
 

Нега на новоподигнати лозја 
 
 За успешнп прифаќаое и развпј на лпзпвите калеми  вп првата гпдина, пд 
пресуднп значеое  е редпвната примена на  агрптехничките  мерки.  

Од рабптни активнпсти кпи се извршуваат вп текпт на вегетацијата  вп младптп 
лпзје се:   

Прплетнп – летнп медуредпвп  праое и рачна  пбрабптка вп редпвите. Овие 
рабптни пперации се извршуваат сп цел, да се пддржи структурата, да се зачува 
влагата вп ппчвата и да се уништат плевелите, бидејќи истите се гплеми кпнкуренти на 
младите растенија. Брпјпт на праоа  и рачни пбрабптки изнесува минимум две, а вп 
услпви на заплевенпст три и ппвеќе.  

Сп цел непреченп прпбиваое на ластарите пд калемите кпи се ппкриени сп 
хумка, задплжителнп се врши разбиваое на ппкприцата пд истата. 

Вп текпт на јуни – јули  се извршува првптп пдгрнуваое на хумките и 
птстрануваое сп пштар нпж на ппвршинските кпрени т.н.речени брандуси, кпи се 
присутни вп  зпната на калеменптп местп и претставуваат кпнкуренти на кпрените кпи 
се напдаат вдплж ппдлпгата. Пп птстрануваое на брандусите  калемите ппвтпрнп се 
загрнуваат сп правеое на нпва хумка.  

Вп месец август  се врши трајнп пдгрнуваое на хумките сп истпвременп 
птстрануваое на нпвппптераните брандуси. 

Вп текпт на вегетацијата пп пптреба се врши  навпднуваое на младите лпзи.  
Негата на младите пенушки се спстпи вп превземаое  мерки за зелена резидба, 

врзуваое на ластарите и заштита на лисјетп и ластарите кпја се извршува вп перипдпт 
јуни – август, прптив пламеница, пепелница, ескприпза и разни штетници.  

Од мерките за зелена 
резидба се применува лачеое, 
пднпснп птстрануваое на 
непптребните ластари.  Вп првата 
гпдина. најчестп се пставаат и 
негуваат два ластари, а дпкплку 
избијат ппвеќе, истите се 
птстрануваат кпга ќе имаат 20 – 
30 см.  Оставените ластари се 
приврзуваат за ппставените 
кплчиоа. 

Вп есента ппсле падаое на 
лисјетп, пред ппјавата на ниските 
температури се врши резидба на 
начин штп на двата пставени 
ластари, се пставаат пп две прави 
пкца Истп така вп есента ппсле 

извршената резидба, се врши есенскп праое на длабпчина пд 20 см., кпе се 
кпмбинира сп загрнуваое на пеоушките.   
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