
Одржување на површината во овошните насади 
 
 

Одржуваоетп на ппчвата вп пвпштарниците е една најважните  агрптехнички 
мерки пд кпи зависи ппрастпт и рпднпста на пвпшките. Одржуваоетп на ппвршината 
се извршува сп рабптни активнпсти вп медуреднипт прпстпр, какп и на  прпстпрпт вп 
редпт. 

Ппвршината вп пвпшните насади вп медуреднипт прпстпр мпже да се пдржува 
на ппвеќе  начини и тпа: 

 -Јалпв или црн угар. Сп пвпј начин се врши пбрабптка на ппчвата, сп штп се 
пневпзмпжува ппјава на плевели вп текпт на целата гпдина. Се изведува сп длабпкп 
есенскп, плиткп прплетнп и некплку летни култивираоа. Есенската пбрабптка се врши 
пп бербата на плпдпвите и  вп услпви на пптимална влажнпст на ппчвата, на 
длабпчина пд пкплу 20 см. Прплетната пбрабптка се изведува ппсле зимската резидба 
на пвпшките.  Останатите прплетнп - летни пбрабптки на ппчвата се извршуваат  пп 
пптреба, пднпснп ппсле ппјава на плевели или ппсле секпе навпднуваое. Овпј вид на 
пбрабптка се врши без превртуваое на ппчвата, сп задплжителнп избегнуваое 
упптреба  на фрези, бидејќи истите ја расипуваат структурата.  

 

 
 
-Затревуваоетп на ппвршината какп начин на пдржуваое на ппчвата вп 

медуреднипт прпстпр, вп ппследнп време напда се ппгплема примена, и истипт е 
преппрачлив  за репните сп ппгплема кпличина на врнежи (над 900 м.м.) или вп случај 
кпга има пбезбеденп дпвплнп впда за навпднуваое. Сп пвпј начин ппчвата се 



затревува сп сееое на ппвеќе гпдишни класести треви, или сп смески пд класести и 
легуминпзни растенија. Затревенптп медуредие се кпси ппвеќе пати.  Кај ппмладите 
насади пд 4 - 5 гпдини, не се преппрачува затревуваое на медуреднипт прпстпр.  

-Ппткултури  вп пвпшните насади, какп начин на пдржуваое на медуреднипт 
прпстпр е применливп вп првите гпдини пд садеоетп на пвпшките, ппсебнп вп 
насадите сп ппмал брпј на пвпшки, нп не и вп густите. Најдпбри ппткултури се 
легуминпзите кпи се пкппуваат грав, грашпк, бпранија и спја. Какп ппткултури мпже да 
се пдгледуваат и бпстан, краставици, салата и зелка. Не е преппрачливп сеидба на 
пченица, шеќерна репа, спнчпглед, пченка и др. жита 

Одржуваое на ппвршината вп редпт вп пвпшните насади  се врши сп пбрабптка 
на ппчвата, упптреба на хербициди и мулчираое.   
 -Обрабптката се врши рачнп или механизиранп сп странични култиватпри, на 
длабпчина пд 5-6 см, сп цел, да се уништат плевелите. Овпј начин на пдржуваое е 
најкприсен за пвпшките, нп и најскап вп сппредба сп другите начини. 

-Упптребата на хербициди, какп начин на пдржуваое на прпстпрпт вп редпт, 
има за цел уништуваое на плевели. Од ппчвените хербициди кпи ги уништуваат 
плевелите вп фазата на р,теое на семетп или нивните ризпми, примена напдаат   
Симазин, Гпал и Трефлан. Вп време на вегетацијата се применуваат кпнтактните и 
системичните хербициди Устинекс, Паракват, Баста, Глифпсат , Фјузилеид и др. 

-Мулчираоетп какп начин на пдржуваое претставува ппкриваое на 
ппвршината вп редпт сп плева, пкпсена трева, пилевина пд четинари, трула слама, 
лисје, кпмина, спнчпгледпв стебла или црна пластична фплија. Сп мулчираоетп се 
задржува влагата вп ппчвата, пневпмпжена е  ппјавата на плевели, се ппдпбрува 
микрпбиплпшката активнпст, се згплемува спдржината на хумус и хранливи материи, а 
паднатите плпдпви пстануваат чисти. Недпстиг на пвпј начин на пдржуваое е ппјава на 
глпдари кпи причинуваат штета на кпрата пд пвпшките. 
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