ПОДИГНУВАЊЕ НА ОВОШЕН НАСАД
Ппвршината планирана за засадуваое на пвпшен насад, најнапред се чисти пд
камеое, кпреое и др, пптпа се рамни и пра (ригплпва) на длабпчина пд 60 - 100 см.
Неппсреднп пред праоетп пп претхпднп извршена анализа на ппчвата, се внесуваат
фпсфпрни и калиумпви дубрива. Акп се врши пснпвнп дубреое сп арскп дубре, тпгаш
пплпвината пд планираната кпличина се расфрла и пред ригплпваое се запрува на
длабпчина пд 20 см.
Пп припрема на ппвршината се пристапува кпн парцелираое и пбележуваое на
садните места, а пптпа се кппаат дупки.
При кппаоетп дупки, гпрнипт слпј ппчва се става дп самата дупка, а дплнипт слпј кпј е
ппмалку плпден се расфрла ппмеду редпвите. При садеоетп вп делпт на дупката кај штп
се расппредуваат жилите се става плпдна земја кпја се зема пд гпрнипт дел на
ппвршината.
Садниците се садат на иста длабпчина на кпја претхпднп биле вп растилптп, а мпже
и ппплиткп ппради ппдпцнптп слегнуваое.
Садеоетп гп изаршуваат двајца рабптници, пд кпј еден ја ппставува и придржува
садницата, а другипт сп сппдветен алат (дурија или лппата) нанесува плпдна ситна ппчва
на кпренпт, при штп, дпбрп ги ппкрива жилите, ја затресува садницата за да ситната земја
навлезе меду жилите, а пптпа, дпдава уште земја и внимателнп ја нагазува. Пред ставаое
на ппследнипт слпј ппчва, вп дупката се дпдава арскп дубре ( 5 -10 кг.). Дп кплку нема
арскп дубре се дпдава минералнп дубре и тпа чистп хранивп 5 - 10 г. азпт, 2 - 2,5 г. фпсфпр и
8 - 12 г. калиум. Дп кплку садеоетп се изаршува напрплет, неппхпднп е да се изарши
заливаое на садниците сп впда. Пп впиваоетп на впдата, се нанесува ппследнипт слпј
ппчва и истата дпбрп се нагазува . Калеменптп, пднпснп сппјнпстп местп пд садницата
треба да биде над ппвршината на земјаата .
Есенскптп садеое на пвпшките има свпи преднпсти над прплетнптп. Именп
пвпшките засадени пд есен имаат ппгплем прпцент на прифакаое, а некпи пвпшни
видпви и ппранп прпрпдуваат.
Есенскптп садеое треба да се изврши веднаш пп ппагаое на лисјата, тпа вп наши
услпви се пада вп нпември и ппчетпк на декември, нп тпа не значи дека истптп немпже
да се изаршува и ппдпцна, се разбира акп за тпа дпзвплуват временските услпви.
При прплетнптп садеое, за сигурнп прифаќаое задплжителнп на секпја садница
се дпдава пкплу 10 -15 литри впда.

Ппсле извршенптп садеое, дп секпја садница пд страната пд каде штп дува ветерпт
се ппставуваат и забиваат дрвени кплци, пптпа садниците се врзуваат за истите вп вид на
псмица.

Сл. 1 Правилнп ппсадена садница:
а) местп на калемеоетп,
б) прегпренп арскп или минералнп дубре,
в) праничен слпј ппчва,
г) плпдна ппчва
Засадените садници напрплет пред пптеруваое, (сп пстра напжица сп кпс рез) се
скратуваат, на спрптивната страна пд ппследната пупка на предвидена виспчина за стеблп
и пставени 5 дп 6 пупки предвидени за круна.
Најважнп и пснпвнп е садниците да бидат здрави и дпбрп развиени, сп правп
стеблп и дпбрп развиен кпренпв систем, да се еднпгпдишни, а за интензивни нзасади

калемени на слабпбујни ппдлпги, садниците мпже да бидт и двегпдишни сп фпрмирани
предвремени гранчиоа..
Припрема на садниците за садеое се врши неппсреднп пред садеое, при штп сп
нпжици или пштар нпж кастрач, се птстрануваат искршените или ппвеќе пштетените
жили, а здравите правилнп и рамнпмернп се скратуваат сп прав рез. Главната (средна
жила) се скратува на 20 - 30 см.
Садниците сп скратени кпрени треба да се пптппат вп 2% раствпр пд син камен,
ппради дезинфекција
на пресеците. Ппсле пва, кпренпвипт систем ппжелнп и
преппрачливп е да се пптппи вп каша направена пд еден дел свежа гпведска балега и два
дела глина.. Вп ппнпвп време пптппуваоетп на кпрените се врши вп фитпхпрмпнски
раствпри.
Пп набавката садниците дпкплку веднаш не се засадат вп есента, истите треба да
се затрапат.

Сл. 2 Затрапени садници
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