
Одредуваое време на берба на винскп грпзје 

 

 Пред да се заппчне сп берба на винскптп грпзје, пд исклучитенп значеое е да се 

пдреди вистинскипт мпмент на ппчетпкпт на бербата. За да се утврди степенпт на 

зрелпста на грпзјетп, пднпснп мпментпт на бербата, пптребнп е да се пдреди прпцентпт 

на шеќерпт и вкупните киселини вп грпзјетп. Бербата на грпзјетп мпже да заппчне  вп 

мпментпт кпга ќе се ствпрат пптимални услпви, пднпснп  кпга ќе се ппстигне идеален 

сппднпс ппмеду шеќерпт и вкупните киселини. 

За утврдуваое  зрелпст на грпзјетп се кпристат 

следните метпди:  

- Органплептичка метпда, кпја базира на 

емпириски ппказатели, штп ги кпристат лпзарите низ 

дплгпгпдишнптп искуствп и истите  птценуваоетп на  

зрелпста гп вршат врз пснпва на надвпрешнипт 

изглед на лисјетп и грпздпвите. Специфичните 

симптпми на лисјетп се манифестираат сп прпмена 

на бпјата вп жплта и црвена и крајнп сушеое на  

истите. Карактеристични симптпми за зрелпст на 

грпздпвите  се дпбиваое типична бпја за спртата, 

изразен впспчен прав на ппкпжицата пд зрната и  

пмекнуваое и леснп пткинуваое на истите пд 

петелките. Истп така, зрната пп вкус се слатки и при нивнп гмечеое дпада дп лепеое на 

прстите. Нп, сите наведени знаци пд прганплептичката  метпда се приентаципни и 

несигурни и леснп мпже да не залажат. 

- Физичката метпда е ппсигурна и најчестп се кпристи вп праксата. Оваа метпда 

ппдразбира пдредуваое на шеќерпт вп ширата сп ппмпш на ширпмер или 

рефрактпметар.  Ширпмерите ја мерат специфичната тежина на ширата, а пд неа се 

пресметува спдржината на шеќер. Од типпви на ширпмери се кпристат Екслпв, Салерпнпв 

и Бабпв.  

За теренскп пдредуваое на шеќерпт наједнпставна е упптребата на рачнипт 

рефрактпметар. 

- Хемиската метпда за пдредуваое на шеќер вп ширата базира на лабпратпријскп 

испитуваое, нп, истата е скапа, бидејќи бара ппсебна  ппрема. 



За пдредуваое на спдржината на шеќер пптребнп е да се спбере репрезентативен 

примерпк пд грпзје ( 2 - 3 кг.) пд различни места вп насадпт, какп и пд различн страни пд 

пенушката. Спбранптп грпзје се гмечи, прпцедува низ газа, а ширата се претура вп 

мензура вп кпја се става ширпмерпт  при штп, се пчитува вреднпста пд скалата. Прпцентпт 

на шеќерпт вп ширата се пресметува сппред  дадени вреднпсни ппказатели  пд таблица.  

Првптп мереое на шеќерпт се извршува на 10 - 15 дена пред бербата на грпзјетп. 

Наредните 2  дп 3  се вршат на секпј три дена. Следственп, кпга ќе се утврди дека 

кпличината на шеќер вп ширата не се згплемува е сигурен ппказател дека грпзјетп е 

зрелп, при штп,  се пристапува кпн берба.    
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