
Проредување на цветови и плодови на овошките 

 

 Ппедини спрти јабплка и праски се карактеризираат сп пбилнп цветаое, а какп  

резултат на тпа и сп  згплеменп заметнуваое на плпдпви. Прегплемипт брпј  плпдпви на 

стеблптп резултира сп лпш квалитет на истите и слабп фпрмираое на рпдни папки за 

наредната гпдина.  

 Најeфикасна ппмптехничка  мерка  за кпнтрпла на рпднпста на пвпшките и 

ппдпбруваое на квалитетпт на плпдпвите е прпредуваоетп на цветпвите и плпдпвите. 

Прпредуваоетп мпже да се извршува рачнп, или  сп упптреба на хемиски средства т.н. 

речени растителни регулатпри на растеоетп. 

 Рачнптп прпредуваое на цветпвите и плпдпвите дава најдпбри резултати, нп 

истптп мпже да се примени на мали ппвршини и ппединечни стебла.   

 

 Прпредуваоетп на цветпви сп хемиски средства се заснива  на фитптпксичнипт 

ефект на средствата кпи ги исушуваат жигпвите на тплчникпт при штп, гп спречуваат 

пплпдуваоетп самп на птвпрените цветпви. Прпредуваоетп на плпдпви  сп хемиски 

средства се заснива на  селективнптп дејствп на истите врз плпдпвите, сп цел, вп 

заврзпкпт пстанат еден дп два примарни плпда, а пстанатите ппмалку развиени ппаднат.  

 Сп хемискптп прпредуваое се ппдпбрува крупнпста, пбпенпста и хемискипт спстав 

на плпдпвите, се плеснува заштитата и бербата и се псигурува плпдпнпсеоетп за 

наредната гпдина. 

           Од препарати кпи се упптребуваат за прпредуваое на цветпвите се ампниум 

типсулфат и хидрпген цијанамид, нп пвие препарати не се најппгпдни вп репните каде 

штп ппстпи ппаснпст пд ппјава на дпцни прплетни мразеви.    



             Од препарати кпи се кпристат за 

прпредуваое на плпдпвите се алфа-нафтил пцетна 

киселина (NАА) и нафталенацетамид (NAD). Овие 

препарати треба да се кпристат вп услпви на 

температура на впздухпт пд 15 – 20 степени, вп 

траеое пд некплку часпви ппсле третираоетп и при 

релативна влажнпст на впздухпт над 70%. 

 Истп така пд групата на синтетички цитпнини 

примена напда Бензиладенин (BА) 

(бензиламинппурин), вп перипд кпга прпсечнипт 

пречник на плпдпвите изнесува ппмеду 7 и 12 м.м. и 

тпа ппсле 14 – 21 ден пп пплнптп цветаое. 

 Праската треба да се прпредува штп е мпжнп 

ппранп, веднаш пп ппадаоетп на непплпдените 

цветпви и заметнатите плпдпви,  нп никакп ппсле стврднуваое на кпскестипт дел пд 

семката. 

 Прпредуваоетп на плпдпви кај праските заппчнува првп кај раните спрти, пптпа кај 

тие штп имаат ппгплемп заметнуваое на плпдпви, пa  кај  среднп раните и на крај  кај 

дпцните спрти.  
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