентираат (Филиповски Ѓ. et. al., 1973, 1980). Во 

еден профил се јавува следната асоцијација на глинени минерали: илит-

каолинит-вермикулит-монтморилонит-хлорит, а во другите два: илит-

монтморилонит-каолинит-хлорит. 

3.4.4.6. Производни својства. Черноземите се одликуваат со релативно добри 

производни својства (релативно длабок профил, добри физички и хемиски 

својства). Испитуваните почви се средно до добро обезбедени со вкупен азот 

во хоризонтот А и средно до сиромашни во хоризонтот АС и С. Обезбе-

деноста на черноземите со леснодостапни P2O5 и K2O, е следна: (48%) од 

вкупно испитуваните профили во горниот дел на моличниот хумусен хори-

зонт имаат голема содржина на леснодостапен P2O5 (од 20,25 до 41,00 

mg/100g почва, добро и богато обезбедени) како резултат на неконтро-

лираното ѓубрење на почвата со фосфорни минерални ѓубриња, 28% се средно 

обезбедени (од 10,00 до 17,00 mg/100g почва), а 16% содржат под 10,00 

mg/100g почва (сиромашни со леснодостапен P2O5). Кај сите профили во 

преодниот АС хоризонт и супстратот С содржината на леснодостапен P2O5 е 

под 10,00 mg/100g почва (сиромашни) со овој хранлив елемент. Обезбе-

деноста на черноземите со леснодостапен K2O е поинаква: добро обезбеден со 

леснодостапен K2O е хоризонтот А кај сите профили, а со ваква обезбеденост 

се карактеризира и преодниот АС хоризонт кај некои од профилите. 

Содржината на леснодостапен K2O во хоризонтот А се движи од 21,90 до 

79,50 mg/100g почва, а во преодниот АС хоризонт од 21,9 до 32,65 mg/100g 

почва. Во другите профили преодниот АС хоризонт е средно обезбеден со 

леснодостапен K2O (од 11,45 до 18,30 mg/100g почва). Слична е состојбата и 

во матичниот супстрат С. Ваквата богата обезбеденост на черноземите со 
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лесно достапен калиум е резултат на неконтролираното ѓубрење со калиумови 

минерални ѓубриња и поради присуството на илитот кој ослободува многу 

K2O. 

Под влијание на долгото користење на черноземите во земјоделството 

се јавуваат некои негативни појави и својства како намалена содржина на 

хумус (особено во првите години по разорувањето), намалена содржина на 

некои достапни хранливи материи (особено азотни), намалена стабилност на 

структурата и појава на суша. За подобрување на овие негативни појави и 

својства, и за добивање на повисоки и стабилни приноси, се препорачува 

продлабочување на ораницата при истовремено ѓубрење, меѓутоа со претхо-

дно направена контрола за плодноста на почвата, како и наводнување во 

комплекс со други мерки кое обезбедува можности за одгледување на сите 

видови култури на овој почвен тип (индустриски, градинарски, житни, 

легуминози, овошни и лозови насади). 

 

3.4.5. ЦИМЕТНИ ШУМСКИ ПОЧВИ 

 

Појавата на оглинен камбичен хоризонт (В) кој во солумот се јавува 

заедно со охричен или моличен хоризонт, кои се над него е главна 

карактеристика на овие почви. Немаат добро развиен елувијален хоризонт, а 

солумот е со еутрични својства. Се образуваат на различни супстрати, освен 

на чисти варовници и доломити.  

На педолошката карта во подрачјето се издвоени како картографски 

единици на циметни шумски почви или во комплекси: циметни шумски почви 

+рендзини+регосоли; циметни шумски почви+регосоли; смолници+циметни 

шумски почви+регосоли и смолници+циметни шумски почви+регосоли+ 

ригосоли. 

3.4.5.1. Генеза и класификација. Тоа се климазонални почви во чија генеза 

климата и вегетацијата се доминантни педогенетски фактори. Се среќаваат во 

континентално субмедитеранското и делумно во топлото континентално под-

рачје. Распространети се најмногу во котлините, во брановидно-ридскиот 

релјеф со езерски тераси, најмногу до надморска височина од 500 m. Ги има 

на помали површини и на други височини, до 800 m. Се образуваат на 

различни супстрати: терциерните езерски седименти (глини, суглини, песоци, 

конгломерати, песочници, глинци и мергели) и неутрални еруптивни стени. 

Седиментите од кои се образувани овие почви можат да бидат карбонатни и 

бескарбонатни. Од 16 профили во половината супстратот е карбонатен (50%), 

и бескарбонатен во другата половина (50%). Во поголемиот дел од подрачјето 

површините каде што се образувани овие почви се обработуваат, а на места 
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каде релјефните услови тоа не го дозволуваат се покриени со зонална 

термофилно-ксерофитна асоцијација од Quercetum-Carpinetum orientalis 

macedonicum, Rudski apad. Ht (шумска заедница од даб благун и бел габер), а 

на површините при кои е солумот подлабок се јавува асоцијација од ас. 

Quercetum frainetto cerris macedonicum, Oberd. emend Ht. (шуми од пласкач и 

цер).  

Во овие подрачја се јавува алтернирање на сув и топол со влажен и не 

многу ладен период во текот на годината и тоа влијае врз генезата на овие 

почви која се карактеризира со следните процеси: а) акумулација на зрел 

хумус богат со бази и биогени елементи; б) декарбонатизација (декал-

цификација) со мошне слабо десатурирање со бази на атсорптивниот 

комплекс со можно формирање на хор. (В)Са; в) хемиско распаѓање на 

примарните минерали или трансформација на едни во други секундарни 

минерали со аргилогенеза (аргилосинтеза) и формирање на оглинен камбичен 

хоризонт; г) фиксација на ослободените со хемиско распаѓање сесквиоксиди 

на железото во оглинетиот камбичен хоризонт; д) кон сите тие процеси треба 

да се додадат промените што ги предизвикал човекот со уништување на при-

родната вегетација и со користењето во земјоделството. Таквите промени се: 

ерозија, влошување на структурата и осиромашување со биогени елементи и 

бази (закиселување, елувијација) на ораничниот слој. Најдлабоки промени се 

предизвикани со риголување на овие почви при подигањето на 

повеќегодишни насади.  

Врз основа на расположливите податоци овој тип би можел во 

подрачјето да се подели во следните поттипови: 1) типични (хаплични) кои 

имаат само доминантни диференцирачки карактеристики; 2) промиени (имаат 

карбонатни почвени материјали меѓу 30 и 60 cm); 3) лувични: имаат и 

аргилични својства, т.е. хоризонт Bt(B) - има еден профил со вакви 

карактеристики; и 4) вертични (имаат вертични својства особено во 

камбичниот хоризонт со појава на хоризонт (B)vt. Во секој поттип можни се 

некои од следните вариетети: а) врз терциерни карбонатни седименти; б) врз 

терциерни и дилувијални карбонатни седименти и в) врз терциерни и 

дилувијални бескарбонатни седименти. 

3.4.5.2. Морфолошки својства. Во подрачјето испитуваните циметни шумски 

почви се карактеризираат со тип на профил А-(В)-С. Многу често меѓу хор (В) 

и С присутен е преоден хор. (В)С. Бидејќи се обработуваат морфологијата се 

менува и имаат тип на профил Ар-(В)-С. Хор. Ар по боја е темнокафеав, 

сивокафеав, жолтокафеав, жолтеникаво сив, циметен и сл. Има зрнесто 

грашковидна структура (иако со обработката и оваа се уништува), слабо 

хумусен и со присуство на нешто ситен скелет и кварц. Во природна состојба 
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под шума, хор. А покажува лешниковидна или оревовидна структура, поретко 

зрнеста, средно хумусен. Хор. (В) има значително поголема моќност, повеќе 

глина, покрупни структурни оревовидни до призматични агрегати, повлажен 

е, покомпактен и потврд во споредба со хор. А. Бојата е со црвеникава нија-

нса, циметна, по што и почвата го добила името. Во долниот дел кај некои од 

профилите во овој хоризонт се јавуваат конкреции од СаСО3 (потхор. (В)Сса). 

Видни се таложења од Fe и Mn соединенија во вид на жолтеникави и кафеави 

дамки и ортштајнови зрнца. Во вертичниот поттип има пукнатини со сјајни 

површини на агрегатите, но без изразита педотурбација. Камбичниот хори-

зонт на овој поттип е мошне богат со глина. Во еден од профилите добиената 

разлика во содржината на глина меѓу хор. А и камбичниот (В) хоризонт е 

резултат на промивањето (елувијација) на глината (лувичен поттип). Има 

појава и на двослојност кај еден од профилите. Циметната почва во овој 

случај е погребана со наноси донесени од повисоките терени поради што се 

јавуваат големи разлики во содржината на глина помеѓу површинскиот А 

хоризонт и хоризонтот кој лежи под него. Хоризонтот С кај повеќето најчесто 

претставува глинест, беструктурен карбонатен или бескарбонатен езерски 

седимент. 

3.4.5.3. Механички состав. Се одликуваат со хетероген механички состав. 

Карактеристично за овие почви е поголемата содржина на глина во 

камбичниот хоризонт во однос на другите хоризонти. Презентирани се 

податоци за 14 профили. Само во хор. А во ситноземот најмногу е застапена 

фракцијата ситен песок, средно 35,39%. Во останатите доминира фракцијата 

глина (средно во камбичниот изнесува 35,27%, а во супстратот 31,16%). Во 

овие два хоризонти, фракцијата физичка глина е повеќе застапена од 

физичкиот песок. Во (В) средно изнесува 51,6%, а во супстратот 50,67%. 

Хоризонтот А припаѓа на 7 текстурни класи: по 14,28% се песокливо глинеста 

иловица и песоклива иловица; по 7,14% се иловест песок, песоклива глина и 

правлива иловица; 21,43% лесна глина и 28,57% глинеста иловица. 

Камбичниот хоризонт содржи повеќе глина. Односот на количеството глина 

во хоризонтот (В) кон хоризонтот А изнесува 1,58, што укажува на поинтен-

зивно хемиско распаѓање во него. Припаѓа на 4 текстурни класи: доминира 

лесна глина (75%), 15% се песоклива глина и по 5% иловица и песокливо 

глинеста иловица. Преодниот хор. (В)С според механички состав припаѓа на 6 

текстурни класи: по 11,11% се правливо глинеста иловица, иловица, 

песоклива иловица и тешка глина; 22,23% се песоклива глина и 33,33% се 

лесна глина. Супстратот е похомоген и припаѓа на 3 текстурни класи: 

песоклива глина и песокливо глинеста иловица по16,67% и лесна глина 

66,66%.  
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3.4.5.4. Физички својства. Хигроскопната влага ја прати содржината на 

глина во почвата. Таа просечно во хор. А изнесува 2,44%, во (В) 3,61% и во С 

изнесува 3,41%. Филиповски Ѓ. (1997) презентира податоци за агрегатниот 

состав (суво и мокро просевање) за два профила на циметни почви од Тиквеш. 

Податоците од сувото просевање зборуваат дека најкрупните фракции се 

доминантни, т.е тие над 3 mm (од 53,9 до 74,62%), а меѓу нив особено оние 

покрупните од 5 mm. Притоа се покажува јасна тенденција во хор. (В) 

процентот на покрупните фракции да биде уште поголем. Со намалување на 

димензиите на агрегатите се намалува и нивната процентуална содржина. 

Процентот на микроагрегатите (< 0,25 mm) е минимален (под 4% во едниот, и 

под 7%во вториот профил). Тоа зборува дека речиси сите микроагрегати во 

сува состојба се сврзани во макроагрегати. Со мокрото просевање се добиваат 

податоци за стабилноста на агрегатите. Количеството на макроагрегати над 3 

mm (тоа важи и за оние над 5 mm) во хор. А е неколкукратно намалено, што 

говори за нивната изразена нестабилност и таа е посилно изразена во хор. (В). 

Со намалување на димензиите на агрегатите нивниот процент се зголемува, 

што укажува на нивната поголема стабилност и на тоа дека покрупните ма-

кроагрегати се распаѓаат во поситни или голем дел во микроагрегати и 

механички честички. Во двата профила стабилноста на макроагрегатите во 

хор. А се движи од 64,30 до 66, 18% што е помал процент на стабилност во 

однос на други циметни почви и ова најмногу се должи на антропогениот 

фактор (намалување на содржината на хумус, директно влијание на 

обработката). Разликите во механичкиот состав меѓу хоризонтите А и (В) 

влијаат на вредностите на волумната густина, водениот капацитет и капа-

цитетот за воздух. Податоци има за два профили (Тиквеш и Овче Поле). 

Просечната волумна густина во хор. А изнесува 1,47 g/cm
3
, а во (В) 1,56 g/cm

3
. 

За ова придонес има и обработката. Од истите причини и порозноста во хор. А 

(40,78%) е нешто повисока од хор. (В) (39,17%). Јасна е разликата меѓу 

хоризонтите и во износот на капацитетот на воздух. Во хор. А средно 

изнесува 6,28%, а во хор. (В) 3,6%. Хоризонтот (В) е позбиен (повисока 

волумна густина и пониска порозност) и поради тоа има понизок процент на 

некапиларни пори. Хоризонтот (В) поради повисок процент на капиларни 

пори има незначително повисок воден капацитет. Во хор. А средно изнесува 

34,50%, а во (В) 35,57%. И двата хоризонта имаат среден воден капацитет. 

3.4.5.5. Хемиски својства. Содржината на хумус е најголема во хор. А и се 

движи од 1,5 до 5,76%, средно 2,67%. Повисоки вредности за содржина на 

хумус од 5,76% и 4,58% во хор. А имаат циметните шумски почви што се под 

шумска вегетација. Во сите останати кои се обработуваат овој хоризонт 

содржи помалку хумус. Со длабочина содржината на хумус се намалува и во 
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хор. (В) средно изнесува 1,44% и во супстратот С 1,07%. Од анализираните 14 

профили, доминираат профилите кои содржат од 1 до 3% хумус (слабо 

хумусни) 85,72% над оние со 3-5% хумус (средно хумусни) 7,14% и над 5% 

хумус (силно хумусни) 7,14%. Во 8 од профилите нема СаСО3, а во 8 тие се 

среќаваат во хор. (В)Сса или во С. Во хор. (В)Сса карбонатите се застапени од 

1,2 до 21,13%, средно 9,38%, а во супстратот од 3,43 до 42,8%, средно 18,76%. 

Реакцијата на почвениот раствор во хор. А просечно изнесува 6,86, во (В) 6,65 

и во супстратот С 7,39. Според реакцијата сите хоризонти се еутрични (имаат 

рН поголема од 5,5). Треба да се истакне дека реакцијата се движи од слабо 

кисела, неутрална, слабо до умерено алкална.  

Во бескарбонатните хоризонти А, (В) и во дел од (В)С се определени 

S, T-S, T и V. Сумата на атсорбирани базични катјони во хор. А се движи од 

3,73 до 29,52, просечно 16,56 cmol(+)kg
-1 

почва, во (В) од 6,81 до 31,82, 

просечно 21,48 cmol(+)kg
-1 

почва, и во (В)С и С од 14,16 до 26,89 просечно 

19,92 cmol(+)kg
-1 

почва. Капацитетот на атсорпција на катјони (Т) во хор. А се 

движи од 5,03 до 28,21, средно 18,46 cmol(+)kg
-1 

почва, во (В) од 8,17 до 33,65, 

средно 23,62 cmol(+)kg
-1 

почва, а во (В)С и С од 16,39 до 28,21, средно 21,72 

cmol(+)kg
-1 

почва. Со зголемувањето на содржината на глина, се зголемува и 

капацитетот на атсорпција на катјони. Како резултат на извесната 

дебазификација со длабочината на профилот степенот на заситеност со 

базични катјони расте. Така просечните вредности за хор. А изнесуваат 

86,39%, за (В) 90,20% и за (В)С и С 91,29%. 

 За составот на атсорбираните катјони во два профили на циметни 

почви (Овче Поле и Тиквеш) податоци има во монографијата на почвите на Р. 

Македонија (Филиповски Ѓ. 1997). Меѓу базичните катјони доминираат 

калциумовите јони. Во хор. А средно изнесуваat 88,42% , а во хор. (В) 83,02% 

од Т. На второ место е Mg
2+

, во хор. А средно изнесува 10,12% , а во хор. (В) 

15,77 % од Т. Атсорбираните К
+
 и Na

+
 -јони се затапени под 1% од Т и во 

двата хоризонти. 

 За овие два профили има податоци и за елементарниот состав на 

ситноземот и на глината. И двата профили се образувани врз терциерни 

седименти. Во овие седименти е помешан реголит добиен со распаѓање на 

различни стени (на пр. кисели и базични) и со таложење на почвен материјал 

што потекнува од различни почви. Затоа и елементарниот состав варира, што 

може јасно да се установи од односот SiO2:R2O3 во профилите. Почвите сод-

ржат повеќе SiO2 и помалку CaO и MgO. Со длабочина содржината на SiO2 

останува иста или се намалува релативно, бидејќи се зголемува содржината на 

сесквиоксиди. 
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Во профилите во глината содржината на варира во тесни граници (50-

55%). Односот на SiO2:R2O3 е приближно ист и по длабочина битно не се 

менува. Односите на содржината на SiO2 и на сесквиоксидите во хор.  

А кон онаа во хор. (В) изнесуваат околу 1. Тоа е уште еден доказ дека 

составот на наследената глина од терциерните седименти и онаа создадена во 

педогенезата по длабочина не се менува. Може да се менува само нејзиното 

количество. 

Податоци за минералошкиот состав на глината и на покрупните 

фракции има за еден профил од Тиквеш. Во најкрупните фракции има повеќе 

примарни минерали, но доминираат само два: кварцот и фелдспатот (заедно 

над 90%). Покрај нив во мали количества се јавуваат: мусковит, биотит, 

амфиболи, епидот, апатит, како и фрагменти од стени. Кварцот е во апсолутна 

доминација (најмногу го има во фракцијата од 0,05-0,10 mm) и се јавува 

тенденција на негово намалување по длабочината на профилот. На второ 

место иако значително помалку се фелдспатите. Податоците говорат дека во 

циметните почви практично се останати или нераспадливите (кварцот) или 

тешко распадливите примарни минерали (фелдспатите). Практично лискуните 

и феромагнезиумските минерали се распаднати во секундарни минерали.  

Минералошкиот состав на типичната циметна почва образувана врз 

холоценски алувијални седименти се одликува со следното: покрај трите 

најзастапени минерали (илит, монтморилонит и каолинит) содржи уште и 

хлорит и вермикулит; отсуство на аморфни минерали; најзастапен е илитот 

кој е делумно наследен од супстратот, а делумно е создаден во солумот; 

содржината на монтморилонитот во камбичниот хоризонт и супстратот се 

наголемува со истовремено намалување на таа на илитот; каолинитот и 

хлоритот се наследени од супстартот; вермикулитот се создава со педогенеза, 

бидејќи го нема во супстратот. 

3.4.5.6. Производни својства. Циметните шумски почви по својата 

производна способност се после черноземите, алувијалните почви, 

смолниците и рендзините. Нивната продуктивна способност е хетерогена и е 

условена од матичниот супстрат, степенот на ерозија, степенот на антропо-

генизација и понатамошната еволуција. Позитивни страни на овие почви се: 

длабокиот физиолошки активен профил, добрите хемиски својства и не така 

лошите физички својства. Постојат одредени податоци за содржината на 

некои хранливи биогени елементи. За содржината на вкупниот N има 

податоци за само 6 проби. Во нив вкупниот N се движи од 0,01 до 0,15%, 

просечно изнесува 0,06%. Тоа е слаба обезбеденоста на културите со овој 

хранлив елемент, уште повеќе ако се знае дека 92% од него е во недостапна 

форма за растенијата. Обезбеденоста на почвите со лесно достапен Р2О5 и К2О 
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по хоризонти е следна: во хоризонтот А и супстратот С, 86,66% се слабо и по 

6,67% средно и богато обезбедени со Р2О5; во камбичниот хоризонт 86,95% се 

слабо, 4,36% средно и 8,69 богато обезбедени со лесно достапен Р2О5. Со 

лесно достапен К2О состојбата е далеку подобра. Во хоризонтот А нема слаба 

обезбеденост. 63,64% се богато и 36,36% се средно обезбедени со К2О. Во 

камбичниот и во супстратот 37,28% се богато, 49,12% се средно и 13,60% се 

слабо обезбедени со К2О. Овие почви имаат и негативни појави и својства 

(мала содржина на хумус, појава на различен степен на ерозија, влошена 

структура и физички својства, текстурна диференцираност на профилот, 

недоволна содржина на достапна влага во сушниот дел од годината и мала 

содржина на достапен Р2О5 и N). За елиминирање на ваквите појави и својства 

треба да се преземат следните мерки: примена на противерозивни заштитни 

мерки, создавање длабок ораничен слој, хумизација со органски ѓубрива или 

фитомелиорации, со што се подобруваат и физичките својства, наводнување, 

употреба на минерални ѓубрива (Р и N, а за калифилните растенија и К 

ѓубрива). После примената на овие мерки, циметните шумски почви може да 

се користат за одгледување на винова лоза, коскесто овошје, некои 

градинарски култури, фуражни и индустриски и житни култури. 

 

3.5. ПОЧВИ НА ПЛАНИНСКИТЕ ТЕРЕНИ 

 

 Во планинските терени на подрачјето распространети се следните 

типови почви: лептосоли, варовничко-доломитни црници, молични и умбри-

чни ранкери и кафеави шумски почви. 

  

3.5.1. ЛЕПТОСОЛИ 

 

 Порано овие почви се означувани како литосоли. Лептосолите се 

неразвиени или слабо развиени почви со профил од типот (А)-R. Имаат слабо 

развиен (иницијален) хоризонт или охричен хоризонт под кој се јавуваат 

различни компактни стени. Солумот е плиток, со литичен контакт до 25 cm и 

претставува резидуален реголит со многу скелетни честици со остри рабови. 

На педолошката карта од подрачјето се јавуваат како чисти картографски еди-

ници или најчесто во комплекси: регосоли+лептосоли, рендзини+лептосоли, 

рендзини+регосоли+лептосоли, ренкери+регосоли+лептосоли и смолници-

+регосоли+лептосоли. 

3.5.1.1. Генеза и класификација. Овие почви се јавуваат во планинските 

терени со пострмни наклони (најчесто над 30%), врз компактни кисели 

(гнајсеви, гранодиорити, гранити), неутрални (шкрилци и плочести песоч-
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ници), базични (андензити и андензитски бречи) и карбонатни (варовници, 

доломити) стени во сите климатско-вегетациски зони, бидејќи не се клима-

зонални. Главен фактор за нивното образување е човекот, предизвикувач на 

ерозијата. Во нив реголитизацијата се одвива заедно со педогенезата. Педоге-

нетските процеси се слабо развиени: биолошката активност е слаба, се 

формира иницијален слабо развиен хумусен хоризонт (А) со слаба акумула-

ција на биогени елементи. Доминира физичкото над хемиското распаѓање и 

затоа поголемиот дел од почвите во подрачјето содржат многу скелет, 

образуван „in situ“ и содржат помалку глина. Својствата им зависат најмногу 

од матичните стени. 

Кај нас се констатирани следните поттипови: дистрични, еутрични и 

варовнични. Во вариетети се поделени врз основа на матичниот супстрат, а во 

форми врз основа на текстурата и скелетноста.  

3.5.1.2. Морфолошки својства. Лептосолите се одликуваат со тип на профил 

(А)-R. Хор. (А) е слабо развиен и најчесто има светло кафеава боја. Солумот е 

плиток и во 6 проучени профили се движи од 15 до 20 cm, просечно 18,00 cm 

и содржи скелет со остри рабови. Под хор. (А) се јавува компактна стена. 

3.5.1.3. Механички состав и хигроскопна влага. Располагаме со податоци за 

6 профили од подрачјето. Во еден профил има под 10% скелет (слабо 

скелетоиден), над 30% скелет има само во еден профил (многу скелетоиден), а 

останатите 4 профили имаат од 10 до 30% скелет (скелетоидни). Доминантна 

фракција во ситноземот е ситниот песок со просечна содржина 40,14%. Вкуп-

ниот песок апсолутно доминира над физичката глина. Неговата просечна 

вредност изнесува 65,40%, а на физичката глина 34,60%. Лептосолите образу-

вани врз базични и ултрабазични стени имаат повисок процент на глина 

(средно 18,12%). При групирање во текстурни класи се добива следната 

состојба: 50% припаѓаат на песоклива иловица, 33,33% на глинеста иловица и 

16,16% на песокливо глинеста иловица. Нема податоци за физичките својства 

освен за хигроскопната влага (средно 1,81%). 

3.5.1.4. Хемиски својства. Три профили на лептосоли не содржат СаСО3. 

Имаат слабо кисела реакција, средно 6,4. Останатите три профили се карбо-

натни, содржат средно 15,27% СаСО3 и имаат неутрална реакција, средно 7,3. 

Три профили содржат малку хумус, обично под 2%, а другите три профили 

образувани врз варовници и доломити содржат поголема количина на хумус, 

средно 4,2% (средно хумусни). Капацитетот на атсорпција на јони Т е среден, 

просечно 21,24 cmol(+)kg
-1 

почва. Просечно степенот на заситеноста со бази за 

оние врз базични стени изнесува 85,99% од Т.  

3.5.1.5. Производни својства. Тоа се почви со најниска продуктивна 

способност во споредба со другите почви на планинските терени заради 



74 

 

плиткиот солум и појавата на ерозија. Дел од нив се под сиромашни пасишта, 

а дел под деградирани шуми. Содржината на хранливи материи е мала: од 5 

анализирани профили три се сиромашни, а два се средно обезбедени со 

достапен фосфор и три профили се средно обезбедени, еден слабо и еден е 

добро обезбеден со достапен калиум. Поради сите тие причини, како и поради 

стрмните наклони овие почви не се користат во земјоделското производство. 

Тоа се почви што треба да се пошумат или затреват 

 

3.5.2. ВАРОВНИЧКО-ДОЛОМИТНИ ЦРНИЦИ 

 

Овие почви се дефинирани како почви со А-R, O-R, или О-А-R тип на 

профил, длабоки до 30 cm, со моличен хор.А, а некогаш и органичен хоризонт 

кој лежи врз компактна стена или врз моличниот хоризонт. Почвата е богата 

со хумус и затоа во сува состојба има темно кафеава до црна боја. Имаат лити-

чни својства. 

Во подрачјето на педолошката карта, лист Велес 4 се издвоени чисти 

картографски единици или во комплекси со лептосоли. Располагаме со 

податоци за само еден профил. 

3.5.2.1. Генеза и класификација. Овие почви се јавуваат во планинскиот 

релјеф, што е карстифициран, така што почвата добива фрагментарност и 

мозаичност. Се среќаваат на надморска височина поголема од 300 m, и на ви-

сочина поголема од 2000 m, што значи дека ареалот на нивното простирање е 

во повеќе климатско-вегетациски зони. Овие почви не се климатогени, туку се 

литогени и нивното образување е сврзано со матичниот супстрат (чисти 

компактни варовници и доломити). Овие почви се под високопланински 

пасишта или природна шума со преовладување на ксерофилни видови во неа. 

Во овие услови почвата се образува со следните процеси: 1) растворање и 

промивање на СаСО3 во вид на (Са(HCO3)2, така што почвата се образува од 

бескарбонатниот резидиум на варовникот; 2) интензивна акумулација на ор-

гански материи и биогени елементи со формирање на моличен хоризонт, во 

кој хумусните киселини се сврзани со калциум и со глина образувајќи право-

видна или зрнеста структура. Проучениот профил припаѓа на органо-мине-

рална (типична) и литична црница, бидејќи содржи помалку од 25% хумус и 

има литичен контакт на 25 cm. Вариететот е врз компактни варовници. 

3.5.2.2. Морфолошки својства. Проучениот профил на органоминералната 

црница е со А-R тип на профилот. Солумот е длабок 21 cm и е испреплетен со 

коренов систем од тревната вегетација. Во него се среќаваат карбонатни 

скелетни честички, но обично ситноземот е бескарбонатен. Во споредба со 

органогените црници органоминералната содржи помалку хумус, има пос-
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ветла боја (кафеава до темно-кафеава), ситно зрнеста до покрупна структура. 

Под него се јавува компактна стена (варовник).  

3.5.2.3. Механички состав. Органоминералната црница е образувана на 

помала надморска височина (500 m) каде условите за минерализација на 

органската материја се поволни и се ослободуваат сврзаните глинени мине-

рали, што придонесува за зголемување на фракцијата глина. Анализите на 

проучениот профил ја покажуваат следната содржина на одделните фракции: 

скелет 18,41%, крупен песок 18,8%, ситен песок 39,8%, прав 21,2% и глина 

20,2%. Физичкиот песок (ситен+крупен песок) е доминантен и изнесува 

58,6%. Профилот спаѓа во класата на глинеста иловица. 

3.5.2.4. Физички својства. Од физичките својства има податоци само за 

хигроскопната влага која просечно изнесува 2,57% и е во корелација со 

содржината на хумус и глина во почвата. Од теренските истражувања може да 

се каже дека овие почви се одликуваат со добра аерираност и водопропус-

тливост, а послаба водозадржливост. Тоа се суви и топли почви и затоа на нив 

се јавува ксерофитна тревна вегетација.  

3.5.2.5. Хемиски својства. Содржината на хумус изнесува 4,42% (средно 

хумусни). Не содржат СаСО3. Реакцијата на почвениот раствор е неутрална 

(7,00). Капацитетот на атсорпцијата на јони Т изнесува 32,54 cmol(+)kg
-1

 

почва. Имаат висок степен на заситеност со базични јони (95,58%). 

3.5.2.6. Производни својства. Во подрачјето овие почви се под ксерофилни 

пасишта кои служат за летна испаша на добитокот. Имаат ниска производна 

способност поради малиот волумен на солумот и појавата на ерозија што е 

многу опасна бидејќи загубата на почвата е неповратна.  

 

3.5.3. РАНКЕРИ (МОЛИЧНИ И УМБРИЧНИ) 

 

 Во класификацијата на WRB, ранкерот (хумусно-силикатна почва) е 

поделен во два типа. Тоа е направено и во нашата најнова класификација 

(Филиповски Ѓ, 2006) во која ранкерите се поделени во два типа: молични 

ранкери и умбрични ранкери (умбрисоли). Во поранешната класификација врз 

основа на реакцијата на почвениот раствор и степенот на заситеност со бази-

чни катјони беа поделени на два поттипа еутрични и дистрични ранкери. 

Еутричниот поттип одговара на сегашниот тип моличен ранкер, а дистрич-

ниот поттип на умбричниот тип ранкер. Во педолошката карта сите ранкери 

се означени како еден почвен тип – ранкери. Затоа овој текст ги опфаќа двата 

типа почви. Умбричните ранкери имаат профил од типот А-R или А-АС-С-R. 

Имаат умбричен хумусен хоризонт и дистрични својства. Се образуваат од ко-

мпактни кисели или кварцни стени или од нивниот реголит. Моличните 



76 

 

ранкери се разликуваат од умбричните по тоа што имаат моличен хумусен 

хоризонт, имаат исто така, профил од типот А-R и А-АС-С-R. Имаат еутрични 

својства и се образуваат главно од базични и ултрабазични стени. На помали 

височини може да се образуваат и од кисели стени или од бескарбонатни 

терциерни седименти. Во испитуваното подрачје ранкерите се распространети 

на силикатните планини како чиста картографска единица или како комплекс 

со лептосоли, регосоли и кафеави шумски почви.  

3.5.3.1. Генеза и класификација. Ранкерите во подрачјето се среќаваат во 

планинскиот релјеф на надморска височина од 900 до 1000 m, веднаш над 

појасот со плоскач и цер. Најтипични форми добиваат на зарамнети површи-

ни, каде ерозијата е слабо изразена. Се образуваат врз кисели, преодни и 

базични магмени и метаморфни стени или врз нивен реголит. Најголем дел од 

ранкерите се под планински и ридски пасишта. Тревната вегетација игра 

важна улога во формирањето на хумусниот хоризонт, како и во создавањето 

на зрнеста и правовидна структура и ја штити почвата од ерозија. Во вака опи-

шаните услови се јавуваат неколку процеси кои ја карактеризираат генезата на 

ранкерите. Тоа се: 1) Силна акумулација на хумус и бавно разложување на 

органските отпадоци. 2) Слабо хемиско распаѓање поради пониските 

температури. 3) Посилно физичко распаѓање поради температурните екстреми 

и замрзнувањето и одмрзнувањето. Со тоа се добиваат многу скелетни чес-

тици. 4) Силна деалкализација и ацидификација.  

 На педолошката карта на подрачјето распространети се моличните 

ранкери. Располагаме со податоци за 7 профили. Поделени се во хаплични 

или типични (порано реголитични) и литични.  

3.5.3.2. Морфолошки својства. Во литичните ранкери хор. А остро минува 

во компактна стена, а во хапличните тој постепено минува во С преку 

преодниот АС хоризонт. Литичните ранкери имаат A-R тип на профил, а 

хапличните A-AC-C или A-AC-C-R тип на профилот. Моличниот хумусно 

акумулативен хоризонт е со темно кафеава до црна боја, средно до хумусен, 

ровкав со многу добро изразена зрнеста структура и проткаен со жили од 

тревната растителност. Поради специфичните процеси во овој почвен тип, 

хумусно акумулативниот хоризонт содржи многу скелетни честици. Преод-

ниот АС хоризонт е со светло кафеава боја, послабо хумусен со слабо изра-

зена зрнеста структура и со доста скелет. Кај хапличните ранкери супстратот 

С е реголит добиен со распаѓање на компактните базични стени. 

3.5.3.3. Механички состав и хигроскопна влага. Овој состав се одликува со 

неколку карактеристики: 1. Висока содржина на скелет со остри рабови, како 

резултат на изразеното физичко распаѓање. Од анализираните 7 профили 75% 

се скелетоидни (содржат скелет од 10 до 30%) и 25% се силно скелетоидни 
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(скелет од 30 до 50%) во хор. А, и силно скелетоидни (скелет од 30 до 50%) во 

преодниот АС хоризонт. 2. Заради слабото хемиско распаѓање во овие почви, 

во ситноземот, доминираат фракциите на ситен песок и прав кои имаат скоро 

исти вредности. Просечната содржина на ситен песок во хор. А изнесува 

31,06%, а на прав 26,27%. Содржината на глина се движи од 11,5 до 31,2%, 

средно 24,06%. Испитуваните ранкери во подрачјето содржат повеќе глина. 

Вредностите на физичката глина и физичкиот песок се приближно исти и 

изнесуваат 50,33% физичка глина, односно 49,63% физички песок. Ако се 

групираат профилите според механичкиот состав во текстурни класи се 

добива следната слика: во хоризонтот А 42,87% спаѓаат во глинеста иловица, 

28,57% иловица, а по 14,28% во лесна глина и правливо глинеста иловица. 

Преодниот АС хоризонт е глинеста иловица.  

Од физичките својства има податоци само за хигроскопната влага на 7 

профили. Таа е во корелација со содржината на хумус, глина и од карактерот 

на глинените минерали. Се движи од 1,68 до 5,37%, средно 3,44%.  

3.5.3.4. Хемиски својства. Овие својства зависат од матичниот супстрат и од 

климатско вегетациските зони во кои се јавуваат. Во разните зони 

хидротермичките услови се различни, затоа и интензитетот на одделните 

процеси е различен. Тоа е причината за хетерогеноста на хемиските својства. 

Во испитуваното подрачје се образувани молични ранкери. Од анализираните 

7 профили, најмногу хумус содржи хор. А од 2,65 до 9,52% (просечно 5,02%), 

а преодниот АС хоризонт содржи средно 4,1%. Хоризонтот А во 50,00% е 

средно хумусен (содржи од 3 до 5% хумус), 37,50% е силно хумусен (содржи 

од 5 до 10%) и 12,5% слабо хумусен (од 1 до 3%). Преодниот хоризонт АС е 

средно хумусен. Заради различните супстрати на кои се образуваат овие 

почви и од различната надморска височина, кај ранкерите се манифестира 

хетерогеност на реакцијата. Во А хоризонтот се движи од 6,4 (слабо кисела) 

до 7,1 (неутрална). Капацитетот на атсорпција на катјони зависи од содржи-

ната на хумус и на глина. По целата длабочина на профилите просечно 

капацитет на атсорпција изнесува 37,19 cmol(+)kg
-1
 почва, а степенот на 

заситеност на почвата со бази V изнесува 87,11%. 

3.5.3.5. Производни својства. Во зависност од својствата овие почви имаат 

различна продуктивна способност. Подлабоките ранкери, со поголема 

содржина на хумус, со помала содржина на скелет, на поблаги наклони и 

обезбедените со хранливи елементи се одликуваат со подобри производни 

својства. Кај овие почви се јавуваат и одредени негативни својства и појави 

што треба да се намалат или отстранат како: недоволно количество на достап-

ни форми на макро и микро биогени елементи, зголемена киселост, слаба 
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микробиолошка активност, појава на ерозија и негативните последици од 

активноста на човекот.  

 Кај дел од профилите (5) има податоци за обезбеденост со лесно 

достапни форми на Р2О5 и за 3 профили со К2О. Состојбата е следна во однос 

на Р2О5: се забележува сиромашна во (10%), средна (40% ) и богата обез-

беденост (40%) во хоризонтот А; со К2О, сиромашна, средна и богата обез-

беденост сите по 33,33% и на граница на средна обезбеденост со двете форми 

во преодниот АС хоризонт (10 mg/100g почва). Негативните појави и својства 

може да се санираат со примена на комплекс од мерки и тоа: ѓубрење со 

органски и минерални ѓубрива, калцизација на силно киселите и умерено ки-

селите почви, подобрување на тревниот состав на пасиштата со засејување на 

фуражни култури кои имаат подобар квалитет, преземање на противерозивни 

мерки. Изборот на културите кои може да се одгледуваат на овие почви кога 

се обработуваат најмногу ќе биде условен од почвено-климатските услови и 

од профитабилноста на културите. Ранкерите на поголемите наклони треба да 

се засеат со тревни смески или да се пошумат. 

 

3.5.4. КАФЕАВИ ШУМСКИ ПОЧВИ 

 

Главна карактеристика на овој почвен тип е присуството на типичен 

камбичен хоризонт, кој се наоѓа меѓу (моличен, охричен или умбричен) 

хумусно акумулативен хоризонт и матичниот супстрат. Типот на профилот е 

А-(B)v-R, А-(B)v-C-R, О-А-(B)v-R или O-A-(B)v-C-R. Се образува од 

бескарбонатни кварцни и силикатни компактни стени (кисели, преодни, 

базични и ултрабазични). 

Во подрачјето се распространети во планинскиот релјефен дел. Распо-

лагаме со податоци за два почвени профили, еден на педолошката карта – 

лист Велес 4 и вториот на лист Штип 3, образувани во комплекси со регосоли 

и ранкери.  

3.5.4.1. Генеза и класификација. Појавата на овие почви е тесно сврзана со 

биоклиматските услови на теренот. Се јавуваат на 750 до 800 m надморска 

височина во топлото континентално подрачје врз компактни кисели стени и 

нивен реголит (гранити, гранодиорити, гнајсеви) под шумска заедница на 

дабовите плоскач и цер и шумска заедница на даб горун. На некои места, дел 

од дабовите шуми се деградирани и таму се јавува различен степен на ерозија 

и има појава на литосоли и регосоли. Тоа е причината што на педолошката 

карта се издвоени картографски единици на комплекси (кафени шумски 

почви+регосоли). Во овие услови, при образувањето на кафеавите шумски 

почви се јавуваат следните процеси: акумулација на mull или mull-moder; 
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значително физичко и слабо до умерено хемиско распаѓање на полесно рас-

падливите примарни минерали и образување на комплекс од распаѓање, кој се 

состои од растворливи минерални продукти на распаѓање, глина и аморфни 

минерали (сесквиоксиди на железото и алуминиумот); промивање со деба-

зификација и ацидификација; задржување на глината на местото на образу-

вањето („in situ“); фиксација на ослободените со хемиско распаѓање 

сесквиоксиди (во прв ред Fe2O3 „in situ“).  

Во подрачјето е констатирана поттип: еутрична кафеава шумска 

почва, вариетет врз компактни кисели силикатни стени. 

3.5.4.2. Морфолошки својства. Во овие почви присутен е хумусно-

акумулативниот хоризонт А. Под него се јавува камбичниот хоризонт (B)v, а 

под него се јавува супстратот С (или R или C-R). Можно е присуство и на 

лептични својства (литичен контакт поплитко од 100 cm). Хумусно-акуму-

лативниот хоризонт има моќност од 9 до 15 cm. Се јавува како моличен или 

умбричен. Има разни нијанси на кафеавата боја што зависи од содржината на 

хумус. Структурата му е свероидална (ситнозрнеста до крупнозрнеста и граш-

ковидна). Најчесто е со лесен механички состав (песокливо илест). Често е 

исшаран со мицелии од габи, а може да содржи и каналчиња од активноста на 

фауната. Испреплетен е со корења од шумската вегетација. Содржи скелет. 

Преодот кон хоризонтот (B)v е јасен до постепен. Камбичниот хоризонт е 

помоќен од хумусниот (просечно за 2 пати). Има кафеава боја, но со други 

нијанси (темно-кафеава, црвеникаво кафеава). Има грашковидни до 

оревовидни агрегати, содржи повеќе скелет од хор. А, нема изразена 

структура. Под него лежи компактна или физички распадната стена (R 

односно С).  

3.5.4.3. Механички состав и хигроскопна влага. Една од основните 

карактеристики на механичкиот состав на овие почви е високата содржина на 

скелет која кај овие два профили е различно застапена. Кај едниот има 19,35% 

во хор. А и 5,61% во (В)v, а во другиот има 4,05% во хор. А и 19,34% во (В)v. 

Следна карактеристика на механичкиот состав на овие почви е малата 

содржина на глина повеќе изразена кај едниот профил. Така кај едниот 

профил хор. А содржи 11,2%, хор. (B)v 10,2%, а во другиот хор. А содржи 

17,2% и хор. (B)v има 20,3%. Двата хоризонти (А и (B)v) кај двата профили 

според механичкиот состав припаѓаат на текстурна класа: песоклива иловица 

(едниот) и глинеста иловица (другиот). 

Содржината на хигроскопна влага изнесува просечно 2,37% во хор. А 

и 2,08% во (B)v.  

3.5.4.4. Хемиски својства. Двата профили покажуваат разлики во хемиските 

својства. Содржина на хумус во хор. А изнесува 4,59% и 2,5% во (B)v во 
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едниот (средно хумусен) и 7,55% во хор. А и 4,34% во (B)v во другиот профил 

(средно до силно хумусен. Не содржат карбонати по целата длабочина на 

профилот. Едниот профил има слабо кисела реакција на почвениот раствор 

(6,4), а другиот неутрална (7,1). 

Резултатите за S и T се помали кај едниот профил и поголеми кај 

другиот. Така овие параметри кај едниот профил во хор. А изнесуваат за S 

16,86 за Т 21,57 cmol (+) kg
-1 

почва и во (В)v 19,43 за S и 22,70 cmol (+) kg
-

1
почва за Т. Во другиот профил во хор. А изнесуваат за S 32,69 за Т 34,84 cmol 

(+) kg
-1 

почва и во (В)v 28,11 за S и 30,17 cmol (+) kg
-1

почва за Т. Степенот на 

заситеност на почвата со базични катјони и во двата профили е висок над 78% 

3.5.4.5. Производни својства. За едниот профил има податоци за содржина на 

вкупен N која просечно изнесува 0,1835% и е во корелација со содржина на 

хумус. Во однос на лесно достапните форми на Р2О5 и К2О едниот профил е 

слабо обезбеден со фосфор, а средно со калиум, а другиот обратно, средно со 

фосфор, а слабо со калиум.  

Продуктивната способност на поголемиот дел од овие почви е 

поврзана со можноста за експлоатација на дрвната маса од шумската веге-

тација која расте на нив. Мал дел од овие почви се под пасишта, а незна-

чителен дел се обработува. На обработените почви се одгледуваат компир, 

‘рж, јачмен и др. Со обработката на овие почви силно се намалува продук-

тивната способност и се предизвикува ерозија. За да се зголеми продук-

тивната способност на обработените почви потребно е да се применат 

следните мерки: заштита од ерозија, ѓубрење со органски и минерални 

ѓубрива и правилна обработка. 

 

3.6. АНТРОПОСОЛИ (АНТРОПОГЕНИ) ПОЧВИ 

 

Нивното образување не зависи од природните педогенетски фактори. 

Тие се образуваат под влијание на антропогениот фактор (човекот) со процеси 

на антропогенизација. Освен тоа во нив нема природни хоризонти (или 

останале само дел од нив), туку разни антропогени хоризонти и разни 

антропогени почвени материјали. На педолошката карта од антропосолите се 

означени само ригосолите. 

 

3.6.1. РИГОСОЛИ 

 

Главна карактеристика на ригосолите е присуство на аричен 

(риголитичен) хоризонт кој лежи врз остатокот од солумот или врз супстратот 

од риголуваните природни почви. Тоа се антропогени (агрогени) почви 
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чијашто основна карактеристика е присуство на антропоген (аричен, риго-

соличен) хоризонт. На територијата на целото подрачје при подигнување на 

лозови насади вршено е риголување на повеќе почвени типови (колувијални 

почви, регосоли, рендзини, черноземи, циметни почви и на помали површини 

и на смолници) на длабочина најмалку од 60 cm и повеќе од 70 cm, при што е 

извршено мешање на повеќе хоризонти и така е создаден ригосоличен 

антропоген Р хоризонт.  

3.6.1.1. Генеза и класификација. Ригосолите не покажуваат зонален карактер 

и нивното образување не зависи од природните педогенетски фактори. 

Човекот врши селекција на релјефните, климатските и почвените услови во 

кои ќе врши риголување со цел многугодишните насади да можат успешно да 

се одгледуваат. Како резултат на најдобрите климатски (модифицирано - 

медитеранско и континентално -субмедитеранско) услови за лозарството во 

ова подрачје, најчесто овие почви се создаваат со риголување на природните 

почви во котлините, особено во брановидно-брдските и падинските терени, а 

помалку во рамнинските терени. Најчести супстрати што се зафаќаат со 

риголување се терциерните езерски и пирокластични седименти, а покрај нив 

уште и алувијалните и делувијалните наноси во кои многу лесно навлегува 

кореновиот систем на виновата лоза и овошките. Со риголување се извршени 

длабоки промени во почвите бидејќи се измешани хор. (А) и С, А и АС, А, АС 

и С, А и (В) или А, (В) и С. При тоа е извршено и некомплетно мешање. Тоа 

може да се установи од морфологијата на профилот (присуство на фрагменти 

од одделни хоризонти на природните почви). Со риголувањето се изменети 

сите својства на природните почви. 

Класификацијата на ригосолите е извршена врз основа на тоа кои 

хоризонти или слоеви на кои природни почви се измешани. Во последната 

верзија на класификацијата на нашите почви од 2006 година, ригосолите се 

поделени на 11 поттипови: регосолни, колувијални, алувијални, черноземни, 

рендзинични, смолнични, хромокамбисолни, црвенични, калкокамбисолни, 

аргилувични и хистосолни. 

Поделени се во вариетети врз основа на тоа дали се терасирани или не, 

а во форми врз основа на текстурата.  

3.6.1.2. Морфолошки својства. При риголувањето со еден потез се менуваат: 

бојата, структурата, механичкиот состав, порозноста, збиеноста, содржината 

на хумус и карбонати, реакцијата на почвата, минералошкиот состав, составот 

на атсорбираните јони и сл. Аричниот (ригосоличниот) хоризонт Р има хете-

рогена боја, која произлегува од бојата на хоризонтите кои се измешани со 

риголувањето. По механички состав е хетероген, со грашковидна, полие-
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дрична или зрнеста структура. Создадениот аричен хоризонт е длабок од 65 

до 100 cm. 

3.6.1.3. Механички состав и хигроскопна влага. Располагаме со податоци 

од 15 профили. Содржината на скелет во хор. Р се движи од 0,28 до 21,35% 

(слабо до средно скелетоидни) и од 0,01 до 10,19% (слабо скелетоидни) во 

супстратот. Во ситноземот во зависност од својствата на риголуваните почви 

во некои профили доминира фракцијата ситен песок, во некои прав, а во 

некои фракцијата глина. Во ригосоличниот Р хоризонт, фракцијата на ситен 

песок се движи од 18,3 до 61,87%, крупен песок од 1,3 до 32%, прав од 7,7 до 

42% и глина од 14,2 до 42,2%, а во супстратот С, фракцијата на ситен песок се 

движи од 12,3 до 73,79%, крупен песок од 1,3 до 27,3%, прав од 9,0 до 42,1% и 

глина од 9,2 до 44,1%. При совршено мешање, механичкиот состав во целиот 

антропоген хоризонт би требало да биде хомоген, но тој не е. Антропогениот 

хоризонт спаѓа во текстурни класи: песокливо глинеста иловица 23,53%; 

лесна глина 47,06%; песоклива иловица 2,94%; глинеста иловица 11,76% и 

14,70% песоклива глина. Хигроскопната влага во хор. Р средно изнесува 3,0%, 

а во супстратот С 3,12%. 

3.6.1.4. Хемиски својства. Од анализирани 16 профили, содржината на хумус 

во аричниот хоризонт Р е релативно мала. Таа се движи од 0,63 до 2,61%, 

просечно 1,68%. Тоа се објаснува со мешањето на почвената маса од хор. А со 

масата од хоризонтите кои се наоѓале под него. Супстрат С содржи помалку 

хумус од 0,32 до 1,57%, просечно 1,01%. Ако се групираат во групи според 

содржината на хумус хор. Р во 90,62% спаѓа во групата на слабо хумусни, а 

9,37% во многу слабо хумусни почви. Содржината на СаСО3 во карбонатните 

профили се движи од 1,39 до 29,19% во хор. Р и од 1,99 до 51,33% во 

супстратот С. Матичниот супстрат содржи повеќе СаСО3. Реакцијата на 

почвата е условена од присуството на СаСО3. Карбонатните ригосоли имаат 

слабо алкална, умерено алкална до силно алкална реакција. Просечно таа 

изнесува 8,01 и се движи од 6,6 до 8,7. Кај бескарбонатните ригосоли таа се 

движи од 6,6 до 8,5, просечно 7,37. Кај бескарбонатните ригосоли определени 

се S,T-S,T и V. Сумата на разменливи базични катјони S во хор. Р се движи од 

8,9 до 37,02, средно 19,84 cmol(+)kg
-1

 почва, а капацитетот на атсорпција Т се 

движи од 11,97 до 38,46, средно 21,96 cmol(+)kg
-1

 почва. Во супстратот С, 

сумата на разменливи базични катјони S се движи од 8,73 до 36,93, средно 

22,06 cmol(+)kg
-1

 почва, а капацитетот на атсорпција Т се движи од 16,78 до 

38,93, средно 26,05 cmol(+)kg
-1

 почва. Степенот на заситеност на почвата со 

базични катјони е повисок од 80% и просечно изнесува 83,99%. 

3.6.1.5. Производни својства. Проучените ригосоли се добро обезбедени со 

лесно достапен К2О. Од анализираните 14 профили во хор. Р, 77,41% се 
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богато, 12,90% средно, а 9,67% се сиромашно обезбедени со леснодостапен 

К2О. Во супстратот состојбата е следна: 51,14% се богато и по 21,42% се 

средно и сиромашно обезбедени со К2О. Оваа добра, а во некои од профилите 

и многу богата обезбеденост со овој елемент е резултат на природната 

обезбеденост на почвите со чие риголување се образувани ригосолите и често 

пати со неконтролираното ѓубрење со калиумови минерални ѓубрива без да се 

направи претходна контрола на плодноста на почвите. Со лесно достапен Р2О5 

состојбата е подруга: 61,29% се сиромашно, 12,90 средно и 25,80% се богато 

обезбедени со лесно достапен Р2О5 во хор. Р, а 64,28% се сиромашно и 35,71% 

се средно обезбедени со овој елемент во супстратот С. Слична обезбеденост 

на ригосолите, поттип витисоли на површините на АД “Џумајлија”, Општина 

Лозово констатираат Петковски Д. и сор. (1999) давајќи препораки дека во 

првите две години од подигнувањето на лозовите насади, калиумот може да 

биде изоставен при ѓубрењето, а целото количество на фосфор и една третина 

од азот да се внесува од есен или преку зима, а останатото количество азот со 

прихранување пред култивирање и пред наводнувањето во фаза кога лозата 

најбујно се развива и има најинтензивна фотосинтеза. 

Може да се каже дека ригосолите се одликуваат со релативно добри 

производни својства како резултат на длабокиот хор. Р и на уште подлабокиот 

солум (супстратот е растресит и во него без поголем проблем навлегува 

кореновиот систем). Културите на располагање имаат голем волумен на почва 

од кој се снабдуваат со вода и хранливи материи. Но, продуктивната способ-

ност на ригосолите може да се зголеми со примена на следните мерки: 

заштита од ерозија вклучително и иригационата, наводнување (најдобро е 

наводнувањето капка по капка) и ѓубрење со органски и минерални ѓубрива 

(со претходно направена контрола на плодноста на почвата). 

 

4. ГЕОГРАФИЈА НА ПОЧВИТЕ 

 

На подрачјето (секциите Велес 2 и 4 и Штип 1 и 3) се среќаваат 15 

(петнаесет) почвени типови и поголем број поттипови, вариетети и форми. 

Вкупната површина на истражуваното подрачје изнесува 230.880,18 ha.  

За добивање на појасна претстава за почвениот покривач на 

подрачјето односно за застапеноста на почвените типови и комплекси во хек-

тари и во % од вкупната површина, ја презентираме Табелата 2.  

Резултатите од табелата покажуваат дека во подрачјето доминираат 

почвите распространети на брановидно ридските форми и езерски тераси 

заземајќи 195.570,60 ha, или 84,70% од територијата на подрачјето. По нив 

следат почвите распространети на рамничните терени кои покриваат 17.728,96 
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ha, или 7,68%, потоа почвите на планинските терени со 13.368,90 ha односно 

5,79%, и најмала површина заземаат почвите на падинските терени со 4.211,72 

ha или 1,83% од подрачјето.    

     

Табела 2. Застапеност на почвените типови и комплекси во подрачјето. 

 

РЕЛЈЕФСКА ФОРМА Симбол на 

картогр. 

единица 

ha % 

ПОЧВЕН ТИП/КОМПЛЕКС ОД ПОЧВЕНИ 

ТИПОВИ 

   

I. ПОЧВИ НА РАМНИЧНИТЕ ТЕРЕНИ 

1. Флувијатилни (алувијални) почви J 10096,07   4,37  

2. Мочурливо-глејни почви G 204,39 0,09 

3. Флувијатилно-колувијални почви J/К 1963,91 0,85 

4. Флувијатилни+мочурливо глејни почви J/G 1210,38 0,52 

5. Халоморфни почви (солончак+солонец) Z/S 1716,17 0,74 

Вкупно  15190,92 

 

6,58 

II. ПОЧВИ НА ПАДИНСКИТЕ ТЕРЕНИ 

1. Колувијални почви К   4211,72    1,83 

III. ПОЧВИ НА БРАНОВИДНО-РИДСКИТЕ ФОРМИ И ЕЗЕРСКИ ТЕРАСИ 

1. Регосоли R 36182,48    15,67 

2. Рендзини                Rz 13890,93 6,02 

3. Смолници (вертисоли) V 13964,27 6,04 

4. Циметни шумски почви Lc 1849,32 0,81 

5. Ригосоли ATa 3278,58 1,42 

6. Рензини+регосоли Rz/R 37298,13 16,15 

7. Рензини+лептосоли Rz/E 3362,12 1,45 

8. Рензини+регосоли+лептосоли Rz/R/E 4888,92 2,12 

9. Циметни шумски почви+рендзини+регосоли Lc/Rz/R 5256,52 2,29 

10. Циметни шумски почви+регосоли  

+рендзини+смолници 

Lc/R/Rz/V 4431,53 1,92 

11. Регосоли+смолници R/V 5792,25 2,50 

12. Рендзини+регосоли+смолници Rz/R/V 1176,78 0,51 

13. Смолници+рендзини  V/Rz 6320,36 2,73 

14. Черноземи+рендзини C/Rz 2983,70 1,29 

15. Черноземи+рендзина+смолница C/Rz/V 9913,11 4,29 

16. Циметни шумски почви+смолници Lc/V 492,57 0,21 

17. Циметни шумски почви+регосоли Lc/R 6619,82 2,87 

18. Смолници+регосоли+лептосоли V/R/E 19665,44 8,52 

19. Смолници+циметни шумски почви+ 

регосоли 

V/Lc/R 18203,77 7,89 

Вкупно  195570,6 84,70 

IV. ПOЧВИ НА ПЛАНИНСКИТЕ ТЕРЕНИ 

1. Лептосоли E 299,92 0,13 
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2. Ранкери Lm/U 1110,34 0,48 

3. Варовничко-доломитни црници Eh 162,27 0,07 

4. Кафеави шумски почви+регосоли B/R 3587,82 1,56 

5. Ранкери+лептосоли Lm/U/E 287,75 0,12 

6. Кафеави шумски почви+ранкер+регосоли B/Lm/U /R 1329,32 0,57 

7. Ранкери+регосоли+лептосоли Lm/U/R/E 69,88 0,03 

8. Регосоли+лептосоли R/E 5582,03 2,42 

9. Варовничко-доломитни црници+лептосоли Eh/E 939,60 0,41 

Вкупно  13368,9 5,79 

V. Урбана површина (урбисоли) Urb 2538,04 1,1 

Вкупно за целото подрачје  230.880,18 
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