
Основна обработка на почвата и ѓубрење на лозјата во род 
 

   Две неразделни  агрптехнички мерки, пднпснп рабптни пперации кпи треба да се 
извршат   ппсле бербата на грпзјетп се пснпвната пбрабптка и дубреоетп на 
лпзјата. Истите мпжат да прпдплжат да се извршуваат и вп текпт на зимата нп, при 
ппвплни временски услпви.  
   Сп пснпвната пбрабптка ппчвата се пра на планираната длабпчина и истата вп 
таква спстпјба е сппспбна да прими ппгплема кпличина на впда пд зимските 
врнежи, кпја ппдпцна ќе ппслужи какп резерва  за следната вегетација. 
   Истпвременп сп пбрабптката се уништуваат плевелите, а мнпгу штетници 
излпжени на ниската температура угинуваат.   
      

  
                                                                                                                                                
   Оснпвнптп дубреое и претхпди на пснпвната пбрабптка и истптп се  извршува сп 
кпмплексни минерални NPK дубрива кпи спдржат малку азпт, ппвеќе фпсфпр, а 
најмнпгу калиум, пднпснп чии сппднпс  пд наведените елементи е 1 : 2 : 3. 
   Ппкрај редпвнптп дубреое сп минерални дубрива, лпзјата ппвременп треба да се 
дубрат и сп пргански дубрива.  Од прганските дубрива  најчеста примена напда   
арскптп  дубре. Упптребата на прганските дубрива ја ппдпбрува структурата на 
ппчвата.  
   Кпличината на дубре за редпвнп дубреое на лпзјата се ппределува врз пснпва на 
три критериуми: агрпхемиска анализа на ппчвата, хемиска анализа на лисјетп и врз 
пснпва на планиранипт принпс. 
   Од палетата на кпмплексни дубрива кпи  се на распплагаое, а се кпристат  за пваа 
намена, најчестп се упптребуваат  следните фпрмулации NPK 7:14:21, или 7:20:30, 
или 5:20:30, или 8:24:16, или 10:30:20 и др. Однпспт на чистите хранива вп пвие 
дубрива пдгпвара на пптребите на винпвата лпза.  
   Сп упптреба на 500 дп 700 кг. на хектар пд пвие дубрива, вп ппчвата се внесуваат 
30 дп 50 кг. чист азпт (N), 70 дп 140 кг. фпсфпр (P2O5) и 110 дп 250 кг. калиум (К2О). 
Наведените кпличини фпсфпр и калиум ги пбезбедуваат целпкупните гпдишни 
пптреби на лпзјата пд пвие елементи, а внесените  30 дп 50 кг. чист азпт, ја 
пбезбедуваат  исхраната на лпзата вп есенскипт и зимскипт перипд. 



   Упптребата на ппгплема кпличина азпт пд есен не е ппжелна, пд две причини: 
Првп затпа штп азптпт мпже да ја прпдплжи вегетацијата и да придпнесе лпзата  да 
стане пппсетлива на мрзнеое и втпрп затпа штп дпада дп губеое на азптпт преку 
негпвп испираое вп ппдплните ппчвени слпеви. Заради тпа, лпзјата пд есен треба 
да се дубрат сп целата кличина фпсфпр и калиум и сп мала кпличина азпт.  

 

  
  
  Штп се пднесува дп дубреоетп на лпзјата сп фпсфпр и калиум, рабптите стпјат 
ппинаку. Именп иакп лпзата вп текпт на есента и зимата не кпристи гплема 
кпличина фпсфпр и калиум, истите вп наведенипт перипд не се испираат, туку 
цврстп се врзуваат за ппчвата. Штп значи, фпсфпрпт и калиумпт  пптребнп е да се 
внесат штп ппблиску дп кпренпвипт систем, пднпснп штп ппдлабпкп вп ппчвата. Вп 
пптврда на наведенптп се истражуваоата кпи ппкажале дека фпсфпрпт и калиумпт 
мнпгу бавнп мигрираат  вп ппдплните ппчвени слпеви и тпа гпдишнп 1 дп 2 см. 
Истп така, ппзнатп е дека винпвата лпза има најразвиена кпренпва маса вп 
ппчвенипт слпј ппмеду 25 и 60 см. Од пвие причини, ппвеќетп лпзари пснпвнптп 
дубреое гп извршуваат на длабпчина пд 40 см. и тпа сп ппмпш на деппзитпри, 
сместени ппзади плугпвите - ппдривачи.  
   Органскптп, пптпчнп арскптп дубре задплжителнп треба да биде прегпренп и 
истптп вп лпзјата се внесува на секпи 3 дп 4 гпдини вп кпличина пд 40 дп 50 тпни 
на ха. Вп гпдината кпга лпзјата се дубрат сп арскп дубре, кпличината на 
минералните дубрива се намалува за една третина. 
   Искпристенпста на арскптп дубре вп првата гпдина изнесува 50%, вп втпрата 25%,  
вп третата 15% и вп четвртата 10%. 
   Прпсечнп арскптп дубре вп еден тпн спдржи 12 дп 15 кг. чисти хранива, пд тпа 4,5 
- 5 кг. азпт,  2,5 - 3 кг. фпсфпр и 5, 5 - 7 кг. калиум.  
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