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Проект за реставрација на сливот на река Струмица 



1. Карактеристики на сорти и подлоги за сливa 
 

1.1. Подлоги за сливи 

Подлоги се посебни растенија од кои со калемење се добиваат овошни садници. 
Подлогата преку кореновиот систем претставува интеракција помеѓу почвата и надземниот 
дел, обезбедувајќи и на овошката коренов систем, поткрепа за почвата, снабдување со 
потребните количини на вода и хранливи материи и можност за подобро справување со 
одредени болести и штетници. Големиот број сорти сливи со специфични биолошки 
карактеристики, различните почвени и климатски услови во регионите и 
диверзифицираните технологии на одгледување на насадите, бараат достапност на  повеќе 
типови подлоги преку кои ќе може да се прилагодуваме на секоја адекватна состојба.  За да 
може некое растение да се користи како подлога за сливи треба да ги поседува следните 
карактеристики:  

-да имаат добар афинитет со сортата која се калеми врз него и цврсто да сраснуваат на 
спојното место, 
-новодобиеното растение да има такви биолошко-морфолошки својства кои ќе обезбедат 
долготраен хармоничен физиолошки однос меѓу двете компоненти,  

-во дадените еколошки услови на двете компоненти да им се поклопуваат периодите и 
фенофазите во годишниот циклус на развојот,  

-лесно да се прилагодува кон еколошките услови на средината,  
-на новото растение да не потеруваат изданоци и избојци,  
-во симбиозата со сортата да обезбедува соодветна бујност, висока родност и квалитет на 
плодовите,  
-да покажува поголема отпорност или толерантност на ниски температури, болести и 
штетници,  
-поволно да реагира на примената на агротехничките мерки во дадените системи на 
одгледувањето, итн. 

За производство на саден материјал од сливи, а подоцна и за одгледување на 
насадите во различни производни услови ширум светот, се користат различни видови 

подлоги. Кој вид и тип на подлога ќе се избере зависи од голем број фактори како што се: 
компатибилност со сортите, можност за производство, еколошките услови во регионот, 
технологија на одгледување на насадите, достапност на пазарот, цената, традицијата и др. 

 
 Морфолошки карактеристики на кореновиот систем: генеративен корен (лево), вегететативен корен (десно) 

 

Сливите може да се калемат на генеративни и вегетативни подлоги.  

а) Од генеративните подлоги во практиката најмногу се користaт семенци од 

џанката, потоа семенци од другите типови сливи чии плодови главно се користат за 



производство на ракија како што се петровка, црна слива, белослива и др. Како генеративна 
подлога може да се користат и семенци од праска, во ограничени размери семенци од 
кајсија, бадем, црниот трн, хибридот помеѓу џанката и црниот трн и др. 
 Џанката (Prunus cerasifera Еhrh.) е најраспространета подлога за сливите скоро во 
целиот свет. Оваа подлога добро се прилагодува на секакви почви, а особено на 
посиромашни, лесни, топли, карбонатни, лозарски терени. На многу влажни и тешки почви  
не дава добри резултати. Се размножува многу добро со семе, а некои типови и со зрели 
резници. Семенците добиени од семе земено од различни стебла од џанка имаат различни 
биолошки својства. Поради тоа семето треба да се зема од одбрани и оматичени овошки  
кои се со умерена бујност, кои не се осетливи на мраз и чии плодови созреваат подоцна. 
Подобри семенци даваат типови чии плодови имаат жолта до беличеста боја на покожицата 
и месото. Овошките калемени на оваа подлога се одликуваат со голема бујност, подоцна 
прородуваат и имаат подолга вегетација поради што се поосетливи на зимски ниски 
температури.  За смалување на бујноста на овошките при калемењето на џанката, може да 
се користи посредник, а за таа цел главно се користи сортата стенлеј или црниот трн, кои 
во голема мера ја смалуваат бујноста на овошките. Џанката нема најдобра компатибилност 
со некои сорти слива како што се  рут герштетер, калифорниска сина и др. 

Џанката има голем недостаток што во насадите дава многу избојци кои ја 
истоштуваат овошката со што се наметнува потреба од постојано чистење.  

Праска може да се користи како генеративна подлога за сливи. Оваа подлога повеќе 
одговара за сортите сливи од јапонската група, додека кај сортите од европската група може 
да се јави инкомпатибилност. Семенци од праска подобро одговараат за користење како 
подлоги за сливи на лесни,  пропустливи и песокливи почви. Имаат поплиток корен во 
споредба со џанката поради што овошките калемени на неа се послабо бујни. Во 
Калифорнија преку 50% од сливите се на подлога праска. 

Бадемот може да дојде во предвид како генеративна подлога за слива, особено за 
топли и суви локации. Може да се јави проблем со инкомпатибилноста со сортите од 
европската група. Во Калифорнија се користи како подлога за сортата аженка за плодни, 
длабоки почви без услови за наводнување. Во Израел, во топли и суви подрачја оваа подлога 
се смета како основна за насадите од слива. Кај нас оваа подлога нема голема примена во 
производството на сливи, но може да дојде предвид особено за суви услови каде нема 
можност за наводнување, но само со претходно испитување на компатибилност со саканата 
сорта.  

Кајсија исто така може да се користи како генеративна подлога за слива. Особено е 
погодна за почви заразени со нематоди и за почви со повисока pH реакција. Кајсијата 
подобро успева на суви почви, а тешко поднесува влажни услови во почвата. Семенците од 
кајсија се бујни подлоги за слива. Сите сорти сливи немаат добар афинитет со кајсијата.  
 Дрвениот трн (Prunus spinosa L.) може да се користи и како подлога но и како 
посредник со цел намалување на бујноста на овошките.  Овој вид во слободна природа расте 
како разгранета грмушка со висина од 1-3 m. Доста е отпорен на суша и мраз, има мала 
бујност и е интересен како подлога за густи насади. Кај нас е  идентификуван природен 
хибрид помеѓу џанка  и црnиот трн, кој се одликува со помала бујност во однос на џанките, 

со голема отпорност на суша и сиромашни почви како и рано прородување на културните 
сорти сливи. Може да се користи како слабо бујна  подлога за слива. 



 
Овошки калемени на подлога џанка и посредник дрвен дрн 

 

 б) Вегетативните подлоги за слива припаѓаат на разни видови на слива и тоа на 
домашна слива (P. domestica L.), трнослива (P. insititia L.), џанка (P. cerasifera Ehrh.) или пак 
се хибриди помеѓу разни видови и типови на сливи. Според бујноста вегетативните подлоги 
за сливи се делат на слабо бујни, средно бујни и бујни.  
 Во групата на слабо бујни подлоги спаѓаат Pixy, Pershore, Isthara, Mrs 2/5, Tetra и 
др.  

  Pixy е полуџуџеста подлога за слива. Припаѓа на видот Prunus insititia L.  Како 
подлога е одберена во Англија од популацијата на слива јулијанка. Може да се размножува 
со зрели резници, положници и со микроразмножување. Се одликува со  мала бујност и е 
интересна за подигање на густи интензивни насади. Овошките калемени на оваа подлога 
добро се вкоренуваат, создаваат малку изданоци и рано прородуваат.  
 Pershore е слабо бујна подлога одберена во Англија од видот Prunus domestica L. 

Има добар афинитет со сортите сливи. Се размножува со резници и положници. Кореновиот 
систем е слабо до средно развиен. Релативно добро се вкоренува во почвата.  Калемените 
овошки рано прородуваат и раѓаат обилно и редовно.  
 Isthara е создадена во Франција со хибридизација на праска и слива. Се размножува 
со резници. Оваа подлогата има слаба отпорност на карбонати и суша, а средно  е отпорна 
на високи подземни води. Калемените овошки имаат полуџуџест пораст. Ја намалува 
бујноста на овошките за 50 % во однос на стандардните бујни подлоги. Се користи како 
подлога за интензивни густи насади.   

Mrs 2/5 претставува хибрид меѓу џанка и црниот трн кој е селекциониран во Италија. 

Таа спаѓа во групата на слабо бујни подлоги за слива со бујност 50 % во однос на семенци 
од џанка. Добро се адаптира на сиромашни почви кои се обезбедени со вода за наводнување. 
Не поднесува тешки глинести почви.  

Теtra е селекционирана од семенци од сорта слива Reine Claude du Bavay, во  
Италија.    Има добра компатибилност со сортите сливи. Добро успева на глинести и 
потешки почви.  

Во групата на средно бујни вегетативни подлоги  спаѓаат поголем број на подлоги 
со различно потекло. Меѓу оние кои имаат примена во практиката се разни типови ракиски 
сливи (црвена ранка, петровка, белослива), бриселка, јулијанка, дамасценки и др.  
  Damas GF  потекнува од видот Prunus domestica, одбрана е во институтот INRA, 

Франција. Отпорна е на ниски зимски температури и рак на коренот. Се размножува со 



зрели резници. Добро успева на тешки и благо алкални почви. Во насади создава изданоци. 
Калемените овошки се умерено бујни и родни.  
 Saint Julien GF 655.2 е одберена во Франција. Се размножува со резници. Со сортите 
сливи има добар афинитет. Калемените овошки имаат рана и редовна родност. 

Saint Julien А припаѓа на видот Prunus insititia L.,  потекнува од Франција, а како 
подлогa  е одберенa во Англија. Лесно се размножува со зрели резници со користење на 
фитохормони, а во погодни почвени услови дава добар процент на вкоренување и без 
фотохормони. Во насад има добро вкоренување. Има добар афинитет со повеќе сорти сливи, 
а послабо со сортата стенлеј. Овошките имаат умерена бујност, рано прородуваат и редовно 
плодоносат. Умерено е осетлива на мразеви и суша. Добро поднесува тешки и влажни 
почви. Осетлива е на поголеми количини на активна вар во почвата.  

Во групата на бујни вегетативни подлоги за слива има поголем број на подлоги 
со потекло од различни видови на сливи.  

Marijana GF 8-1 е создадена со селекција на триплоидни семенци од сортата 
маријана, во Франција. Добро се размножува со зрели резници.  Добро успева на тешки, 
влажни, но и на песокливи и карбонатни почви. Има добар афинитет со голем број сорти 
сливи. Отпорна е кон нематоди. Овошките калемени на оваа подлога се бујни со подобра 
родност и квалитет на плодови во споредба со оние калемени на џанка. Не создава изданоци.  

 Damas C потекнува од црни дамасценки од Франција, а како подлога е одберена во 
Англија. Припаѓа на видот Prunus insititia. Се размножува со резници. Во насад создава 
многу изданоци. Калемените овошки се бујни, но редовно и обилно плодоносат.  

Mirobolan B потекнува од џанката Prunus cerasifera. Како подлога е одберена во   
Англија. Калемените овошки се развиваат бујно, подоцна започнуваат со плодоносење, но 
подоцна обилно плодоносат. Лесно се размножува со резници. Во насад добро се вкоренува, 
развива снажни, но површински корени и дава малку изданоци. Осетлива е на мразеви. 
Добро успева на лесни и отцедни почви. 

 Mirobolan 29 и Mirobolan 29C имаат американско потекло. Масовно се користат во 
Калифорнија. Овие клонови се отпорни на нематоди. Добро успеваат на суви и карбонатни 
почви. Послабо бујни се за 15-20 % во однос на  Mirobolan B и Marijana GF 8-1.  

 

             
Овошки калемени на: лево-џанка (појава на избојци), среднина -сент јулиен орлеанс (појава на 

изданоци, десно-мarijana GF 8-1 (нема изданоци и избојци) 
 

 

 



1.2. Опис на сортите сливи  
Врз рентабилното одгледување на насадите од сливи влијаат голем број фактори 

меѓу кои се вбројуваат и правилниот избор на сортата која во дадени еколошки услови и 
технологија на одгледување ќе ги истакне своите позитивни генетски карактеристики.   

Во концептот на производство на овошје со редуцирана примена на хемиска заштита 
препорачливо е сортите сливи во својот генетски код да поседуваат својство на поголема 
отпорност или толерантност кон одредени болести и штетници, со што би се намалила 
потребата од примена на хемиски средства за заштита од соодветните болести и евентуално 
против одредени штетници.  

Специфичностите на насадите од сливи наметнуваат потреба од голема 
претпазливост во изборот на сортиментот при нивното подигање. Лошиот избор на сортата 
во овошните насади се реперкуира долготрајно, грешките не може или пак многу тешко се 
отстрануваат,  а негативниот фининсискиот ефект е многу голем. Сортата претставува 
значаен, а понекогаш и клучен елемент во создавањето на профит на пазарот. Ова доаѓа 
оттаму што сортите се продаваат по различни цени, а освен тоа одгледувањето на сортите 
бара различни трошоци односно производните цени на плодовите од различни сорти се 
поголеми или помали.  Генетските недостатоци на сортата не може да се отстранат ниту во 
оптимални природни услови, ниту при најдобра технологија на одгледување. Оттука 
произлегува дека сортата има големо влијание врз  рентабилноста на  одгледување на 
насадот.  Поради тоа при подигањето на насадите кај секој производител  сериозно се 
наметнува прашањето за изборот на сортата. При иборот на сортиментот треба да се има 

предвид следното: 
1. Барањата на одредени сорти кон еколошките услови, 

2. Специфичните биолошки и квалитетни особини на сортите,  

3. Производните карактеристики на сортите,   

4. Намена на плодовите –за свежа консумација или пак за разни видови преработки  

5. Посебно треба да се води сметка на степенот на осетливост кон одредени болести 
и штетници. Ова потреба произлегува не само заради фактот што за заштита на насадите се 
издаваат огромни финансиски средства туку и поради тоа што пестицидите се повеќе 
негативно се одразуваат на еколошката средина и на здравјето на потрошувачите.  
 За наши еколошки услови при подигање на нови насади во предвид доаѓаат голем 
број сорти. Овде ќе ги опишеме само оние сорти кои во досегашните истражувања и 
искуства перманентно даваат позитивни производни и економски резултати. 
   Рудгештетер - стара германска сорта  која е настаната со хибридизација на сортите 
бон де бри и чар. Во производство е од 1932 година. Се одгледува во поголем број европски 
земји.  

Овошките се средно до слабо бујни, со топчеста форма на круната,  цветаат рано 
поради што се доста осетливи на доцни пролетни мразеви. Поленот има слаба ртливост, 
спаѓа во група на автостерилни сорти поради што потребни и се опрашувачи. Добро ја 
опрашуваат аженка и стенлеј.  Не страда многу од пламеница и монилија, а толерантна е на 
вирусот шарка на сливата. Ако е калемена на џанка не поднесува тешки и влажни почви. 
Овошките рано започнуваат со плодоносење, а потоа раѓаат умерено, но само со добра агро 
и помотехника.   

Во наши услови плодовите созреваат во втората половина на јуни, до почетокот на 
јули. Спаѓа во групата на најрани десертни сорти сливи на кои им се одделува месото од 
коската. Плодовите се средно крупни, просечно околу 30 g, иако може да се сретнат и 



плодови со поголема маса. Имаат  топчеста, малку издолжена  форма и изразена бразда на 
работ по должината на плодот. Лушпата е со виолетово-сина боја. Месото е зеленкасто- 

жолто, сочно, средно цврсто, со сладок освежителен вкус и пријатна арома. Мезокарпот се 
одвојува од коската. Погодна е исклучиво за свежа консумација.  Поради раното созревање 
на плодовите треба да се одгледува во производните насади но во ограничени размери.  

Чачанска рана- создадена со вкрстосување на сортите вангејхајмова и пожегача во 
Институтот за овоштарство во Чачак. Се одгледува во повеќе европски земји. Овошките се 
бујни до многу бујни, со ретка пирамидална круна. Родните гранки се добро гарнирани со 
цветни пупки. Раѓа на едногодишни гранчиња и на мајски китки.  Цвета средно рано. Спаѓа 
во група на автостерилни сорти поради што за добро плодоносење и се потребни сорти 
опрашувачи. Родноста варира од слаба до обилна. Без сорти опрашувачи не дава 
задоволителни приноси. Добро ја опрашуваат сортите рут гештетер, чачанска убавица, 
чачанска најдобра и стенлеј.  

На послабо бујни подлоги прородуваат релативно рано, а на побујни подоцна.  На 
потопли локации дава повисоки и редовни приноси. Зрелите плодови опаѓаат.  

Оваа сорта е осетлива на доцни пролетни мразеви. На пламеница и рѓа е средно 
осетлива, а на монилија прилично е отпорна.   Толерантна  е на вирусот шарка на сливата.  

Во зависност од локацијата кај нас плодовите созреваат при крајот на јуни до првата 
половина на јули, односно околу една недела по рутгештетер. Во услови на Скопје созрева  
во првата декада на јули.  Плодовите се крупни, 35-60 g, а при пониски приноси може да 
достигнат и преку 80 g. Имаат издолжено јајчеста форма. Покожицата е тенка со 
виолоетова-сина боја, а на сончева страна темно сина. Мезокарпот е со жолтеникава боја, 
сочно, со средна цврстина, со сладок и хармоничен вкус и со изразена арома. Коската е 
релативно крупна и се одделува од месото.  Зрелите плодови лесно опаѓаат. Плодовите 
добро поднесуваат транспорт, а со одминување на зрелоста транспортабилноста им се 
намалува. Поради раното зреење, добрата родност, крупни и квалитетни плодови оваа сорта 
е доста ценета од  производителите, но и од потрошувачите. На пазарите  за свежа 
консумација плодовите достигаат висока цена. Поради ова треба да се шири во насадите, на 
потопли локации, а притоа да се користат послабо бујни подлоги.  

Калифорниска сина- Американска сорта која е пронајдена како случаен семенец. 
Овошките се средно бујни, со широко пирамидална до топчеста круна и со јаки скелетни 
гранки. Со џанката како подлога нема добра компатибилност.  Овошките рано прородуваат, 
а подобри резултати даваат топли положби и на плодни почви, со редовна и квалитетна 
примена на агротехнички мерки. Толерантна е на вирусот шарка на сливата.  

Цвета средно рано, осетлива е на ниски температури. Има слабо ртлив полен, 
делумно е самооплодна, подобри резултати дава ако има опрашувачи.  

Во наши услови плодовите созреваат во средината на јули, околу 15 дена по рут 
гештетер. Плодот е крупен до многу крупен, 40-50 g, а во некои случаи и до 70 g.  Имаат 
топчеста до сосема малку издолжена форма. Покожицата е со виолетово сина боја 
прекриена со беличест прав. Во услови на дождливо време и со превисока родност 
плодовите не добиваат карактеристична боја, остануваат зеленкасто- сини.   Месото е 
зеленкасто жолто, средно цврсто, многу сочно, слатко накисело, ароматично, со многу 
добар квалитет. Коската е ситна и се одделува од месото.  Плодовите треба да се берат 
нешто порано поради тоа што со задоцнување на бербата плодовите опаѓаат и имаат слаба 
транспортабилност.  

Оваа сорта во наши услови не дава значителни резултати поради што може да се 



шири но во ограничени размери пред се заради пополнување на празниот временски 
простор во периодот помеѓу чачанска рана и чачанска убавица.   

Катинка е создадена во Штутгард, Германија со хибридизација на сортите ortenauer 

и рутгештетер во 1992 година. Созрева при крајот на јули приближно истовремено со 
чачанска убавица. Овошките се слабо до средно бујни, рано започнуваат со плодоносење, а 
во полно плодоносење раѓаат обилно и редовно. Отпорна е на монилија и вирусот шарка на 
сливата. Спаѓа во група на самооплодни сорти.  

Плодовите се ситни до средно крупни, 25-30 g, елипсовидни до издолжени. 
Покожицата е со сино виолетова боја, месото е цврсто, умерено сочно, вкусно и лесно се 
одвојува од коската.  

Поради раното време на зреење и отпорноста кон шарка на сливата заслужува да 

биде застапена во насадите во ограничени размери.  
Чачанска убавица - Создадена со хибридизација меѓу вангенхајмова и пожегача во 

1961 година во Чачак, Србија, а за сорта е признаена во 1975 година. Се одгледува во 
поголем број европски земји. Овошката е слабо до средно бујна. Формира ретка 
пирамидална до широко пирамидална круна. Скелетните гранки се јаки и еластични, добро 
обраснати со кратки родни гранки. Раѓа на мајски китки и едногодишни гранчиња.   

Толерантна е кон вирусот шарка на сливата, прилично осетлива на пламеница и рѓа. 
Во нормални услови не страда многу од монилија. Релативно добро поднесува суша.  

Цвета средно рано, истовремено со рут гештетер и чачанска родна, а неколку дена 
пред стенлеј.  Има полен со добра ртливост,  таа е самооплодна сорта. Има голем потенцијал 
за родност. Овошките рано прородуваат, во втора-трета година по садење. Плодоноси 
редовно и обилно во сите агроеколошки услови.  

Созрева при крајот на јули и почеток на август. Плодовите се средно  крупни,  од 30-

40 g,  топчесто-јајчести, со јасно уочлива бразда, со тенка, цврста, темно сино обоена 
покожица, со изразена беличеста превлака и привлечен изглед. Дршката е кратка и добро 
се држи за гранката. Покожицата е тенка, темно сина, со сребренест прав. Месото е 
зеленкасто-жолто, цврсто, сочно, слатко накисело, ароматично и со пријатен  вкус. Коската 
е средно крупна, се одвојува од месото. Плодовите се цврсти и имаат добра 
транспортабилност. За подалечен транспорт може да се берат и порано. Се препорачува за 
одгледување главно како трпезна сорта за свежа консумација, но плодовите може да служат 
и за сушење.  Поради слабата бујност може да се сади во интензивни густи насади.  

Топстар е создадена со вкрстување на сортите ерсингерова и чачанска  најдобра во 
институтот во Ганзенхајм, Германија. Во производство е од 2002 година и е заштитена со 
лиценца. Овошката е умерено бујна, раѓа редовно и добро. Отпорна е на вирусот шарка на 
сливата, а малку осетлива на монилија.  

Цвета средно доцна и спаѓа во група на самооплодни сорти.   Плодовите созреваат 
при крајот на јули и почетокот на август или околу 30 дена пред сортата стенлеј. По форма 
плодовите се елиптично јајчести, со заострен врв, средно крупни, од 35-40 g. Покожицате е 
интензивно сина, месото е жолто -зелено, цврсто, сочно, слатко накисело и квалитетно. 
Коската е средно крупна и се одделува од месото.Плодовите од оваа сорта се погодни за 
свежа консумација. 

Имајќи ги предвид времето на зреење, надворешниот изглед и органолептичките 
својства на плодовите оваа сорта може да се препорача за одгледување во нашите еколошки 
услови.  



Чачанска најдобра создадена е во Институтот за овоштарство во Чачак. Настаната 
е со хибридизација на сортите вангенјајмова и пожегача. Како сорта е призната во 1975 
година. Се одгледува во неколку европски земји. Овошката е бујна до многу бујна, со 
пирамидална и ретка круна. Родните гранчиња се добро распоредени по должината на тенки 
и подебели обрастувачки гранки. Раѓа воглавно на мајски китки и едногодишни гранчиња.   
Умерено е осетлива на пламеница и рѓа, а релативно отпорна на монилија на цветовите и 
плодовите. На вирусот шарка на сливата има висока толерантност. Калемена на црн трн 
дава високи приноси.  

Цвета средно рано. Иако има добра ртливост на поленот, таа е автостерилна сорта, 
поради што за опрашување се потребни други сорти опрашувачи. Добри опрашувачи за оваа 
сорта се чачанска убавица, рут гештетер и чачанска родна. Во поволни услови плодоноси 
редовно и обилно.  

  Во наши услови плодовите созреваат во средината на август, односно 5-10 дена 
пред сортата стенлеј. Плодовите се со цилиндрична форма,  доста крупни, околу 50 g, иако 
може да се најдат и плодови до 80 g. Покожицата е средно дебела, со темно сина боја 
покриена со обилен беличест прав и со изразена средно долга и цврста дршка.  Месото е со 
жолта боја, доста цврсто, сочно, со слатко накисел вкус, со средно изразена арома. 
Плодовите се многу атрактивни. Спаѓа во сорти со добар квалитет на плодовите. Коската е 
доста крупна и лесно се одделува од месото. Плодовите рано ја добиваат темно сината боја 
кога сеуште не се зрели. Поради ова кај нас има обичај плодовите да се берат во оваа фаза 
кога немаат доволно шеќери и не се вкусни, поради што неоправдано го губи епитетот за 
квалитетна сорта.  Зрелите плодови долго време може да се задржат на гранките, а притоа 
да не го изгубат квалитетот. Плодовите се наменета претежно за свежа консумација, но 
погодни се и за замрзнување и разни преработки. Кај нас треба да се шири пред се за свежа 
консумација и на потопли локации. Заради намалување на бујноста на овошките треба да 
се калеми на подлоги со послаба бујност.  

Аженка 707 е клон на сортата аженка која пак е со непознато потекло, а пронајдена 
е во  Франција. Овошките се бујни со отворен хабитус на круната и наведнати гранки. Доста 
продуктивна сорта, раѓа рано, редовно и обилно. Цветовите се делумно автостерилни. 

Добри опрашувачи се сортите стенлеј и президент. Плодовите созреваат во втората 
половина на август, скоро истовремено со стенлеј.    Плодовите се средно крупни, околу 25 
g, со издолжено јајчеста форма, често опаѓаат пред берба. Покожицата на плодот е 
црвенкасто пурпурна. Месото е со зеленкасто жолта боја, сочно, изразито слатко и слабо 

ароматично. Плодовите се погодни за сите видови преработка, а посебно за сушење.  
Осетлива е на монилија и доцни пролетни мразеви.  Од оваа сорта во Франција е создаден 
клон аженка GF 707 кој се шири во производните насади.  

Поради малите димензии плодовите не се многу погодни за свежа консумација, 
поради што во наши услови оваа сорта може да се шири доколку има потреба од снабдување 
на преработувачката индустрија за сушење.  
 Чачанска родна е создадена со хибридизација меѓу стенлеј и пожегача во 1961 
година во Чачак, Србија, а за сорта е признаена во 1975 година. Овошката е средно бујна, 
со средно густа пирамидална до широко пирамидална форма. Скелетните гранки формираат 
остар агол поради што при неправилно формирање може лесно да се отчепуваат. Доста се 
еластични и не се кршат под терет на родот. Добро се гарнираат со родни грачиња. Раѓа на 
едногодишни грачиња. Поради големиот потенцијал за родност мора да се врши интензивна 
резидба секоја година.  



Цвета средно рано, истовремено со чачанска рана и чачанска убавица. Самооплодна 
е и заврзуваат голем дел од цветовите. Има голем роден потенцијал, дава одлични резултати 
но само со примена на комплетна агро и помотехника. Склона е на алтернативно 
плодоносење. Доста е осетлива на пламеница и рѓа, а средно осетлива на вирусот шарка на 
сливата. Кај заразените овошки јасно се уочливи симптомите на вирусот, плодовите порано 
созреваат и опаѓаат.   

Во наши сулови плодовите созреваат во третата декада на август и првата на 
септември. Плодовите се со јајчеста форма,  средно крупни, околу 28 g, а може да достигнат 
и до 40 g. Покожицата е тенка, цврста, сина со обилен прав. При голема родност плодовите 
имаат црвенкасто сина боја. Месото е жолто, цврсто, многу сочно, слатко накисело и 
ароматично. Семката е ситна и лесно се одвојува од месото. Плодовите имаат добра 
транспортабилност. Може да се користат за повеќе намени, а особено се погодни за сушење 
и за преработка.  

Оваа сорта се смета за една од подобрите сорти особено ако плодовите се наменети 
за разни видови преработки. Успева во различни еколошки услови и не бара опрашувачи. 
Поради поголемиот број позитивни карактеристики оваа сорта треба да биде застапена во 
нашите производни насади.    

Стенлеј -Потекнува од САД. Настаната е во 1912 година со вкрстување меѓу сортите 
аженка и гранд дуке. Во производство е од 1926 година. Раширена е во многу европски 
земји.  Кај нас е најраширена сорта сливи. Овошката  е средно бујна, круната е ретка, 
топчеста до широко пирамидална.  Скелетните гранки се јаки и еластични,  со послабо 
разгранување и поради тоа во младешкиот период треба да се внимава на формирањето 
односно да има прекратување на едногодишните гранчиња, а со цел да се предизвика 
гранење и подобро формирање на круната. Обраснувачките гранки  добро се гарнираат со 
родни гранчиња. Раѓа првенствено на мајски китки. Во младешкиот период дава многу 
долги леторасти, но по прородувањето прирастот се смалува. Поради тоа во периодот на 
родноста   заради обнова на родните грачниња потребна е поинтензивна резидба. Оваа сорта 
најдобри резултати дава на топли локации, на структурни, плодни, благо кисели и умерено 
влажни почви. Со џанка како подлога нема секогаш најдобра компатибилност.  

Толерантана е на шарка на слива. Релативно е отпорна кон пламеница, рѓа и суша. 
Во текот на врнежливо време многу е осетлива на монилија.    

Цвета средно рано, долготрајно, самооплодна е, но подобри резултати дава ако има 
опрашувачи како што се сортите аженка и рутгештетер. Има добра ртливост на поленот и 
се користи како опрашувач на други сорти.  

  Спаѓа во група на сорти кои се по отпорна на ниски температури, но сепак во 
фенофазите цветање и заврзување може да страда од доцни пролетни мразеви. 

Овошката рано започнува да раѓа, а подоцна редовно и обилно плодоноси. Во 
зависност од регионот плодовите созреваат од втората половина на август до почетокот на 
септември. Плодот е крупен околу 40  g, со издолжена, обратно јајчеста форма, со темно 
сина лушпа, а преку неа има беличест прав. Месото е зеленкасто жолто, цврсто, средно 
сочно, слатко, со малку киселини и со слабо изразена арома. Месото е со добар до многу 
добар квалитет. Коската е умерено крупна и се одделува од месото. Ако овошката се 
одгледува во лоши услови коската може да  не се одделува од месото. Презреани плодови 
опаѓаат од овошките. Свежите плодови се доста транспортабилни.  Плодовите од оваа  сорта 
имаат комбинирани својства, односно може да се користат за свежа консумација, за 
преработка и за сушење.  



Поради големиот број позитивни карактеристики сортата стенлеј се препорачува за 
понатамошно ширење во производните насади како водечка сорта.   

Ханита  е создадена во Штутгард, Германија, со вкрстување на сортите президент и  
auerbcher. Во производство е од 1991 година. Овошката е средно бујна, рано почнува со 
плодоносење, а потоа раѓа солидно и редовно.   

Спаѓа во група на сорти со самооплодни цветови. Плодовите созреваат во третата 
декада на август до првата декада на септември односно неколку денa после сортата стенлеј. 
Има средно крупни плодови 30-40 g, со сина до благо виолетова боја, со жолтеникаво 
вкусно месо кое се одвојува од коската.  

Плодовите се погодни за свежа потрошувачка но и за разни видови преработки. 
Поради добриот квалитет, родноста и времето на зреење треба биде застапена во нашите 
производни насади.   

Ваљевка - создадена е со вкрстување на сортите аженка 707 и стенлеј, во Чачак За 
сорта е призната 1985 година. Стеблото е средно бујно, со густа пирамидална круна. Аголот 

на разгранување е доста голем. Гранките се добро гранирани со родно дрво. Раѓа на мајски 
китки и едногодишни гранчиња. Цвета средно доцна, малку после стенлеј. Рано прородува, 
самооплодна е и раѓа редовно и обилно. За подобрување на квалитет на плодовите потребна 
е редовна и интензивна резидба. 

На пламеница и рѓа е средно осетлива, осетлива е на монилија на цветови, а 
релативно отпорна на монилија на плодови. Толерантна е на вирусот шарка на сливата. На 
плодовите не покажува симптоми на заразеност од вирусот.  Има добра компатибилност со 
голем број подлоги за слива.  

Плодовите созреваат при крајот на август и почетокот на септември, односно околу 
една недела по стенлеј. Плодовите се средно крупни до ситни, во зависност од родноста на 
овошките, а во просек околу 30 g. Тие имаат елиптична форма, малку стеснета кон дршката. 
Покожицата е средно дебела, цврста, со атрактивна сина боја и со обилен прав. Месото е 
килибарно жолто, цврсто, сочно, со слатко накисел вкус. Содржи големи количини на 
растворливи суви материи, околу 20.5 %. Коската е средно крупна, потполно се одвојува од 
месото. Плодовите одлично поднесуваат транспорт.  Може да се користат за сушење, разни 
видови преработки но и за свежа консумација.  

Оваа сорта е доста родна, толерантна на шарка, со плодови одлични за сушење. 
Поради овие особини може да се одгледува во производни насади.  

Милдора - е добиена со вкрстување на сортите Large Sugar Prune  и чачанска 

убавица во 1980 година, а за сорта е признаена во 2004 година. Стеблото е умерено бујно, 

со прилично густа круна, со јаки скелетни гранки. Раѓа првенствено на мајски китки. Цвета 

2-3 дена по стенлеј, делумно е самооплодна, а родноста е средна до добра, во зависност од 

локацијата и годината. На вирусот шарка на сливата е практично отпорна, а осетлива е на 

монилија.  

 Плодовите созреваат околу една недела по стенлеј. Тие се ситни до средно крупни, 

околу 30 g. По форма се округли до јајчести. Покожицата им е тенка, црвена покриена со 

беличаст прав. Месото е златно жолто, изразито слатко. Има изразено висока содржина на 

суви материи, 22-32 %. Коската е средно крупна. Плодовите имаат добра 

транспортабилност.  

 Милдора е сорта наменета за сушење на плодовите. Доколку кај нас се појави 

интерес за сушење на плодови од слива тогаш оваа сорта треба да започне да се одгледува 

во производните насади.  



Президент е сорта со непознато потекло. За првпат во производство е воведена во 
Англија, 1901 година.  Стеблото е бујно, со вертикален пораст на гранките. Има редовна и 
конзистентна родност. Подобри приноси дава доколку има обезбедени опрашувачи, 
најдобраза таа намена е сортата стенлеј.  

 Осетлива е на монилија на плодовите. Многу е осетлива на ниски температури. 
Плодот е крупен 45-60 g, со округлесто јајчеста форма. Покожицата е со привлечна 

виолетова боја, интензивно покриена со беличест восочен прав. Месото е жолто, сочно, 
многу цврсто, киселкасто слатко. Плодовите имаат одлична транспортабилност. Коската се 
одвојува од месото.  Плодовите се одлични за свежа консумација.   

Како сорта со подоцно време на зреење, квалитетни крупни плодови со добра 
способност за подолго чување оваа сорта треба да биде застапена во производни насади 
заради задоволување на потребите за свежа консумација во подоцната сезона.  

Black Amber  потекнува од Калифорнија, САД. Спаѓа во групата на јапонски сорти 
која во наши услови зрее во средината на јули. Овошките растат брзо, рано прородуваат, 
имаат средна бујност со исправен компактен пораст на круната. Овошките се високо 
продуктивни. Цветаат порано за десетина дена во однос на сортите од европската група, но 
во рамките на јапонските сорти сливи има средно време на цветање. Цветовите се 
автостерилни, а добро се опрашуваат со сортата  Friar  и црвените џанки. Плодовите се 
крупни, топчести, со темно пурпурна до црна боја на покожицата. Месото е цврсто, со 
килибарно жолта боја, со одличен вкус кое се одделува од месото. Во наши услови дава 
одлични резултати. За производство на крупни плодови бара задолжително проредување.   
  Black Diamond или Suplumeleven  е настаната со хибридизација на сортата ангелено 
и друга непозната сорта.  Оригиналното име на сортата е Suplum eleven, а Black Diamond е 
трговски знак за четири сорти јапонски сливи сопственост на компанијата Sun World 

International,  вклучувајќи ја и оваа сорта.  Овошката е бујна со полу раширена круна, со 
средна продуктивност. Цвета средно рано, цветовите се автостерилни, а добар опрашувач е 
сортата Fortune. Во наши услови плодовите созреваат во првата половина на август и стојат 
долго време на овошките. Плодовите имаат темно црна боја. Месото е многу цврсто, со 
слабо изразен вкус и средно слатко, по боја розеникаво црвенкасто помешано со бледо 
жолтило. Месото не се одделува од коската. Иако плодовите не се многу квалитетни за 
консумација поради големината и црвеното месо имаат голема атрактивност и треба да се 
одгледува во производните насади.  
   Angeleno® или Suplumsix потекнува од компанијата Sun World International, К 
Калифорнија, САД. Овошките се многу бујни, со стандарден, исправен тип на пораст. 
Поради бујноста овошките прородуваат подоцна, а после плодоносат редовно само во 
идеални услови на одгледување. Цвета средно рано, цветовите се автостерилни, а добри 
опрашувачи се црвена џанка,  friar, wickson, santa rosa.   Плодовите созреваат во првата 
половина на септември. Тие се крупни, топчести, со изразено црна боја на покожицата која 
е покриена со восочен беличест прав. Месото е жолто, цврсто со добар вкус и осредна 
арома. Плодовите имаат одлична способност за чување во ладилници. Како доцно зрела 
сорта со крупни атрактивни плодови способни за чување, оваа сорта треба да се одгледува 
за задоволување на потребите на потрошувачите во есенскиот период 
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2. Технологија на подигање на насадите од слива 

 

2.1. Избор на локација 

Изборот на локацијата има пресудно значење за успешно одгледување на овошните 
насади и добивање на очекуваните резултати. При одредување на локацијата потребно е да 
се обрне внимание на надморската висина, наклонот, експозицијата, положбата,  близина 
на водени површини, изложеност на ветер, почвените услови, и др.  

Одвивањето на вегетацијата на растенија е во директна корелација со надморската 
висина. Со зголемување на надморската висина за секои 100 m цветањето и зреењето на 
плодовите задоцнуваат за околу три дена. Овој факт треба да се има предвид од два аспекти 
и тоа:  

-на пониски локации овошките цветаат порано и почесто се изложени на доцни 
пролетни радијациони мразеви, 

-потенцирање на ранозрелоста на сортите, односно користење на предноста на 
ниските локации поради што раните сорти треба да се садат на терени со помала надморска 
висина.   

За насади од слива не се погодни затворени ниски положби на теренот каде лежат 
ладните воздушни маси и често се јавуваат радијационите мразеви. На овие локации повеќе 
се задржува влагата поради што овошките се поизложени на појава на болести. Поради 
опасноста од силни ветрови кои може да нанесат штети на овошките за насади од сливи 
треба да се избегнуваат и премногу отворени и ветровити локации.  За насади од сливи 
најпогодни се заштитени локации кои се затворени од север, а од јужната поосветлена 
страна се отворени поради што не се задржуваат ладните воздушни маса.  

Различните експозиции ја менуваат карактеристиката на теренот преку влијанието 
на температурата, влажноста и врз другите метеоролошки елементи. Јужната експозиција 
има најдобра осветленост, најмногу се загрева и има најмалку влага. На вакви положби 
овошките цветаат неколку дена порано во однос на северните експозиции. Северната 
експозиција е најладна и највлажна и со најмали температурни амплитуди. Западната и 
источната експозиција во наши услови имаат слични карактеристики и се непогодни таму 
каде што има услови за измрзнување. За раните сорти сливи,  заради потенцирање на 
ранозрелоста најдобри се топлите јужни експозиции, додека подоцните сорти експозицијата 
на теренот нема големо влијание.  

Наклонот на теренот има  влијание  врз регулирање на влажноста, температурата и 
осветлувањето, од кои пак фактори зависи развојот на овошните растенија. Наклонот на 
теренот посебно влијае на ерозијата и врз механизацираната обработка на насадот. Сосема 
рамни терени задржуваат повеќе ладен воздух па од тој аспект се понепогодни. За насади 
од слива  најмногу одговараат локации со мал наклон до 50.   

 За насади од слива најдобро одговараат почви со длабочина најмалку од 1.5 m, кои 
се растресити, пропусливи, со слабо кисела реакциа (pH 5.5-7), доволно плодни и богати со 

органска материја. Лесни, песокливи, суви, плитки, каменливи и варовити почви, како и 
тешки и премногу влажни почви со високи подземни води  не се погодни за одгледување на 
насади од слива. Општо земено за најдобри типови почви за одгледување на сливите се 
сметаат алувиумот, иловестите, гајначите и черноземот.   
 Сливите се доста осетливи на почвени заболувања поради што не треба да се 
подигаат нови насади на почви кои се заразени со патогените габи, бактерии, нематоди, 



жилогриз и сл.  Заморените почви се поизложени на овие појави поради што треба да се 
избегнуваат при подигањето нови насади.  

 

 
   Карактеристики на одделни локации на теренот: 

а-осветлена површина, не лежат ладните воздушни маси, ги избегнува доцните 
радијациони мразеви, заштитена од доминантни ветрови, 
б-изложена на ветрови, поради зголемената надморска висина се губат предностите на   
претходната локација (а), 
в-ладна страна, може да ги избегне мразевите, поради слабиот агол на осончување и 
изложеноста на ветер во летните месеци акумулира помалку топлина,  
г-ладна положба, поради акумулирање на ладниот воздух кој паѓа од околните места има 
голема опасност од мразеви,  
д- ризичен на мразеви но помалку од претходната локација (г), изложена на ветрови, 
потребни се ветрозаштитни појаси, 
ѓ-заштитена од ветрови, поради силната изложеност на светлина на повисокиот дел можно 
е погусто садење на насадите, заштитена од лежење на ладни воздушни маси, може да 
биде засенчена од ветрозаштитните појаси од претходната локација (д)  
е-изложена на ветрови но помалку од положбата (б), доминира ладен воздух, помалку 
изложена на мразеви, поради надморската висина помалку акумулира топлина во летните 
месеци,  
ж- ладна положба, со слични карактеристики на положбата (в).  
 

2.2.  Избор на саден материјал  за подигање на насади од слива 

За подигање на   насади од слива се користи саден материјал од различни категории 
како во однос на гаранцијата за автентичноста на сортата и здравствената исправност така 
и во однос на вегетативната развиеност на садниците. Во практиката често се случува 
подигање на насади користејќи садници  со несигурно потекло, од матични растенија кои 
не се сигурни во автентичноста на декларираната сорта или тип на подлога. Грешките од 
оваа негативна појава доцна се откриваат,  нивното отстранување е многу скапо, а често и 
невозможно.  

Познато е дека садниот материјал со несигурна здравствена исправност крие големи 
опасности од појавата на разни болести кои може да го компромитираат, ограничат или 
целосно уништат производството на овошје. Голем дел од   вирусите,  бактериите и 
микоплазмите во овошните насади се пренесуваат преку садниот материјал. Ваквите насади 
имаат краток век на траење, приносите се помали, а плодовите поради лошиот квалитет 
остануваат нереализирани.   

Приемот, правилниот раст и развој на овошките, редовни и високи приноси како и 
квалитетот на плодовите во голема мера зависат од квалитетот на садниот материјал. 



Поради тоа при подигањето на насадите треба да се користат само садници со најдобар 
квалитет што подразбира здравствено исправни-безвирусни садници како и садници со 
високи физички перформанси.  Ваков тип на садници се побујни и со поуедначен пораст, 
овошките се породни, а квалитетот на плодовите е подобар.  

Во практиката за подигање на насади од слива се користи стандарден и 
сертифициран саден материјал. Имајќи го предвид значењето на квалитетот на садниот 
материјал  како и степенот на гаранцијата во однос на автентичноста и сортната чистота и 
здравствената исправност, апсолутно е за препорака при подигањето на овошните насади 
да се користи сертифициран саден материјал. Насади подигнати со сертифициран саден 
материјал порано прородуваат, обилно и редовно плодоносат, а квалитетот на плодовите е 
многу подобар во однос на овошките добиени од стандарден саден материјал. Уште 
подобро е доколку сертифицираните садници имаат и подобри физички перформанси 
односно по нивната должина да има формирано предвремени грачиња. Со користење на 
ваков тип на садници овошните насади влегуваат во плодоносење најмалку една година 
порано во споредба со насадите подигнати со стандардни неразгранати садници.  

 

2.3. Припрема на површината 

  За подигање насади од слива задолжителна е длабока припрема на почвата. Од многу 
бројни раскопувања и проучувања на развојот на кореновиот систем е констатирано дека 
на потешки почви коренот продира главно до длабочината на длабоката припрема на 
почвата, а само по некое коренче оди  подлабоко, додека на лесни почвени типови 
коренчињата продираат и подлабоко независно од длабочината на припремата на почвата.  
 Длабочината на подготовката зависи од подлогата, типот и структурата на почвата, 
услови за наводнување и др.  На полесни, структурни почви и при користење на послабо 
бујни подлоги препорачливо е припрамата  да се врши  на длабочина 50-60 cm, додека на 
потешки почви и на побујни подлоги припремата на почвата треба да се врши на длабочина 
над 70 cm.  

Длабоката припрема на површината се врши во летните месеци веднаш по 
прибирањето на претходната реколта. Но може да се врши и во пролетните месеци. 
Независно од времето на припремата, почвата секогаш треба да биде со умерена влажност, 

ниту многу влажна ниту многу сува.  
Длабоката припрема на површината може да се врши со превртување на почвата и 

тоа со полуриголовање (50-60 cm), риголовање (над 70 cm) или пак само со разровкување 
без превртување на почвените слоеви, со подривање (50-60 cm) или риперирање (над 70 
cm).  

Класичниот начин на припрема на површината со копање на дупки не се 
препорачува при подигање на комерцијални насади од слива.  

 

2.4. Подигање на насадот 

Време на садење на садниците - Овошните садници може да се садат во текот на 
целиот период на мирувањето, од паѓањето на листовите до потерувањето на пупките. Кај 
нас треба да важи правилото „летно подготвување на површината и есенско садење на 
садниците“. Поради тоа потребно е  садниците да се извадат  на  почетокот на ноември, а 
садењето да се изврши при крајот на ноември и почетокот на декември пред појавата на 
силните зимски  мразеви. Со есенското квалитетно садење овошките имаат добар старт 
уште од првата година и во текот на целиот живот добро се развиваат и плодоносат. 



Доколку дозволат временските и почвените услови садењето може да се изврши и во текот 
на зимските месеци. Пролетното садење се изведува кога од разни причини не е извршено 
есенското садење. Тоа се изведува кон крајот на февруари и во март при погодни временски 
и почвени услови. Треба да се внимава да не са сади при врнежливо време, на многу влажна 
и каллива почва бидејќи садењето ќе биде неквалитетно и доаѓа до набивање и нарушување 
на структурата на почвата.    

На риголована или на друг начин длабоко подготвена површина најдобро  е садењето 
да се врши  во бразди што е многу поквалитетно, брзо и поевтино. Браздите се длабоки 
околу 50 cm и се прават со еднобразден плуг. За оваа цел може да се прилагоди и двобразден 
плуг со вадење на едното плужно тело. Притоа браздата се прави на 20-30 cm десно од 
обележаниот ред за да не паѓаат колчињата, а садењето се врши на 50 cm од колчето. Со 
плугот се вади влажна ситна почва која после служи за покривање на кореновиот систем. 
Правењето на бразди треба да се врши истиот ден кога се врши и садењето за да не се исуши 
почвата.  

Садниците може да се садат и во дупки кои треба да бидат длабоки и широки 40-50 

cm, во зависност од развиеноста на кореновиот систем на садницата и длабочината на 
садењето. Подобро е дупките да се копаат рачно. За копање дупки може да се користат и 
сврдли, но само на структурни и лесни почви со оптимална влажност. На потешки почви 
ѕидовите на дупките се набиваат  и коренот подоцна тешко се пробива, а садницата се 
развива послабо. Поради тоа во вакви услови треба да се избегнуваат сврдлите за правење 
на дупки.  

Растојание помеѓу овошките треба да обезбеди правилно формирање на круните, 
добро осветлување и несметано извршување на агротехничките мерки.  Растојанието зависи  
пред се од биолошките карактеристики на сортите и подлогите,   планираната форма на 
круните како и начинот на одржување на површината и бербата, расположивата 
механизација и др. Притоа треба да се има предвид ако растојанието е помало од 
потребното, се влошува квалитетот на плодовите, а доколку е поголемо, се намалува 
приносот по единица површина. Во овошните насади има постојана тенденција за 
користење на подлоги со послаба бујност, формирање на пониски круни на овошките  па 
оттука и можност за намалување на растојанието на садењето.  Со најновите селекции на 
подлоги и посредници за сливи може да се намали бујноста на овошките, а со тоа и 
намалување на растојание на садењето.  

Со многубројни досегашни испитувања е констатирано дека и сливите позитивно 
реагираат на погустото садење со што се забрзува формирање на круните, овошките порано 
влегуваат во полно плодоносење и зголемување на приносот по единица површина.  

При користење на побујни подлоги и класично формирање на чашести круни или 
пак круни со водилка се препорачува растојанието на садење да изнесува 4.5-5 х 4-4.5 m. За 
послабо бујни подлоги и вретенести форми на круната препорачливо растојание на садење 
е 4 х 2.5-3 m. Доколку се планираат форми на круни од типот на витко вретено, а притоа се 
користат слабо бујни подлоги растојанието може да се намали и да изнесува 4х1.5-2 m. 

Распоред на сортите во насадот - изразено самооплодни сорти сливи може да се 
садат во чисти, едносортни насади, но треба да се има предвид дека  и овие сорти даваат 
повисоки приноси доколку се обезбедат сорти опрашувачи.   

При подигање на насади од делумно самооплодните и автостерилните сорти заради 
обезбедување на редовна и добра родност задолжително е покрај главната сорта да се сади 
уште една, а уште подобро и две сорти кои се погодни опрашувачи на главната сорта  



Распоред на сортите опрашувачи во насадот може да биде најразличен, но заради 
олеснување на агротехничките операции и бербата препорачливо е да се користат 4 реда 
главна сорта и 2 реда сорта опрашувач. При изборот на сортите опрашувачи треба да се 
води сметка да се поклапа поголемиот дел од периодот на цветањето со главната сорта, тие 
да бидат компатибилни при оплодувањето со главната сорта и да имаат добар квалитет на 
плодовите.  

Длабочина на садењена садниците - во практиката е прифатено мислењето дека 
садниците треба да се садат на длабочина  до кореновиот врат, односно до каде што биле и 
во расадникот.  Но во нашите аридни региони, каде има недостиг на влага во површинските 
слоеви на почвата, се јавува потреба од подлабоко садење на садниците. На овој начин 
кореновиот систем на садниците уште со самото садење се поставува во подлабоките 
почвени слоеви, каде продолжува со својот пораст продирајќи  притоа подлабоко во 
почвата.  Со текот на времето делот од подлогата кој што е поставен во почвата (особено 
ако се користат вегетативни подлоги) дополнително се ожилува, при што се зголемува 
кореновата маса на растението. Подобро развиените и подлабоко поставените корени, може 
да ја користат влагата и хранливите материи од поголем волумен на почвата, со што се 
овозможуваат услови за подобар раст, развој и плодоносење на овошките. Сортите сливи 
тешко се ожилуваат и при подлабокото садење нема опасност да преминат на сопствен 
корен поради што при подлабокото садење се дозволува и дел од сортата да биде поставен 
во почвата. Со подлабокото поставување на корените се оневозможува и пораст на избојци 
и изданоци од подлогите кои често претставуваат проблем при одгледувањето на насадите. 
Поради тоа длабокото садење на сливите  има важност и од овој аспект. Техника за 
подлабоко садење на садниците не се препорачува за користење  при подигање насади на 
потешки и позбиени почви  и во услови на повисока потпочвена вода каде што може да 
дојде до загушување на коренчињата.  

Користење на материјали за конзервирање на влага во почвата - Во борбата 
против сушата во земјоделското производство често се користат материјали кои имаат 
способност за впивање на воздушната влага и за задржување на водата во зоната на 
кореновиот систем на растенијата и не дозволуваат нејзино губење  преку евапорацијата. 
Оваа влага понатаму станува достапна за растенијата во периодот кога во почвата нема 
доволно вода која може да ја апсорбираат кореновите влакненца. Од овој тип на материјали 
на пазарот се достапни поголем број но поголема примена имаат хидрогелот и зеолитот 
(зеофитот).  

Хидрогелот претставува органски  полимер од скробот со различна големина на 
гранулите. Има голема моќ на впивање на влагата.  Во светот најмногу се употребува во 
аридни и полуаридни региони. Во почвата се внесува пред садењето на растенијата.  Во 
овоштарството се користи  пред садењето на садниците нанесувајки од гранулите во 
дупката или во браздата по 15-20 g по садно место. Способноста за задржување на влагата 
ја зачувува и до 4 години по апликацијата и за целиот тој период придонесува за подобро 
искористување на влагата од почвата.  

Зеофитот (зеофит) е силикатен минерал од природно потекло  кој се произведува со 
мелење на природните карпи. Се произведува во вид на гранули или прав со димензии на 
честичките од 0-3 mm. Во својот состав најмногу содржи силициум диоксид и алуминиум 
диоксид. Поголем процент содржи и железо, калциум, магнезиум, натриум и калиум, а во 
помала мера има  манган, фосфор, титан и др.  Има способност за впивање  на влагата и до 
43 %. Додаден во почвата, заедно со влагата, ги задржува и дел од хранливите материи кои 



кореновиот систем може да ги користи во сушниот период. Зеофитот во овоштарство може 
да се примени  при садењето на садниците, односно со додавање во дупката или браздата 
по 0.5-1  kg на садно место.   

       
Апликација на хидрогел (лево) и зеофит (десно) при садење на садниците 

 

3. Технологија на одржување на површината во овошните насади  
 

 При одгледувањето на насадите од слива се применуваат повеќе агротехнички 
мерки со кои преку почвата индиректно се влијае на кореновиот систем на овошните 
растенија. Условите во почвата се од пресудно значење за развојот и функционирањето на 
кореновиот систем, а преку него и на целото растение. Во широката практика се користат 
различни начини на одржување на површината во зависност од климатските услови, 
врнежите, можност за наводнување, типот на почвата, старост на насадот, системот на 
формирање на круните, овошни видови, подлоги и сл.  

Кога станува збор за одржувањето на почвата во насадите потребно е да се има 
предвид дека се разликуваат два неформално поделени делови, површината меѓу редовите 
и површина во редот под овошките која во практиката често се нарекува заштитна лента во 
редот.   

 

3.1. Одржување на површината меѓу редовите 

Одржувањето на површината во насадот е составен дел на агротехничките мерки од 
кои зависи порастот и родноста на овошките.  

Во интензивните насади од слива препорачливо е површината да се одржува со 
природно или вештачко  затревување на меѓуредниот простор. Затревувњето се 
препорачува во реони каде што има доволно количини на врнежи (над 800 mm на годишно 
ниво)  и истите да се со добар распоред во текот на вегетацијата. Затревување на 
меѓуредовото растојание може да се применува и во случаи кога има обезбедено доволно 
количина вода за наводнување.   

Затревувањето на површината во  насадите има голем број на позитивни особини 
како што се:  
-Подобрување на својствата на почвата: се зголемува содржината на хумус, се подобрува 
структурата, пропусливоста, водно-воздушниот режим и плодност,  
-Тревата ја подобрува микробиолошката активност во почвата,   



-Се зголемува бројноста и активноста на почвената фауна, особено дождовните глисти, 
-Се зголемува апсорпција на водата од врнежите, 
-Регулирање на температурата на почвата особено во летните месеци, 
-Се зголемува релативната влажност во воздухот, а се намалува евапо-транспирацијата, 
-Се подобрува исхраната на овошките со микро елементи. Тревите особено легуминозите 
црпат макро и микроелементи од подлабоките слоеви во почвата, а преку мулчирање и 
минерализација на тревната маса овие хранливи елементи ги користат овошките, 
-Кореновиот систем на овошките се развива и во површинските слоеви каде при оптимална 
влажност има постојат најповолни услови за негов  развој, а со тоа и на целата овошка,  

- На наклонети терени се намалува или целосно елиминира ерозијата на почвата,   
-Обезбедува движење во насадот во секое време што е особено важно при резидбата, 
заштитатата и бербата на плодовите,  
-Се изведува лесна и хигиенска берба, не се валкаат плодовите и амбалажата, 
-Паднатите плодови остануваат чисти.  
-Со правилна примена на затревувањето и нејзино правилно одржување, со поголема 
количина на ѓубрива и вода за наводнување  насадите даваат повисоки приноси и нивното 
одгледување станува порентабилно.  

Затревувањето на насадите има и некои недостатоци како што се: - 
-Тревата црпи вода од почвата и е конкурент на овошките,  

-Се трошат повеќе хранливи материи од почвата особено првите неколку години додека 
не почне хумификација и минерализација на органската материја. Во овој период 
потребно е зголемување на дозите на ѓубрива,  
-На затревените површини  голем дел од кореновиот систем се наоѓа во површинските 
слоеви каде во сушни услови во почвата има помалку вода поради што овошките 
стануваат поосетливи на недостиг на врнежи,   
-Во затревените насади има поголема можност за намножување на глувци кои може да 
нанесат штети на делови од овошките. Поради ова потребни се превентивни мерки за 

сузбивање на овие штетници. 
Затревувањето на површината во насадите може да се врши со природни треви или  

со вештачко сеење на семе од одредени тревни растенија или пак некои тревни смески. 
Доколку се планира сеење на треви заради вештачко затревување на површината тоа треба 
да се врши рано на пролет кога има доволна влага во почвата за брзо поникнување на 
семето. Во спротивно ако подолго време семето остане во почвата непоникнато  може да 
биде однесено од мравките, а а со тоа тревата да биде многу ретка. Вештачкото 
затревувањето на  насадите треба да се врши со треви со помала бујност со цел намалување 
на бројот на косењата во текот на вегетацијата. За оваа цел погодни се повеќе годишните 
класести треви –граминеи, легуминозни растенија или пак  смески од граминеи и 
легуминозни растенија.  

Граминеите имаат поплитки но брадести корење кои создаваат ситно зрнести 
агрегати, а со тоа ја подобруваат структурата на почвата. За оваа цел погодни се повеќе 
видови како што се:  англиски рајграс (Lolium perrene), која се сее со околу 30  kg/ha,   

италијански рајграс (Lolium italicum), со норма од околу 20 kg/ha, со ливадарка (Poa 

trivialis), со норма од околу 10-12 kg/ha,    ежевка (Dactylis glomerata),  со 25-30 kg/ha и др. 
Граминеите живеат повеќе години и од едно коренче се развиваат многу братимки, така да 
растението личи на китка или сноп. Развиваат плиток, тенок, фиброзен коренов систем. За 
добар развој бараат најмалку 500 mm годишни врнежи, во недостиг на оваа количина мора 



да се врши наводнување. Не се отпорна на зимски мразеви, а осетливи се на суша и високи 
температури.  

Легуминозите имаат подлабоки корење. Тие ја подобруваат водопропусливоста, 
односно вршат биолошка дренажа на почвата. Овие треви повеќе трошат вода и се поголеми 
конкуренти на овошките, но нивната особина да го фиксираат атмосферскиот азот им дава 
големо значење при затревувањето на овошните насади. За оваа намена најпогодни се 
белата и црвената детелина, лотусот и др.  

Белата детелина е повеќе годишно растение,  слабо бујнa и со плиток коренов систем. 

Се шири преку  лозички и нема исправено стебло. Се сее со 10-12 kg/ha. Таа е средно   
отпорна на зимски ниски температури. Најдобро се адаптира на иловести и глинести почви 
што имаат константно добра влажност. Толерантна е на слабо кисели почви, а не е 
толерантна на солени и алкални почви. Осетлива е на суша и високи температури. Не 
толерира долг период под вода. Напролет рано започнува со пораст и брзо расте после 
косењето.  

Црвената детелина е повеќе годишно легуминозно растение. Развива плиток корен 
со многу странични разгранувања. Се сее со околу 15 kg/ha. Подобро се адаптира на 
повлажни почви. Толерантна е на кисели почви. Осетлива е на долотрајна суша, но и на 
недренирани почви. Толерантна е само две недели на пролетни поплави. 

Одржување на затревената површина подразбира косење или мулчирање на тревата 
кога ќе порасне во висина околу 15 cm  или 6-7 пати во текот на вегетацијата. Косењето на 
тревата се врши со косачки кои тревата ја сечат и оставаат на површината. Со мулчерите 

тревата се ситни и расфрла  по окосената површина. Мулчерот може да се насочат окосената 
трева да ја расфрлат во заштитната лента во редот. Иситнетата трева со текот на времето се 
разложува и ја збогатува почвата со органски материи.    

Затревениот насад во првите години троши 30-40 % повеќе вода поради што е 
потребно наводнување со поголеми заливни норми. Тревата троши и поголеми количества 
на хранливи материи што бара повеќе ѓубрива, особено азотните. По третата година 
започнува хумификација и минерализација на органските материи од тревата кога 
хранливите материи стануваат достапни овошните растенија и потребите од ѓубривата се 
намалуваат во однос на другите начини на одржување на површината.  

Затревување на меѓуредниот простор во насадот може да се врши и со природните 
треви. Притоа првата година се појавуваат повеќе  окопните плевели како што се лобода, 
штир и др, а наредните години доминираат повеќегодишните треви како граминеи и 
легуминози. 

Во насадите треба да  се затревува само меѓуредниот простор, а во просторот во 
редот се остава заштитна лента со ширина од 1.2 до1.5 m на која што не се дозволува пораст 
на тревите, а истата се одржува на некој друг начин.  
  Препорачливо е затревувањето на површината да започне најрано во третата 
вегетација по садењето на овошките.   Кај младите овошки кореновиот систем се уште не е 
доволно развиен поради што не трпи  конкуренција за вода и хранливи материи од други 
растенија. Во реони со голема количина на врнежи (над 1000 mm) затревување може да се 
врши и во млади насади, но со задолжително чист простор околу овошките со дијаметар од 
најмалку еден метар. 

 



 
Затревување на меѓуредниот простор со: сеење на италијански рајграс и природни треви 

 

 Во услови на недостиг на доволно врнежи и вода за наводнување, површината во 
редот задолжително треба да се одржува со црна угар или чиста обработка. Црна угар 
подразбира   повремена обработка на почвата со што се уништуваат плевелите во текот на     
целата година. Се изведува преку длабоко есенско и плитко пролетно орање и неколку 
летни култивирања.  

Длабоката есенска обработка треба да се изведува на длабочина околу 20 cm. 

Есенското орање се изведува со плугови, на разор односно почвата се нафрла кон овошките. 
При орањето треба да се води сметка за растојанието од стеблото. Притоа треба да се остави 
простор-заштитна лента со ширина од 1.2-1.5 cm.  Во овој простор коренчињата се 
распоредени поплитко и со орањето може да бидат оштетени и подебели корени кои тешко 
зарануваат, а се уништува и голем дел од кореновата маса. Длабочината на браздите кон 
овошките треба да биде помала бидејќи во тој простор коренчињата се поплитко 
распоредени. Со орањето на почвата не смеат да се сечат коренчиња подебели од 5-6 mm.  

Есенската обработка  се врши во текот на октомври и ноември бидејќи во тоа време има 
есенското растење на коренчињата  при што оштетените делови брзо калусираат и 
регенерираат.  Обработката на почвата треба да се врши само при нејзина оптимална 
влажност. Доколку се планира во насадот да се внесуваат органски ѓубрива по целата 
површина, тоа  се прави пред   есенската обработка на почвата, кога со орањето ѓубривото 
се заорува и депонира подлабоко во почвата. Ако во овој период се планира и примена на 
основно ѓубрење со минерални ѓубрива, а истите се фрлаат по површината на почвата, 
тогаш ѓубрењето треба да се врши пред самото орање есенското орање.  

Пролетното орање се врши во март откако влажноста ќе дозволи квалитетна 
обработка на почвата. Се изведува на длабочина околу 15 cm, а се користат чизели, гардови 
плугови и сл. При ова орање почвата се враќа кон меѓуредието и се додава пролетната доза 
на ѓубрива. Пролетната обработка  се изведува  по завршувањето на резидбата и 
изнесувањето на орежаните гранки.  

Другите пролетни и летни обработки на почвата се изведуваат по потреба, односно 
со појава на плевели и после обилни врнежи од дожд, а со цел разрушување на капиларите 
и конзервирање  на влагата во почвата. Овој вид на обработка се врши без превртување на 
почвата. Поради штетното влијание на структурата на почвата и уништувањето на 
корисните дождовни глисти при летните култивирања максимално треба да се избегнува 
фрезирање на почвата.  

Поради долгогодишно орање на дното на браздата  се создава непропусен слој-ѓон, 
а со постојаното движење на машините, почвата уште повеќе се набива. Со ова се намалува 



порозноста, водопропустливоста, внесените ѓубрива се задржуваат во ораничниот слој каде 
што нема корења и истите ги користат плевелите. Сето ова негативно влијае врз развојот и 
фукнкционирањето на кореновиот систем на овошките. Со цел разровкување на овој набиен  
слој на секои 3 години треба да се врши разривање на почвата на длабочина од 35-40 cm. 

Разривањето се врши во 40 % од меѓуредното растојание, во секој втор ред, а после три 
години разривањето се врши во другото меѓуредие.  При разривањето дозволено е сечење 
на коренчиња со дебелина до  10 mm.  

Одржување на површината под црна угар има  позитивни особини: 
-Поголема акумулација на влагата во почвата, што е особено важно во поаридните реони,  
-Се уништуваат плевелите како конкуренти за влага и минерална храна, а се создаваат и 
погодни услови  за азотофиксаторите при што се наголемуваат нитратите во почвата.  

Црната угар има и недостатоци како што се:  
-Влошување на структурата, аерацијата и водопропустливоста на почвата,  
-Губење на  хумусот, поради што  на секои 2-3 години се бара задолжително внесување на 
органски ѓубрива,  
-Со орањето се уништува голема маса на коренчиња со што се намалува апсорптивната 
способност на кореновиот систем, особено во зоната каде се депонираат минералните 
ѓубрива,  
-На наклонети терени се јавува ерозија,  
-Во летните месеци се јавува висока температура со што се нарушува микроклимата во 
насадот,  

 
Одржување на просторот меѓу редовите со чиста угар. Со длабоко урање близу до стеблото на овошките се 

уништуваат голем дел од коренчињата 

 

3.2. Одржување на површината во редот 

 Независно од начинот на одржување на површината помеѓу редовите, операциите 
се извршуваат механизирано бидејќи машините може лесно да се движат во слободниот 
простор. Бидејќи гранките од овошките го отежнуваат приближувањето на механизацијата 
до стеблото, голем проблем при одгледувањето на овошните насади претставува 
одржувањето на површината во самиот ред под овошките. Од друга страна пак познато е 
дека најголема маса на корења од сите категории –од скелетни до апсорпциони, се наоѓаат 
во непосредна близина на овошката, односно на растојание од 1.2-1.5 m од  стеблото. Од тој 
простор овошката црпе најмногу храна и вода и тука не би требало да се дозволи 
конкуренција од други растенија или пак влошување на некое својство на почвата со кое би 
се пореметил правилниот режим на функционирање на кореновиот систем. 



 Во зависност од можностите и еколошките услови овој дел од насадот може да се 
одржува на најразлични начини како што се: обработка (рачна или механизирана), 
затревување,  употреба на хербициди, косење на плевелите, мулчирање или пак некоја 
комбинација.   

Површината во насадите треба  лесно да се одржува, да обезбедува услови за пораст 
на овошките и плодовите, да ја одржува структурата на почвата во насадите,  да се редуцира 
потенцијалот за ерозија на почвата, да нема конкуренти на овошките за вода и хранливи 
материи, да не претставува добро живеалиште на инсекти и други штетници и др. Не постои 
еден начин на одржување на површината кој ќе ги задоволи сите овие барања,  но треба да 
се направи одредена рамнотежа на овие фактори имајќи ги предвид почвениот тип, 
наклонот, староста на овошките, наводнувањето,  начинот на бербата на плодовите и 
другите производни практики.  

Обработка на површината-  се врши рачно или механизирано со бочни 
култиватори. Независно од начинот на изведувањето, обработката не треба да биде 
подлабока од 5-6 cm, односно таа треба да се изведува само за да се уништат плевелите и 
разрушат капиларните отвори и да се намали губењето на влагата од почвата. Бројот на 
обработките зависи од појавата на плевелите. За поголема конзервација на влагата во 
почвата обработката треба да се врши почесто, а задолжително после секој обилен дожд.  Рачната обработка на оваа површина  е најкорисна за овошките но е најскап во 
споредба со другите начини на одржување.  

 Користење на странични култиватори за обработка на површината во редот станува 
вообичаена практика во современото овоштарско производство. Постојат различни типови 
на култиватори кои ја може да ја фрезираат, разоруваат или само разровкуваат почвата и 
чии органи се поставени хоризонтално или вертикално. Заради можноста за нарушување на 
структурата на почвата фрезите треба да се избегнуваат. При култивирањето треба да се 
внимава на длабочината на која навлегуваат работните органи.   Со овие машини исто така 
се уништуваат и коренчињата лоцирани блиску до површината на почвата намалувајќи го 
порастот на овошките. Со користење на овој тип на култиватори можно е оштетување и на 
стеблото од овошките. Поради тоа треба да се обрне внимание на правилно подесување на 
лостот кој го враќа работниот орган на култиваторот.  

Хербициди-  честа практика за одржување на површината во редот е користење на 
синтетички хербициди со кои се уништува непожелната флора. Според голем број автори 
кореновиот систем на овошките расте подобро кај овошките каде просторот во редот се 
третира со хербициди во споредба со обработката или пак во необработена површина. Во 
практиката се јавува проблем што мал број на хербициди   се регистрирани за употреба во 
овошните насади. Негативна страна на овој начин на уништување на плевелите е што се 
влошува структурата на почвата, се намалува содржината на хумус, фосфор и калциум,  се 
снижува реакцијата на почвата, се зголемува содржината на слободен манган до токсични 
размери, коренот се развива во површинските слоеви и доаѓа во контакт со почвените 
хербициди кои доаѓат и во плодовите.  Прекумерната употреба на хербициди води до 
фитотоксичност, присуство на резидуи во животната средина, растенијата и плодовите но 

и  појава на резистентни биотипови на плевели. Овој модел е доста ефективен и овозможува 
услови за пораст на овошките и движење на механизацијата во насадите. Хербицидите се 
ефикасни, лесно се применуваат, релативно се евтини и осигуруваат високи приноси од 
овошките. Во овошните насади најчеста примена имаат хербицидите кои се применуваат 



во текот на вегетацијата и тоа со контактно и системично дејство. Има голем број на активни 
материи со повеќе трговски имиња на препарати.   
 Мулчирање- е покривање на површината со разни органски материи. Мулчот има 
повеќекратно влијание,  ја спречува ерозијата, ја конзервира влагата, ја редуцира појавата 
на плевелите, во текот на топлите денови ја намалува почвената температура, ја зголемува 
активноста на почвената флора и фауна, се зголемува содржината на хумус и хранливи 
материи, ја подобрува апсорпцијата на хранливи материи,  помага во дистибуција на 
кореновиот систем  во поплитките почвени слоеви бујноста и др.  Сите овие позитивни 
страни на мулчирањето на површината во редот во овошните насади овозможуваат подобар 
пораст и принос на овошните растенија.  

  Како мулч материјал може да се користи струготина, особено од четинарски 
растенија,  во слој од 8-10 cm. Мулч материјалот треба да се надополнува секоја година но 
со помали количини.  

Наједноставен и најевтин начин на мулчирање на површината во редот е со ставање 
на слама во слој од 15 cm. Со текот на времето сламата скапува и треба да се става секоја 
година. На овој начин почвата постојано се зголемува со органска материја. Недостаток на 
сламата како мулч материјал е тоа што е лесна и може да се разнесе од ветер, почвата да 
остане гола и на неа да се појават плевели.  

Тресетот е доста ефикасен како мулч материјал, но  е доста скап и потребна е 
одвојување на голема сума финансиски средства за негова примена.  

За покривање на површината во редот може да се користат и различни   синтетички 

мулч материјали со кои може успешно да се контролираат плевелите во насадите. За таа цел 

може да се користи полиетиленска фолија, полипропиленска ткаенина, полиакрилна 
ткаенина, текстил од јута, волна или лен  и сл  

Геотекстилот е многу ефикасен при мулчирањето на површината. Трае  долго време, 
ако се внимава да не се оштети, може да трае и десетина години, има добра пропусливост 
на водата од врнежите, воопшто не  пропушта пораст на плевели, има добра конзервација 
на влагата, паднатите плодови остануваат чисти. Единствен недостаток е неговата висока 
цена.   

Црната фолија може да се користи за покривање на површината во редот, но многу 
тешко се поставува меѓу стеблата на овошките, не ја пропушта водата од врнежите во зоната 
на кореновиот систем околу стеблото, лесно се подига од ветерот, лесно се оштетува.  
Поради овие недостатоци не може да се препорача за масовна примена во овошните насади.  
 Негативните страни на мулчирањето се: можност за населување на глодари кои што 
ја оштетуваат кората од приземниот дел на стеблото и корењата, поради што наесен околу 
стеблото мулчот треба да се отстранува и што голем број на инсекти презимуваат под и во 
мулч материјалот. 

Косењето на плевелите генерално е најевтин но и најмалку ефикасен начин на 
одржување на површината во редот бидејќи корените од плевелите остануваат, растенијата 
продолжуваат со пораст при што претставуваат голема конкуренција за храна и вода на 
овошките.  
  Комбинирани методи- Поради негативности на одредени методи во практиката 
често се комбинираат повеќе начини  на одржување на површината во насадите. Во 
органското производство контролата на плевелите опфаќа косење, култивирање на 
површината, органски хербициди, спалување или мулчирање со органски или синтетички 
мулч материјал. Во органските насади често се користи т.н швајцарски сендвич систем  кој 



опфаќа различни начини на одржување на површината во вид на ленти каде  површината 
во редот со ширина од 30-50 cm се одржува со природно затревување, а од двете страни на 
редот следуваат ленти со ширина од 60-90  cm каде почвата се култивира. Со овој систем 
на одржување на површината се редуцираат конкурентите на вода и хранливи материи, се 
редуцира појавата на глодари, се избегнуваат можните оштетувања на стеблото и коренот 
причинети од приклучните машини кои работат под круните на овошките.  

 
Одршување на површината во редот со окопување, мулчирање, хербициди 

 
Одржување на површината во редот: со мулчирање со геотекстил, црна фолија и култивирање со странични 

култиватори 

 
 

 

4. Системи за заштита на овошните насади од град и пролетни мразеви 

 

Производство на овошје е тесно поврзано со многубројните климатските услови кои 
дејствуваат во одреден простор и време. Животните функции на растенијата се одвиваат 

правилно само во одредени амплитуди на секој климатски фактор. Оддалечување од 

оптималните граници  на секој фактор предизвикува одредени пореметувања на процесите 
кај овошките, што негативно се одразува на вегетативниот раст, родноста, квалитетот на 

плодовите и на крај врз рентабилноста на нивното одгледување. Кај нас се повеќе се 

чувствуваат глобалните промени на климатските услови кои се изразени преку: 

-зголемување на температурата и интензитетот на светлината, 

-појава на екстремни високи и ниски температури,  

-намалено количество на врнежи и изменета дистрибуција во текот на година,  

-честа појава на град и сл.  
Честопати појавата на еден град, топлотен бран или силен ветар може да бидат доволни да 

го компромитираат или уништат целокупниот род во насадите од било која земјоделска 

култура. Поради специфичностите на долгогодишните насади, делувањето на овие 

природни елементи, негативно се одразува не само во тековната вегетација, туку и во 

наредните неколку години.  



   
Наведнати овошки (лево), плодови оштетени од град (средина), плодови оштетени од сонце 

 

Подигањето на интензивни насади е скапа инвестиција и при понатамошното 
одгледување сите ризици кои може да го компромитираат производството треба да се 
елиминираат или сведат на минимум.  Поради тоа  се наметнува потребата од воведување 

на нови алтернативни технологии и методи во одгледувањето на насадите. Една од тие 
методи е поставување на заштитни мрежи.  

 

4.1. Против градни и УВ заштитни мрежи и начин на нивно инсталирање 

Заштитни мрежи се новина за нашите производители додека во развиените земји, 

особено за високо доходовните култури, одамна е вообичаена практика. Основна причина 

за поставување на заштитните мрежи е борба против град, а како второ степена цел е 

засенчување на растенијата, со што се редуцираат сончевите ожеготини на плодовите и 

лисната маса кои причинуваат огромни финансиски загуби кај производителите. 

Заштитните мрежи имаат улога и во измената на микроклимата во насадите. Во насади 

покриени со мрежа се зголемува релативната влажност на воздухот, се редуцира светлината 

и температурата во насадот, со што се намалуваат условите за губење на влагата преку 

транспирација и евапорација. Мрежата има улога и врз намалување на радијацијата на 

топлината од почвата, како резултат на тоа се редуцираат штетите од доцните пролетни 

мразеви. Со инсталацијата на заштитните мрежи се редуцира брзината на ветерот, и до 50 

%, со што се овозможува поефикасна апликација на заштитни средства во насадите. Оттука 

произлегува дека  во насади покриени со заштитна мрежа се подобрува целокупниот 

амбиент за нормално одвивање на сите процеси во растенијата. 

Со поставувањето на мрежите во насадите се намалува осветлувањето на лисната 
површина. Бидејќи светлината спаѓа меѓу основните фактори кои се неопходни за животот 

на растенијата, секое нестручно поставување на заштитните мрежи може да предизвика 

негативни ефекти од преголемото засенчување како што се намален вегетативен прираст и 

намалување на квалитетот на плодовите изразен преку намалување на големината, 

послабата обоеност и помалата содржина на суви материи.   

Досегашните сознанија покажуваат дека бојата и густината на мрежата имаат 

влијание врз вегетативниот прираст на растенијата, приносот и квалитетот на плодовите, 

поради што изборот на соодветна мрежа е од особено значење.  На пазарите  е достапна  

широка палета на мрежи за заштита како по однос на димензиите на отворите, така и по 

бојата на самата мрежа.  Отворите на мрежите треба да бидат прилагодени според 

големината на зрната од градот. Изборот на густината на мрежата зависи од културата како 

и од условите со осончување во соодветниот регион. Во нашите производни региони   

одговараат мрежи кои пропуштаат светлина од 80-85 %. Бојата на мрежата има значење во 

засенчувањето на насадите. Поради тоа во зависност од интензитетот на светлината се 



избира и соодветна боја на мрежите. Притоа во поосветлени услови се поставуваат мрежи 

со потемна боја која врши поголемо засенчување и обратно во региони со помалку светлина 

подобри се мрежи со посветла боја која има поголема рефлексија на светлината.  
За правилно функционирање на заштитните мрежи од посебно значење е потпорната 

конструкција на која се прицврстува мрежата. За конструкција се користат столбови од 

различни материјали (метални, бетонски или дрвени)  кои за овошните насади вообичаено 
се поставуваат на висина од 3.8 m.  

Потпорната конструкција   треба да е со должина 4.5 m и дебелина 8х8 cm или 7х8 
cm. Столбовите се набиваат во почвата на длабочина од 70 cm,  а над земјата ќе бидат високи 

3.8 m. На краевите од редот се поставуваат анкерски столбови со димензии 10х12 cm.  

Потпорната конструкција односно столбовите се поставуваат вообичаено  на растојание од 

10 m и на нив ќе се постават   жици за кои ќе се врзуваат садниците. За подобро 

прикрепување на мрежата се користат метални јажиња, жици и други елементи со чие добро 

поврзување мрежата се обезбедува од ветер.  

 
Бетонски столбови за поствавување на противградобијна мрежа  

 

  Мрежата мора да биде поставена косо кон меѓуредието за да може зрната од градот 

да паѓаат во просторот каде нема растенија. Ако мрежата не биде добро оптегната и 

закосена, градот се задржува на неа и од тежината може да се искине. Столбовите за 
мрежата  служат истовремено и како шпалирна потпорна конструкција. Најдобар и најлесен 

начин на поставување на констукцијата за мрежата  е пред подигањето на насадот. 

Целокупната инсталација на системот е доста сложена и најдобро е за поставување на 
мрежата е да се ангажираат стручни лица кои имаат искуство но и опрема со која лесно, 
брзо и едноставно ги изведуваат сите операции.   

Во наши услови заштитните мрежи би требало да се поставуваат на почетокот на 

април за да се овозможи и заштита од доцните пролетни мразеви. Мрежите се собираат и 

прикачуваат за металните јажиња во есенскиот период кога ќе помине ризикот од град, но 

пред да падне снег кој може да ги оштети.   

Имајќи ги предвид високите инвестиции во при подигањето на интензивните насади, 
очекуваните резултати од нивното одгледување и ризиците кои произлегуват од 

климатските промени и негативните последици предизвикани од нив, поставувањето на 

заштитните мрежи апсолутно е исплатлива мерка.  



  
Поставена и соберена против градобијна мрежа во насади од слива 

  

4.2. Методи на намалување на штети од доцни пролетни мразеви 

Од еколошки фактори кои може негативно да  влијаат врз развојот на овошките 

најизразено е влијанието на ниските негативни температури, кои можат да предизвикаат 
огромни штети во овоштарството и со право можат да се сметаат како  природна непогода. 
Мразевите се важна климатска карактеристика од која зависи изборот на културите, сортите 
и технологијата на одгледување. Појавата на мразеви е многу честа од причина што 
територијата на Р. Македонија претставува транслатациона зона каде што настанува судир 
на медитеранската и континенталната клима и често пати се јавуваат пробиви на топли или 
ладни воздушни маси. Во последниве две декади,  глобалната промена на климата се повеќе 
се манифестира и кај нас, а тоа резултира со чести појави на доцни пролетни мразеви кои 
нанесуваат огромни штети во овоштарското производство.  

  
Оштетени плодови од доцни пролетни мразеви 

Критичните температури кои репродуктивните органи на овошките можат да ги 
поднесат за време на зимското мирување и во фенофазата цутење варираат во мошне 
широки граници, во зависност од бројни надворешни и внатрешни  фактори, а особено 
биолошките особини на сортата, од применетите агро и помотехнички мерки, заштита, 
резидба,  родност и др. Отпорноста кон доцните пролетни мразеви  зависи и од потфазата 
на фенофазата цутење. Притоа, овошките се најосетливи во потфазата на прецутувањето 
односно во фазата на заврзувањето на плодчињата.    

 



 
Поцрвенување на плодовите причина е оштетена семка од доцните пролетни мразеви 

 

Намалувањето на штетите  од мразевите во овошните насади може да се врши преку 
примена на одредени индиректни и дирекнти мерки.  

Од индиректните мерки може да се спомнат следните: 
-Избор на локација -Во нашата земја почесто се јавуваат т.н. радијациони или 

инверзиони мразеви.  При појавата на ваквите мразеви температурата е пониска во низините 
во споредба со поиздигнатите терени. Според тоа со  правилниот избор на локација при 
подигањето на насадите во голема мера може да ги намали штетите од мразеви. Во оваа 
смисла попогодни се издигати положби со добра воздушна дренажа, каде температурата е 
повисока во споредба со пониските положби, каде се акумулираат ладните воздушни маси 
како потешки и создаваат т.н. езера на ладен воздух.  

-Избор на поотпорни сорти - Пооделните сорти цветаат во различно време, а 
различна е и нивната отпорност кон мразевите. Во реони каде опасноста од мразеви е 
поголема треба да се подигаат насади од поотпорни сорти пак сорти кои цветаат подоцна. 

-Примена на разни агротехнички и помотехнички мерки - добро одгледуваните 
овошки акумулираат повеќе резервни хранливи материи, со чија хидролиза се зголемува 
концентрацијата на клеточниот сок, се намалува точката на мрзнење и се зголемува 
отпорноста кон мразеви. Заслабените овошки од разни причини (болести, суша, нережани 
и сл.) се поосетливи на зимски и пролетни мразеви. Умерената родност, исто така, е услов 
за нормално диференцирање на цутните пупки и зголемување на отпорноста од мразеви, а 
таа се постигнува со соодветно ѓубрење, наводнување, правилна резидба,  со проредување 
на плодовите итн. 

-Зголемување на отпорноста на цветовите и заврзоците - отпорноста на 
цветовите и заврзоците кон ниски температури може значително да се зголеми со прскање 
на овошките со специјални хемиски средства.  

  Директни мерки за борба со пролетните мразеви- Не постојат некои позначајни 
применливи во практиката директни мерки за заштита на овошните насади од екстремно 
ниските зимски температури. Заштитата на овошните насади од овие мразеви првенствено 
треба да се базира на претходно споменатите превентивни мерки. Но постојат голем број 
директни мерки за заштита на овошните насади од доцните пролетни мразеви  кои со 
поголем или помал успех се користат во практиката во поразвиените овоштарски земји. 
Некои  од овие мерки може да се применат и во нашите овошни насади без некои поголеми 
издатоци, но за некои од мерките потребни се поголеми инвестициони вложувања кои што 
дополнително го оптеретуваат и поскапуваат производството.   

-Поливање на насадите - влажната почва ослободува многу повеќе топлина,  а 
температурата на воздухот е повисока за 1-2 0С, во споредба на воздухот во помалку 
влажните насади. Често пати оваа повисока температура е одлучувачка за да се избегне 
критичната точка на измрзнување на цветовите или заврзаните плодчиња.  Поради тоа во  



насадите каде што нема доволно влажност во почвата и во пролетта е потребно поливање.  
-Покривање на овошките  со различни материјали  е погодна мерка за борба со 

доцните пролетни мразеви. За оваа цел особено се погодни пластичните мрежи  кои се 
користат и за заштита на насадите од град. Покриените овошки со овие мрежи до извесен 
степен може да се заштитат и од доцните пролетни мразеви и слани. Мрежата претставува 
извесна препрека за радијацијата на топлотните зраци од почвата, сланата паѓа на неа и се 
покачува температурата на воздухот во насадите за за околу еден степен. 

-Зачадување на овошните насади за време на појавата на доцните пролетни 
мразеви кај нас е најупотрбувана метода за заштита на овошните насади. Чадењето се врши 
со палење на  разни  органски отпадоци, влажна слама, скапано сено, пилевина, гранки 
собрани после резидбата, неупотребливи гуми и друго. Чадот претставува смеса од 
недогорени органски материи и водена пареа. Честичките од недогорените органски 
материи вршат кондензација на водената пареа од воздухот со што се ослободува поголема 
количина на топлина и притоа се покачува температурата на воздухот. Оваа мерка има 
поголема ефикасност доколку се врши организирано и на поголеми површини. Зачадување 
на овошните насади може да се врши и со специјални апарати т.н. димни генератори, кои 
создаваат чад од непрегорена нафта. Примената на димните генератори економски е   
оправдана затоа што со едно поминување се троши нафта 3.5 l/ha.   

-Загревање на овошните насади  е најсигурен начин на борба со пролетните 
мразеви, но е доста скап и практично неприменлив за наши услови.  Кај нас може да се 
примени загревање на насадите со палење на гранките од орежаните овошки.  Загревањето 
на помали површини може да се врши со палење на различен материјал за горење како што 
се дрва, ќумур, нафта, мазут и др. Во развиените овоштарски земји се произведуваат 
специјални печки за загревање на насадите. За таа цел се поставуваат од 60-100 печки на 
хектар кои што трошат по околу 30 литри нафта за една ноќ, а притоа за 3-4 часа се покачува 
температурата за 3-3.5  0С. Денес се произведуваат и мобилни грејачи кои вршат  заштита 
преку вскукување на   ладен воздух кој го загреваат на  80 0C и истиот го издувува во 
насадот. Со ова се врши дупла заштита, преку отстранување на ладниот воздух и додавање 
на топлиот воздух. Со еден ваков грејач можеда се заштитува 2-4,5 ha насад. Троши нафта  
околу 50 l/h. 

-Мешање на воздухот - при инверзионите мразеви во пониските воздушни слоеви 
температурата е најниска, а повисоко температурата е поголема. Со мешањето на горниот 
потопол слој со долниот поладен слој од воздухот во случај на појавата на мразевите во 
овоштарниците температурата може да се покачи над критичното ниво. Со ова мерка 
успешно може да се заштитуваат насадите при појава на мразевите до -2 0С. Постојат повеќе 
начини на мешање на воздухот. Може да се користат специјални вентилатори  поставени на 
столбови со висина од 7-8 m, а нив ги подвижуваат мотори со јачина од 75-90 KW. 

Вентилаторот е малку навален кон земјата, а се движи кружно.  На овој начин топлиот 
воздух од погорните слоеви се меша со поладниот воздух од приземниот слој, со што 
температурата на воздухот во зоната на круната на овошките се покачува над критичното 
ниво.  



 
Вентилатор за мешање на воздухот 

 

Постојат и вентилатори со кои што воздухот турбулентно се издига  и се меша до 18 
m висина. Овој вентилатор е ефикасен и при адвективни мразеви, а е поевтин од класичните 
вентилатори. При работата троши нафта 18 литри на час. 

Заштита на овошните насади со вештачки дожд  се заснова на фактот што при 
распрскувањето водата преминува од течна во цврста агрегатна состојба при што се 
ослободува топлина. Дел од распрснатата вода сублимира од водена пареа во мраз при што 
се ослободува уште поголема количина на топлина. За време на смрзнувањето водата 
ослободува топлина која ја зголемува температурата во зона на круните за 1,5-2 0C, што е 
најчесто доволно да се избегне критичната температура која цветовите или плодчињата 
можат да ја поднесат. 

Вештачки дожд како метод за борба со пролетните мразеви во овошните насади 
наоѓа најголема примена. За оваа цел се користи истата инсталација со која се врши 
наводнувањето, а разликата е само во интензитетот на дождувањето. За наводнување 
интензитетот на дождувањето изнесува 10-15 mm/час, а за  заштитата од мразевите 
интензитетот зависи од висината на температурата и изнесува 2-7 mm/час. Овој начин на 
заштита на овошните насади од пролетните мразеви е најефтин, а релативно сигурен па 
поради тоа и најмногу се применува во практиката. Релативно е ефтин бидејќи се користи 
истата инсталација и опрема со која насадите се наводнуваат. Потребно е само набавка на 
дизни со помал интензитет, кој пак може да се регулира и со  притисок на пумпите со кои 
се црпи водата.  

 
Цветови обвиткани со слој од мраз, температурата во зоната на цветните делови е над критичната точка 

 

-Заштита на овошните насади со микросплинкери- во поново време за 
снабдување на почвата со вода во овошните насади масовно се користи 
микронаводнувањето како што е капка по капка и микросплинкерите. Инсталацијата на 
двата системи за наводнување е иста, а разлика е тоа што наместо капалки, за 
микросплинкерите на цревата се поставуваат мали распрскувачи.  Со овој начин на 
наводнување се заштедуваат големи количини на вода, а се постига ист или подобар развој 
и плодоносење на овошките. Мини распрскувачите се со мал досег и обично се поставуваат 



по еден меѓу две овошки во редот. Интензитетот на дождувањето најчесто изнесува 5-8 

mm/час. Инсталациите за наводнување со микросплинкери може да послужат и  за заштита 
од пролетните мразеви. Потребно е само намалување на  интензитетот на распркувачите и 
регулирање на распоредот и положбата. Микросплинкерите за заштита од пролетни 
мразеви може да се  поставуваат  под круната, во средината на круната или над самата 
круна.  

При користењето на вештачкиот дожд за заштита на овошните насади треба да се 
има предвид следното: 
-Со дождување да се започне пред да падне температурата на воздухот под 0 0С, 
- Кругот на распрскувачите да се затвора за временски период помал од една минута, а уште 
подобро е за една минута распрскувачите да прават два круга,  
-Со дождувањето на овошките се продолжува и по поминувањето на негативни 
температури  се до моментот додека не се стопи мразот од овошките, 
-Не смее да се прекине со дождувањето во ниту еден момент, 
-Интензитетот на дождувањето да не биде ниту премногу мал, а ниту премногу голем, 

-Доброто преклопување на распрскувачите,  
-Водата треба да биде чиста,  
-Овој начин на заштита на овошните насади од пролетните мразеви е најефтин, а релативно 
сигурен па поради тоа и најмногу се применува во поразвиените овоштарски земји 

 

 
Микрораспрскувачи за заштита од доцни пролетни мразеви 

 

5. Формирање на круните и резидба на родни овошки од сливи 

 

Со формирањето на добра и прикладна круна се придонесува за почетната родност, 
приносот, квалитетот на плодовите, уедначена и редовна родност, издржливост и симетрија 
на круната и долговечноста на овошката. Освен тоа, добро формирана круна има и други 
предности како што се: олеснување на движењето и примена на механизацијата во насадот, 
обезбедување продуктивност на работа при обработката, заштитата и бербата на плодовите 
итн.  

Секој  познат произвдводен регионон има воспоставено соодветен систем на 
одгледување на насадите од слива кој е адаптиран на соодветните еколошки услови, појава 
на болести и штетници, сортните специфичности, потребите за квалитетот на плодовите, 
стандардите,  обезбеденост со работна рака и др.  Формата на круната и системот на 
формирање и одгледување на овошни насади е дефиниран пред се од бујноста на подлогата 
и растојанието на садењето.  



 При формирањето на круните мора да се имат предвид неколку правила:  
 круната да биде максимално осветлена и проветрена, 

круната треба да биде стабилна и цврста,  
 висината и ширината на круната треба да биде сообразена со растојанието на 
садењето, висината на овошката треба да биде 75-80 % од меѓуредовото растојание. 

круните треба  да имаат што помалку скелетно дрво,  
меѓу гранките во круната треба да има потчинетост, водилката треба да е најмалку  

50 % подебела од  скелетните гранки,  
 гранките подобро зарастуваат кога меѓу нив има растојание 10-15 cm,  

  формирањето на круните треба да заврши што побрзо и овошката да стапи во полно 
плодоносење за пократок период.  
 Во концептот на интегралното производство на овошје, каде покрај приносот и 
квалитетот на плодовите акцент се дава и на зачувување на животната средина, предност 
имаат системите со пониски овошки. Во овие системи овошките се садат на помало 
растојание, но и покрај тоа што има поголем број овошки по единица површина, вкупниот 
волумен на круната кој се заштитува  е помал во споредба  со поретките насади каде 
овошките имаат многу поголеми круни.  

Од друга страна пак кај овошките со помали димензии продуктивноста по единица 
површина  се зголемува со тоа што се зголемува бројот на овошки по единица површина, а 
со тоа се подобрува осветленоста на лисната површина. Имено, со намалување на 
димензиите на овошките, а со зголемување на бројот на растенија по единица површина, се 
намалува волуменот на круната по овошка и по единица површина, но продуктивната лисна 
површина во круната останува иста или пак е зголемена. Освен тоа продуктивност на 
листовите не зависи само од нивната вкупна површина, туку и од развиеноста на клетките 
во палисадното ткиво во кое најинтензивно се одвива фотосинтезата. Добро осветлени 
листови имаат повеќе  хлорофил, во споредба со  засенчените листови. Во современите 
производни системи се настојува што е можно поефикасно искористување на сончевата 
светлина. Поради тоа еден од најважните фактори во дизајнирањето на насадите е 
прифаќање, пенетрација и дистрибуција на сончевата светлина   во круната на овошките. 
Кај овошки со помали и покомпактни круни има подобра дистрибуција  на светлината во 
внатрешноста на круната при што коефициентот на искористување на круната стига до 
максимално ниво.   

Во системите со ниски круни на овошките густината на садење треба да обезбеди 
доволен животен простор за развој на овошките   без да има потреба од користење на строга 
резидба. Со помотехничките зафати треба да се обезбеди соодветна форма и мал волумен 
на  овошките, брзо да се воспостави поволен однос помеѓу порастот и родноста, да се 
овозможи добро осветлување на целокупната лисна маса,  да се овозможи добар продор на 
средствата за заштита во внатрешноста на круната. Секако контролата на бујноста на 
овошките мора да биде пропратена и со соодветни агротехнички мерки, летна резидба, 
зголемување на родноста во почетните години и сл.  

Со благовремена и стручна примена на одредени операции врз овошките, покрај 
другото, до одреден степен се создаваат понеповолни услови за развој на одредени болести 
и штетници со што индиректно се намалува потребата од користење на пестицидите.  

 



       
Лош агол меѓу скелетните гранки и стеблото, слабо сраснување на спојното место, под терет на 

родот или силни ветрови гранките лесно се отчепуваат 

   
Лошо спојување на скелетни гранки, отчепување на гранките 

 

5.1. Физиолошки законитости во порастот на овошките 

Познавање на биологијата и физиологијата на растенијата и сортните 
специфичности во  рамките на секој овошен вид претставува односвен предуслов за 
правилно изведување на резидбата на овошките. Притоа не треба да се придржува кон 
никакви шаблони, туку на секоја овошка се приоѓа како на посебен случај, водејќи притоа 
сметка на основните принципи на формирањето и резидбата. При одгледувањето на 
насадите   треба да има постојано дисциплина во спроведувањето на помотехничките мерки. 
Направените грешки во текот на формирањето на круните тешко може безболно да се 
надополнат во подоцнежниот период. Овие пропусти условуваат задоцнето оформување на 
круната, нарушен вегетативен развој на овошките и намалување на приносот и квалитетот 
на плодовите во текот на целиот експлоатационен период.   

За формирање на круните и резидба на овошките потребно е добро разбирање на 
одредени физиолошките законитости кои ќе помогнат за правилно изведување на овие 
помотехнички мерки. 

1.Овошките имаат пораст во неколку форми-. Порастот ги вклучува видливиот 
развој на леторастите, листовите и плодовите како и помалку видливиот развој во 
надебелување на стеблото и коренот. Сите овие форми на пораст бараат асимилати 
создадени од листовите. Порастот на почетокот на сезоната е зависен од резервите 
создадени од фотосинтетската активност на листовите од претходната година. Подоцна во 
вегетацијата новосоздадените асимилати се користат за порастот на овошките и за 
плодовите како и за создавањето на резерви за следната сезона. Кај овошките има неколку 
точки на пораст и сите тие го насочуваат движењето на создадените органски материи кон 
нив. Порастот на леторастите и плодовите е зависен од нивната способност за конкуренција 



за асимилати помеѓу себе но и конкурентност со другите точки на порастот. Бидејќи 
асимилатите се ограничени, нивното движење кон плодовите го намалува снабдувањето со 
асимилати за пораст на леторасти и другите точки на порастот. Зголемениот број плодови 
постојано резултира со намалување на порастот на леторастите и кореновиот систем. Ова е 
објаснувањето зошто плодоносењето помага при контролата на бујноста, порастот на 
леторастите и целокупната големина на овошката.  За оптимална контрола на порастот, 
оптоварувањето на овошката со родноста треба да биде во сооднос со потребата од 
квалитетот на плодовите имајќи ја предвид потребата за формирање цветни пупки за 
наредната година.  

2. Порастот на гранките зависи од нивната поставеност во просторот. Кај 
вертикално поставените гранки најголем пораст имаат терминалните пупки. Под нив 
неколку странични пупки формираат послаби леторасти, но најмногу пупки даваат кратки 
гранчиња или пак остануваат заспани. Ова настанува како резултат на синтезата на 
инхибитори во врвните делови и нивното движење кон основата на гранките. Овие 
регулатори на порастот го инхибираат и формирањето на цветните пупки. Па оттука 
поголемата вегетативна бујност продуцира повеќе хормони-инхибитори кои ја намалуваат 
можноста за формирање на цветните пупки. Ако пак некоја гранка е наведната блиску до 
хоризонталната позиција, тогаш движењето на регулаторите на порастот е променето и 
вегетативниот пораст е намален, се развиваат повеќе латерални гранки, а се стимулира и 
формирање на цветните пупки. Во случај гранката да е навалена под хоризонталата, 
терминалниот пораст е скоро прекинат, а ќе биде заменет со јаки леторасти од основата на 
гранката.   

3. Прираст на гранки во зависност од интензитет на режењето. Режаните гранки 
или цели овошки имаат помал вкупен прираст отколку ако истите останат нережани. Секое 
режење стимулира вегетативен пораст кој дава претстава за зголемен пораст, но тој пораст 
е секогаш помал од вкупниот пораст што би го имала ако гранката остане нережана. Ова 
настанува поради тоа што со режењето се отстранува потенцијалната лисна површина за 
следната вегетација како и резервата што ја имало отстранетото дрво. На крајот од годината 
надземниот дел од овошката и кореновиот систем се во рамнотежа.  

4. Реакција на овошките по зимската резидба. Со зимската резидба се 
отстрануваат некои точки на порастот (пупки), а коренот останува непроменет. Кореновиот 
систем црпе иста количина на храна од почвата која ја дистрибуира во помал надземен дел. 
Поради тоа оставените пупки добиваат повеќе храна, што резултира со зајакнување на 
порастот. Ако овошката е режана минимално, тогаш се отстранети малку точки на пораст, 
губитоците од надземниот дел од овошката се мали и вкупниот прираст на вегетацијата е 
поголем. Но ако се отстранети поголем број на точки на пораст, вкупниот пораст во текот 
на годината ќе биде јако намален, а бујноста на останатите точки на пораст ќе биде многу 
поголема.  

5. Реакција на овошките по летната резидба. Спротивно на зимската, летната 
резидба не ја зајакнува бујноста. Како што е напоменато погоре раниот пораст на 
леторастите, листовите и плодчињата напролет се одвива на сметка на резервите во 
овошката складирани од претходната година. Подоцна во сезоната, листовите повторно ги 
надополнуваат овие потрошени резерви. Ако со летната резидба е отстранета активната 
лисна површина пред да почне враќањето на асимилатите кон дрвото (средината на летото), 
нето ефектот е  испразнување на резервите во дрвото што се рефлектира во намалувањето 



на бујноста во следната година. Ефектот е дирекно пропорционален со количината на 
отстранетата лисна маса.  

6. Реакција на овошките на различни типови резови. Овошките различно 
реагираат на различни видови резови. Сите резови направени при резидбата може да се 
класифицираат во три важни категории и тоа: 

а) Потсекување- значи отстранување на терминалниот дел од гранките. Со 
отстранување на врвниот дел од леторастот каде се создаваат ауксини кои се инхибитори 
на порастот, страничните пупки под направениот рез повеќе не се инхибирани и се 
развиваат во бујни леторасти. Бројот и должината на новите леторасти под направениот рез 
се зголемуваат со интензитетот на резидбата. Развиеноста на новите леторасти ќе зависи и 
од поставеноста на гранките. Кај хоризонтално поставени гранки леторастите ќе бидат 
послаби во споредба со вертикално поставените гранки.  Интензивното потсекување на 
постари гранки предизвикува претворање на потенцијалните родни гранчиња во неродни 
бујни леторасти. Двегодишните родни гранчиња е пожелно да се скратуваат, особено ако 
имаат диференцирано многу цветни пупки. Со скратувањето се подобрува исхраната на 
оставените пупки со што се подобрува заврзувањето и порастот на плодовите. Со 
скратување на леторастите се потенцира вегетативниот прираст, а нема формирање на 
цветни пупки. Поради ова, потсекувањето на леторастите се вика уште и резидба на дрво. 

Потсекување на леторастите физиолошки е оправдано единствено во случаи кога се 
прекратува продолжницата на водилката кога сакаме да предизвикаме нејзино подобро 
разгранување. При скратување на гранките треба да се има предвид дека кај појако 
скратените гранки се добиваат побујни леторасти, но вкупен прираст во наредната 
вегетација е помал. Поради тоа ако сакаме две гранчиња со различна бујност да ги 
изедначиме во пораст, побујното гранче ќе го скратиме повеќе. Ова правило се применува 
при формирање на круните и обезбедување подреденост на гранките.  

б) Проредување- значи отстранување на леторастите или гранките до основата, 
односно режење на гранките на местото на разгранување. На овој начин се проветрува и 
просветлува круната, се отстрануваат леторастите кои се конкуренти на водилката кај 
младите овошки. Проредувањето на гранчињата не предизвикува промена на порастот на 
овошките бидејќи продукцијата на хормони на порастот не е драстично изменета. Овде има 
нормално движење на регулаторите на порастот. Порастот на леторастите и 
надебелувањето на стеблото се одвиваат нормално. Мерката проредување на гранки и 
леторасти се применува при одржување на висината и формата на круната бидејќи со 
проредувањето се оставаат идните родни гранчиња. Кај оставените гранчиња од 
терминалната пупка се развива слабо буен летораст, а од страничните пупки се развиваат 
кратки родни гранчиња. Поради ова проредувањето на гранчињата уште се вика резидба на 
род. Проредување на гранчињата се препорачува за млади овошки кои се уште не стапиле 
во род и кај родни овошки каде што има опсаност од засенчување на внатрешноста на 
круната.  

 



      
Неправилно отстранување на гранките, од оставениот чеп потеруваат силни леторасти кои треба да 

се отстрануваат во текот на вегетацијата. Со зимската резидба леторастите во внатрешноста во круната 
треба да се отстранат до основа 

 

 
Реакција на едногодишно гранче после негово скратување, силен пораст на неколку леторасти на 

врвот, долните пупки не потеруваат 

   

Неправилно скратена водилка при зимска резидба, резот е направен до самата пупка, како резултат 
на тоа врвниот летораст има послаб пораст од конкурентот, во наредната година гранката се скртаува над 

посилното гранче 

 
Правилен рез на гранката, терминалната пупка дава најразвиен летораст, со зимската резидба 

наредната година се отстранува послабото гранче за да се избегне конкуренција на водилката 

  



в) Скратување на странично гранче- е специфичен начин на резидба кој опфаќа 
отстранување на врвниот дел од постари гранки до местото каде што се разгрануваат 
страничните гранки под поголем агол. Овој вид на резидба при формирањето на младите 
овошки делува кон зајакнување на гранката под резот и се зголемува нејзината издржливост 
на тежината од родот. Ваквото скратување се употребува и за поттикнување на страничен 
пораст на гранките односно зголемување на аголот на разгранување со што се подобрува 
осветлување на внатрешноста на круната. 

 

Скратување над странично гранче 

5.2. Формирање на круни во овошните насади 

   Во современите насади од слива за формирање на круните од овошките  најчесто се 
користат италијанска чаша, тесна чаша и вретенест жбун.  

a) Италијанска чаша 

Насади во кои се планира формирање на круна на овошките со форма на италијанска 
чаша треба да се садат на растојание од  5х3.5-4.5 m во зависност од бујноста на сортата и 
подлогата. Круната се состои од 3-4 скелетни гранки кои потеруваат од стеблото на 
растојание од 10-15 cm. Во однос на вертикалата тие се  поставени  под агол од 45-500.  Во 
просторот секоја од гранките зафаќа агол од 120 0. При изборот на скелетните гранки се 
води сметка тие да бидат поставени на север, југоисток и југозапад. Ваквата положба 
обезбедува најдобро осветлување на внатрешноста на круната. При  формирањето на 
овошките, скелетните гранки се разведуваат со трски или колчиња за кои се врзуваат  со 
цел обезбедување на  правилен распоред и агол.   На секоја скелетна гранка  се формираат 
по 3 полускелетни гранки  кои се протегаат странично по должината на скелетната гранка 
и под агол од 30-35 0 во однос на хоризонталата. Првата серија на секундарни гранки се 
формираат на растојание од 40-60 cm од основата,  а се насочени во правец полулево или 
полудесно. Втората серија се поставува на растојание 60-80 cm во зависност од бујноста на 
овошката и тоа на спротивната страна од првата серија. Третата серија се формира на 
растојание од 50-60 cm од втората серија,  а на истата страна од првата серија на секундарни 
гранки. По должината на примарните и секундарните гранки се формираат обрастувачки и 
родни гранки кои се распоредени на растојание околу 30 cm една од друга.   
Во овој тип на круна гранките се поретки, целата круна е добро осветлена, плодовите 
добиваат добра боја, а појавата на болести и штетници е послаба. Недостаток на чашестата 
круна е тоа што помеѓу скелетните гранки и стеблото има слаба врска и лошо спојно место 
поради што доаѓа до лесно отчепување на гранките.  

За формирање на италијанска чаша обично се користат едногодишни садници со 
добро развиени пупки.  
            По садењето садниците се кратат на 70-80 cm над земјата. Во текот на вегетацијата 
треба да се развијат повеќе леторасти. Во летните месеци се избираат 3 гранчиња за идни 
скелетни гранки,кои меѓу себе затвораат агол од 1200,  оддалечени 10-15 cm. Nајниското 



гранче треба да биде на висина околу 50 cm од земјата, а највисокото на околу 5-10 cm 

испод пресекот на садницата. Другите леторасти се отстрануваат или пинсираат. Над 
последното оставено гранче леторастите се пинсираат така да се формира жив чеп кој 
помага за формирање на поголем агол на скелетното гранче.  

 

 
Класична италијанска чаша со три скелетни гранки 

 

 
Секундарните гранки треба да се протегаат на една страна од соседните склетни гранките, во овој случај 

едната е на левата, а другата на десната страна, се поклопуваат и засенчуваат 

  

Кога оставените гранчиња достигнат висина околу 50 cm тие се разведуваат под агол 
од 45-500 со врзување за колчиња или друг материјал кој се поставува покрај секоја садница.  
Доколку во летните месеци овие гранчиња стигнат висина околу 80 cm тие се пинсираат  на 
висина околу 50 cm заради нивно зајакнувањеи форсирање на предвремено разгранување. 
Гранчињата не се пинсираат доколку ја немаат потребната должина.  

Во втората година при зимската резидба гранчињата се скратуваат за една третина 
или најмалку на висина од 60 cm.  Доколку по должината на стеблото  има потерано други 
гранчиња тие се отстрануваат до основа. Во текот на вегетацијата испод пресекот ќе се 
развијат повеќе леторасти. Кога леторастите ќе постигнат должина од 10-15 cm, врвниот се 
избира   за продолжница на скелетната гранка, а 2-3 гранчиња испод него - конкуренти, се 
отстрануваат до основа или се пинсираат. Леторастите кои потеруваат од горната и долната 
страна на гранчето се отстрануваат. Другите гранчиња  кои имаат страничен пораст се 
оставаат слободно да растат. Во текот на летните месеци доколку продолжницата има силен 
пораст може да се пинсира со цел да се провоцира појава на предвремени гранчиња.  

Во почетокот на третата вегетација продолжицата се прекратува за една третина, 
неколку конкурентни гранчиња под неа се отстрануваат до основа. Доколку продолжницата 
нема доволен пораст за формирање на вториот спрат на секундарни гранки истата не се 
прекратува, а постапката се повторува наредната година. Се одбира една гранче за 



формирање на првиот спрат на полускелетни гранки кое треба да биде поставено полулево 
или полудесно  на скелетната гранка насочени малку настрана. Оваа серија на гранчиња 
треба да бидат на иста страна на сите скелетни гранки. Неколку други гранчиња околу 
полускелетните заради елиминирање на конкуренција и засенчување се отстрануваат до 
основа. Во текот на вегетацијата се изолира продолжницата преку елиминирање на 
конкурентите, по можност се избира летораст  за втората серија на секундарни гранки. Со 
другите гранчиња се постапува како и во претходната година. 

Во текот на четвртата година постапката се повторува. Се врши прекратување на 
продолжицата, се одбира вториот спрат на полускелетни гранки кои треба да се лоцирани 
на спротивната страна од првиот спрат. Првиот спрат на полускелетни гранки се скратуваат 
на некое странично гранче. Другите пониски гранчиња се оставаат да растат слободно. 
Доколку има некое гранче во внатрешноста со буен вертикален пораст се отстранува до 
основа.  Во текот на вегетацијата се повторуваат постапките како и во претходните 
вегетации.  

Во петтата година се врши избор на третата серија на полускелетни гранки кои треба 
да бидат на иста страна како првата серија. Конкурентните гранчиња околу неа се 
отстрануваат. Втората серија на полускелетни гранки се скратуваат на странично гранче. 
По должината на првата серија на полускелени гранки се врши благо проредување. Се 
отстрануваат силните вертикални гранки доколку потеруваат во внатрешноста на круната. 
До крајот на оваа вегетација круната треба целосно да се формира.   

По целосното фомирање на круната скелетните гранки се скратуваат на некое 
странично гранче на висина околу 3.5 m.  

Кај сортите кои имаат исправен пораст и и на овој начин тешко се формира бараниот 
агор на скелетните гранки. Заради тоа кај нив се препорачува формирање на задоцнета 
чаша. Кај овој тип на круната во првите три години овошката се формира со водилка, а по 
третата година водилката се отстранува. На овој начин скелтните гранки имаат формирано 
поголем агол и понатаму се продолжува овошката да се одгледува со чашеста круна.  

 

 б) Тесна чаша 

  Се состои од 3 скелетни гранки кои потеруваат од стеблото на меѓусебно растојание 
од 10-15 cm. Скелетните гранки во основата одат под агол околу 300, а колку се оди нагоре 
во средниот и горниот дел на круната тие се исправаат   и добиваат поисправена, скоро 
вертикална положба. По целата должина скелетните гранки се обрастени со голем број 
полускелетни гранки кои подоцна под товарот на родот се навалуваат. Оваа круна е лесна 
за формирање бидејќи се води сметка само за скелетните гранки. При формирањето на 
круната секоја година продолжниците на скелетните гранки се скратуваат за 1/3, а  
разведување и врзување на гранките не се  врши. Аголот на разгранување на гранките се 
дотерува со резидбата која се изведува на надворешна пупка или надворешно гранче со 
погоден агол на разгранување. Обрастувачките гранчиња не се кратат, тие се оставаат долги 
со цел под терет на родот да се наведнат. Подоцна со згуснување на круната се врши 
проредување на полускелетните и обрастувачките гранки на растојание од 20-40 cm зависно 
од бујноста на овошката.  По формирањето на круната скелетните гранки се кратат на 
странично гранче под поголем агол, на висина околу 3.5 m.  

 Тесната чаша има некои предности над италијанската чаша. Бидејќи скелетните 
гранки одат под мал агол растат бујно и брзо се формира круната. Гранките  се јаки и скоро 



исправени, имаат голема носивост и не се отчепуваат.   Круните се потесни поради што 
овошките се садат на помало растојание односно на 4-4,5х3-3.5 m.  

        
Тесна чаша 

 

в ) Вретенеста круна  (вретенест жбун) 
 Вретенест жбун претставува отворена и намалена модификација на пирамидалната 

круна. Со успех може да се користи за формирање на круни кај сливите во погусти насади. Растојание на садење на изнесува 4-4.5 х 3-3.5 m во зависност од бујноста на 
сортата. Доколку се користат слабо бујни подлоги растојанието може да се намали на 4х2-

2.5 m. Висината на круната изнесува околу 3 m. Долните гранки се најдолги, а погорните 
конусовидно се скратуваат.  Водилката по целата должина  е обрастена  со спирално 
распоредени  скелетни и обрастувачки гранки, а по нив е распоредено родното дрво. Во 
основата на круната се формираат 3- 4 скелетни гранки под агол од 600, а кај погорните 
гранки аголот  се зголемува.  

При садењето садниците се кратат на 80-90 cm.  Доколку има предвремени гранчиња 
тие се кратат на 10-15 cm. Во текот на вегетацијата од пупките под резот на   се развиваат 
леторасти со приближно еднаква големина и бујност. Уште во текот на летните месеци 
највертикалното и најразвиеното гранче се одбира за водилка. Другите гранчиња кои се 
конкуренти треба да се отстранат кога се со должина од 15-20 cm и кога се уште се зелени 
и нездрвенети. Отстранувањето на овие леторасти се врши лесно со рака, а раните 
зараснуваат брзо. Леторастите што се развиваат подолу обично се помалку бујни и имаат 
поголем агол во однос на водилката. Аголот на овие гранчиња може да биде зголеми со 
виткање, врзување и сл.  Оваа практика помага за намалување на потребата од режење на 
овошките во зимскиот период при што се одложува плодоносењето.  

На почетокот на втората сезона  водилката се реже на пупка со отстранување на 1/4-

1/3 од порастот. Режењето го поттикнува разгранувањето на 40-50 cm  над првите гранки и 
ќе ја одржи водилката бујна и цврста. Ако претходната година не се отстранувани 
конкурентите на водилката тие треба сега да се отстранат. Во основата на круната се 
оставаат 3-4 странични гранчиња кои имаат поголем агол, и истите се скратуваат за една 
четвртина. Останатите појаки гранчиња се отстрануваат до основата, додека послабите и 
наведнати гранчиња се оставаат слободно да растат.   

 Ако водилката не е доволно развиена тогаш таа се крати на неколку пупки со цел да 
се провоцира развој на неколку јако развиени леторасти кои ќе послужат за формирање на 
јака водилка.   

 Во текот на втората вегетација од терминалните пупки на водилката се развиваат 
бујни леторасти. Од нив се остава само водилка, а конкурентите на 10-15 cm се отсрануваат 



кога ќе бидат долги 10-20 cm. Со оваа мерка порастот се насочува кон потребните гранчиња. 
Во оваа време се развиваат и вертикални леторасти од горната страна на скелетните гранки. 
И тие се отстрануваат кога ќе достигнат должина од 10-20 cm.   

На почетокот на третата година водилката се крати за 1/3 од новиот прираст, а сите 
други гранчиња во нејзина близина  кои имаат мал агол во однос на водилката се 
отстрануваат до основа. Се избираат нови скелетни гранчиња во погорниот дел од круната 
на растојание околу 15 cm кои се скратуваат за една четвртина. Овие гранчиња треба да 
имаат нешто поголем агол од скелетните грачиња во подолниот спрат. Во текот на третата 
вегетација овошката се реже исто како во втората година.. Од горната страна на скелетните 
гранки се развиваат јаки вертикални леторасти кои треба да се отстрануваат   кога се сеуште 
зелени. Ако се чека тие да здрвенат и се отстранат при зимската резидба тогаш се создават  
големи резови  кои зараснуваат доста споро. Во текот на вегетацијата се отстрануваат и  

леторастите со тесен агол, бујни леторасти и конкурентите на водилката како и ширење на 
новите леторасти по должината на водилката, исто како во втората година.  

На почетокот на четвртата година повторно се скратива водилката. Се избираат нови 
скелетни гранчиња во врвниот дел на круната кои се скратуваат. На долните  скелетни 
гранки се отстрануваат вертикалните гранчиња и конкурентите на нивните продолжници. 
Пред зимската резидба се врши евентуално ширење на скелетните гранки. Овошките што 
се раширени бараат помалку резидба. Треба да се настојува овошката што помалку да се 
реже со цел да се поттикне плодоносењето. Во текот на вегетацијата се отстрануваат бујни 
вертикални леторасти, се наведнуваат конкурентите на водилката и на скелетните гранки. 
Послабите гранчиња, оние помали од дебелината на молив или пократки од 30-40 cm, може 
да се остават, но да се наведнат под агол од 450 со цел да се намали нивниот  вегетативен 
пораст  и да се иницира плодоносење.   Во текот на оваа година може да се очекува и 
поголем аколичина на плодови. На крајот на оваа вегетација потребната висина е 
постигната а костурот на  на круната е целосно формиран. Во наредната година се врши 
скратување на водилката на некое странично гранче и се преминува на резидба на род.  

  
 Вретенест жбун  - во почетокот на формирањето (лево) агол на скелтни гранки скоро 900 (десно) 
 

За полесна пенетрација на светлината во внатрешноста на овошката круната треба 

да се одржува во конусна форма. Ова се постига преку  одржување на  тесен врв на овошката 

преку отстранување на бујни гранки во втората половина од висината на овошката. Во 
долниот дел од круната  скелтните гранки под тежината на родот често се наведнуваат. Ова 
пак резултира со проширување на круната во редот оневозможувајќи го притоа преминот 
на механизацијата. Заради ова ваквите гранки се режат на поисправени гранчиња со цел 
нивно скратување и зајакнување.   



 
Во случаи кога во првите години има само две подеднакви развиени гранки никако не треба да се 

форсира формирање на чашеста круна, туку да се настојува формирање  на вретенеста крунта, затоа едната 
гранка се скратува пониско со цел да заостане во пораст и да се трансформира во скелетна гранка 

 
 

5.3. Резидба на родни овошки од сливи 

 По целосното формирање на круните кај овошките  следува период на полн родност. 
Првите неколку години од овој период резидбата на сливите се сведува првенствено на 
проредување на гранките. Со намалувањето на интензитетот на резидбата во овој период 
овошките побрзо стапуваат во периодот на полно плодоносење.  

За правилна примена на резидбата на сливата во периодот на полно плодоносење 
потребно е да се имаат предвид следните параметри: 

-намена на плодовите,  
-начин на берба на плодовите, 
-генетски специфичности на сортата.  
Доколку плодовите се наменети за свежа консумација задолжителна е редовна но и 

построга резидба. При резидбата на овошките се врши поголемо проредување и скратување 
на родните гранчиња со цел добивање на покрупни и поквалитетни плодови. За оваа цел 
често се применува и проредување на плодовите кое најчесто се изведува рачно. Доколку 
сакаме производство на крупни и квалитетни плодови сливата бара редовна и строга 
резидба.  

Бербата на плодовите од слива може да се врши механизирано или рачно. Доколку 
плодовите се наменети за преработка тогаш бербата може да се врши механизирано со разни 
типови тресачи. Во такви случаи уште при формирањето на круните треба да се води сметка 
на висината на стеблото кое треба да биде високо најмалку 80 cm како би се обезбедил 
простор за навлегување на механизацијата под круната на овошките.  При механизираната 
берба на овошките при резидбата може да се дозволи поголема висина на круните, а со тоа 
и поголем потенцијал за плодоносење.  Спротивно на ова, при рачната берба на плодовите 
се води сметка висината на овошките да биде помала со цел полесно изведување на оваа 
операција. Во вакви услови при формирањето на овошките висината на стеблото треба да 
изнесува 40-50 cm, а висината на овошките да биде 3-3.5 m. Во насади каде се изведува 
рачна берба при резидбата се врши поголемо проредување, а помало скратување на 
оставените гранки. Подолгите гранки под тежината на родот полесно се свиткуваат  круната 
станува пониска со што во голем степен се олеснува бербата на плодовите.   

Различни сорти сливи имаат склоност доминантно да плодоносат на разлини типови 
на родни гранчиња. Со доброто познавање на овие сортни специфичности се овозможува 
добра контрола на вегетативниот прираст, формирање  на родни гранчиња, редовно и 
обилно плодоносење и квалитет на плодовите. 

 Сортите сливи плодоносат на:  



а) мешани родни гранчиња (со должина над 50 cm)  на кои на секоја нодија се 
групирани по 2-3 цвета и лисна пупка, 

б) долги родни гранчиња (долги околу 40 cm) и кратки родни гранчиња (со должина 
10-20 cm) кои по целата должина се обрастени со цветни пупки, а само врвната пупка е 
лисно дрвна.  

в) родни израстоци (долги 5-10 cm) кои по должината имаат неколку цветни и лисни 
пупки, а на врвот е лисно-дрвна пупка.  

г) мајски китки (долги 2-4 cm) кои имаат голем број групирани цветни пупки, а 
средната е лиснодрвна.    

Начинот на резидбата на родните овошки од слива во голема мера зависи типот на 
родните гранчиња на кои соодветната сорта плодоноси.  Според карактеристиките на 
плодоносењето сортите сливи се поделени на три групи и тоа: 

-Јапонски сорти раѓаат на долги и јаки мешани родни гранчиња слично како кај 
праската.  Заради тоа кај овие сорти за обезбедување на бујни едногодишни мешани родни 
гранчиња се изведува строга резидба. Втората година овие гранчиња носат род, а третата 
година  со зрелата резидба тие гранчиња се режат кратко со цел да се предизвика буен 
пораст на нови леторасти кои наредната година ќе послужат за замена на родното дрво.   

-Сорти кои раѓаат претежно на кратки родни гранчиња. Овие сорти формираат ретки 
круни кои се добро осветлени во внатрешноста  и имаат долговечни обрастувачки  гранки. 

Кај оваа група на сорти едногодишните гранчиња се обрастени со лисни пупки, а во втората 
година на нив се формираат мајски китки и родни израстоци. Со постепено разгранување 
во наредните години овие гранчиња прераснуваат во сложено родно дрво.  Полускелетните 
и обрастнувачките гранки се добо обрастени со родните гранчиња. Кај овие сорти резидбата 
се состои од проредување на кратките  родни гранчиња и скратување на сложените родни 
гранчиња со што се потенцира пораст на нови леторасти со умерен пораст кои ќе послужат 
за   подмладување на родното дрво.  

Кај овие сорти дел од едногодишните гранчиња се оставаат цели, нескратени и во 
текот на втората година на нив се формираат родните гранчиња. Доколку овие гранчиња се 
скратат се пореметува нивната физиологија, блиску до резот се развиваат  неколку  силни 
леторасти, а во подолните делови пократки гранчиња и изостанува формирање на родни 
пупки, а со тоа и одложување на плодоносење за најмалку една година.  

При резидбата кај овие сорти се одржува определената висина на круната преку 
скратување на водилката и скелетните гранки на странично гранче со поумерен пораст. 
Скелетните гранки се скратуваат и за одржување на потребната ширина заради полесно 
навлегување на механизацијата. Со кратењето на овие гранки се  регулира и нивната 
носивост, се спречување големо наведнување под теретот на родот и евентално отчепување 
или кршење.  

Кај постари овошки од оваа група скелетните гранки се преведуваат на странично 
гранче, се отстрануваат засенчените гранки во внатрешноста на круната, подмладување на 
сложеното родно дрво, проредување на кратките родни гранчиња и проредување на 
едногодишните неродни гранчиња.  Од родните гранчиња прво се отстрануваат старите и 
изродени, потоа тенките засенчени, а доколку има премногу млади родни гранчиња тие се 
проредуваат за да се направи биланс помеѓу генеративната и вегетативната активност на 
овошката и овозможување на формирање на цветни пупки за наредната година.  

 -Третата група ја сочинуваат голем број на сорти кај кои скелетните гранки на 
почетокот растат со помал агол на разгранување, поради што круните се затворени, густи и 



недоволно осветлени. Поради недоволната светлина обрастувачките гранчиња во 
внатрешноста на круната се сушат, со што скелетните гранки брзо оголуваат. На врвовите 
на скелетни гранки потеруваат голем број јаки леторасти, круната добива метлест изглед,  а 
вегетацијата и родо се префрла кон периферијата  на круната.  Со текот на времето под 
теретот на родот скелетните гранки се наведнуваат, виткаат и деформираат.   Кај овие сорти 
едногодишните гранчиња се обрастени најчесто со лисни пупки, а ретко и со цветни пупки.  
Втората година се обраснуваат со кратки родни гранчиња кои во третата година носат род. 
Овие гранчиња даваат најквалитетни плодови и поради тоа треба постојано да се 
обновуваат. Постарите гранчиња плодоносат помалку, а плодовите имаат послаб квалитет.  

Кај овие сорти резидбата се состои од редовно и систематско проредување на 

внатрешноста на круната заради подобро осветлување и задржување на обраснувачките 
гранчиња во пониските делови на круната. Се врши редовно прекратување на скелетните 
гранки заради одржување на висината и ширината на круната.  Со резидбата треба постојано 
да се прекратува старото родно дрво за да се провоцира пораст на нови појаки леторасти 
кои наредните години ќе преминат во родни гранчиња.  Интензитетот на резидбата кај оваа 
група на сорти треба да биде појак во споредба со втората група, но послаб во однос на 
првата група на сорти.  

 
Две гранки со приближно ист пораст потеруваат од исто место, со резидбата едната гранка или се 

отстранува или се крати и се третира како гранка од понизок ранг 

   
На врвот на скратеното гранче потеруваат неколку гранки со лош агол кои се конкуренти на водилката, со 

резидбата се остава само една со најдобра вертикална положба 
               kkkkkkkkkk kk                             

 

 

6. Технологии на подигање и одгледување на насади од јаболка и круша 

   

6.1. Карактеристики на подлогите и нивното значење во насадите од јаболка 

  Во производните насади од јаболка ширум светот се користат различни типови 
подлоги. Не постои идеална подлога која е приспособена за одгледување на различни 
еколошки услови и различна технологија на одгледување. Секоја подлога во дадени 



ситуации има свои предности и недостатоци.  Поради тоа при подигањето на интензивните 
насади од јаболка треба да се избере подлога која во соодветните услови ќе покажува 
најмалку негативности.  

Во современото овоштарско производство при подигањето на интензивните насади 
предност се дава на слабо бујните подлоги, бидејќи преку нив најлесно се врши контрола 
на бујноста на овошките. Слабо бујните подлоги овозможуваат подигнување на густи 
насади, овошките се пониски и лесни за менаџирање, имаат редовна и  висока  
продуктивност по единица површина, даваат поквалитетни плодови од побујните подлоги. 
Овој концепт овозможува поекономично и порентабилно производство.  

Покрај голем број предности слабо бујните подлоги имаат и низа недостатоци, а пред 
се тука се истакнува нивниот слабо развиен и плитко поставен коренов систем. Поради ова, 
слабо бујните подлоги во принцип се многу поосетливи на недостиг на влага во 
површинските слоеви од почвата.  Изборот на подлогите мора да биде прилагоден на  
почвените и климатските услови, од можноста за наводнување, од типот на овошниот насад, 
од планираната технологија на одгледување итн 

За да се користат во производството подлогите треба да исполнуваат одредени 
расаднички и производни карактеристики. Во производни карактеристики спаѓаат:  
-добро вкоренување и зацврстување во почвата,  
-добра отпорност на болести и штетници, 
-адаптабилност на различни почвени и климатски услови,  
-толерантност на суша или премногу влажност во почвата,  

-долговечност на овошките,  
-бујност на овошките, 
-погодност за интензивни системи на одгледување,  
-да обезбедуваат редовни приноси и квалитет на плодовите.  

Користејќи разни селекциони методи во светските селекциони центри се создадени 
голем број на подлоги за јабока. Но и покрај постоењето на огромен број на различни 
подлоги, во најголем дел од производните насади од јаболка се користат подлогите М9, 
М26, М7 и ММ106 или некој од нивните клонови.   

 
                                    М27         М9        М26            ММ106               М4        Семенец од диво  
                                                                                                                                       јаболко 

Бујност на некои подлоги за јаболка 

а) Слабо бујни вегетативни подлоги за јаболка  
-М 9  со синоними како што се жолт парадис од Мец, East Мaling IX, Мaling 9,  EM 

9  и други е стара позната и стопански најзначајна вегетативна подлога за јаболка.  
Потекнува од  Франција уште од 1828 година и се смета дека е настаната како случаен 
семенец од вариететот парадиз. Во расадничкото производство од тоа време го заменил 
стандардниот парадиз поради подоцното завршување на вегетацијата и полесното 



калемење.  Од Франција е пренесен во East Мaling каде се проучени неговите 
карактеристики и 1914 година е опишан, класифициран и размножен. Таа е најпопуларната 
слабо бујна подлога и во овој момент  најупотребувана во региони познати по интензивно 
производство на јаболка. Се одликува со мала бујност, овошките се формираат ниско од 2 - 
3 метри и можат да се берат од земја. Бидејќи со употреба на оваа подлога вегетативниот 
раст на овошките и приносот лесно може да се регулираат, таа стана симбол за 
интензивното овоштарско производство. Оваа подлога во производство се користи од 1917 
година, но нејзината употреба доживува експанзија во 70-тите години од дваесетиот век, 
кога во производство се појавија вретенестите системи на одгледување на јаболка.  Оваа 
подлога има плиток, доста крт, жиличест коренов систем. Слабо се закрепнува во почвата 
поради што во насадите бара задолжителна примена на потпорна конструкција. Подлогата 
М9 индуцира рано прородување,  во полната родност овошките обилно и редовно 
плодоносат, плодовите се крупни и одлично обоени.  Отпорна е на фитофтора, а осетлива 
на бактерискиот рак на коренот и бактериската пламеница. Најдобри резултати дава на 
плодни, умерено влажни почви. Се смета како подлога доста отпорна на суша. Според некои 
автори во групата на вегетативни подлоги, М9 покажува најголема отпорност на суша. Во 
многу земји насадите на оваа подлога даваат добри резултати и без наводнување. Во 
Македонија не може да се одгледува без наводнување како и сите други подлоги. Насадите 
на М9 можат да се користат 15 - 20 години, додека некои руски автори наведуваат и 
одгледување 20 - 30 години, а некои сорти и до 40 години. Во Полска и Русија се создадени 
селекции на М9 отпорни на ниски температури кои во современите густи насади се користат 
како подлога за стандардните сорти. 

Во вегетативните матичници дава малку, средно бујни изданоци, со истакнати нодии 
и трнести израстоци. Изданоците се со многу послабо ожилување во споредба со другите 
побујни подлоги. Поради овие особини подлогата М9 за расадничарите не е многу омилена. 

Под спојното место со културната сорта се создава задебелување (гука)  што укажува 
на симптоми на инкомпатибилност. Но и покрај тоа оваа подлога има одлична 
компатибилност со сортите јаболка, ова е само карактеристика на подлогата и типичен знак 
за препознавање.  

 
  Задебелување на спојно место меѓу сортите и подлогата М9 

 

Како основна и најважна подлога во современото производство на јаболка во многу 
научни институции се работи на селекција на подлогата М9. Селекцијата воглавно е 
насочена кон изборот на клонови од матичната подлога кои поседуваат својства за полесно 
размножување, подобро вкоренување, толерантност на биотските и абиотските фактори  и 
др. Со клонска селекција и ослободување од вируси во последно време добиени се голем 
број клонови на М9, но поголема примена во производството имаат: 

 -M9 T 337 денес е најупотребувана слабо бујна подлога во Европа. Овој клон е 
создаден со елиминирање на вирусите на подлогата М9 во опитната станица NAKB  во  



Wilhelminadorp – Холандија. Бујноста на оваа подлога е помала во споредба со стандардната 
подлога М9. Овошките калемени на неа рано прородуваат, даваат квалитетни и крупни 
плодови. Отпорна е на фитофтора, а во матичник е осетлива на пепелница. Подобро се 
вкоренува од стандардната подлога М9.  Погодна   е за интензивни насади од јаболка. Во 
регионот на Јужен Тирол кој се смета за синоним за интензивно производство на јаболка во 
новите насади оваа подлога е најзастапена.  Приносите во овие насади редовно изнесуваат 
60-70 t/ha.  

-M9 EMLA е Добиена во East Malling со обезвирусување на M9 преку 
термотерапија. Овошките рано влегуваат во род. Влијае врз пораното зреење, плодовите се 
покрупни особено во првите години на род. Оваа подлога има одреден степен на 
толерантност кон неповолните почвени услови, особено е погодна за тешки и влажни почви. 
Не е погодна за суви и лесни почви. Побујна е од стандардната М9. Отпорна е на рак на 
кореновиот врат. Осетлива е на пепелница па затоа се потребни редовни мерки за заштита 
уште во расадник. Се вкоренува добро при добра агротехника. Дава квалитетни и добро 
развиени садници. Покрај тоа што постојат некои потешкотии во производството на оваа 
подлога, таа е широко распространета и може да се препорача како слабо бујна подлога за 
сите почвени типови, освен за лесни и суви почви и за реони со мала сума на врнежи. 
Способноста да дава високо квалитетни плодови, со подобро обојување е причина за 
нејзината широка употреба во сите региони на одгледување. 

-Pajam 1 (P1, Lancep) е клон на М9 кој е создадена во Франција. За 10 % е послабо 
бујна од М9. Овошките калемени на оваа подлога имаат висока продуктивност и сé со добар 
квалитет на плодовите. Отпорна е на рак на кореновиот врат, а е осетлива на бактериската 
пламеница . Добро се ожилува во матичник. Негативна особина е појавата на избојци. 
Погодна подлога за подигнување на високо интензивни насади и за калемење на сорти кои 
се карактеризираат со изразена бујност. 

 

-Pajam 2 (P2, Cepiland) е подлога која е патентиран клон на М9, создадена во   
Франција. Има слична бујност како М9 EMLA, но е со подобро ожилување.  Овошките 
калемени на оваа подлога имаат бујност од приближно 35 % споредено со стандардниот 
семенец. Отпорна е на рак на кореновиот врат, но како и М9 EMLA осетлива е на пепелница. 
Осетлива е и на бактериската пламеница. Подобро се вкоренува, а со тоа и полесно се 
размножува од останатите клонови на М9. Во споредба со останатите клонски селекции на 
М9, садниците имаат поголем дијаметар и подобро разгранување. Оваа подлога е вистински 
избор за подигнување на интензивни насади од кои се бара овошките да бидат со поголема 
бујност од М9. 

  
   Споредба на слабо бујните подлоги  во однос на стандардната М9 подлога 



 М26- добиена со вкрстување на подлогите М16 и М9. Побујна е од М9, а послабо 
бујна од подлогата ММ106. Оваа подлога формира стебло со бујност од 40 % во споредба 
со бујноста на истата сорта на подлога семенец. Поради поразвиениот коренов систем 
подобро се закрепнува во почвата во споредба со подлогата М9, но сепак за полесни почви 
и ветровити локации потребна е инсталација на потпорна конструкција. Во расадник 
покажува слични карактеристики како М9. Кората на леторастите е потемна, во 
матичниците дава малку избојци, со мал број коренчиња,  кои обично прераснуваат и не се 
погодни за калемење. Избојците имаат многу трнести израстоци. Поради овие негативности 
по расадниците оваа подлога не е многу прифатлива. Подлогата М26 е средно осетлива на 
фитофтора, осетлива на крвата вошка и бактериска пламеница. Поради поголемата бујност 
не е погодна за современи интензивни и густи насади доколку се користат сорти со 
стандарден тип на пораст, но препорачливо е да се користи за густи насади кога се калемат 
сорти со спур тип на пораст.  
 

б) Средно бујни вегетативни подлоги за јаболка  
 ММ106 добиена е со вкрстување на подлогите М1 и канадската сорта Northern Spy 
(северен разузнавач). Во однос на дивата шумска јаболка е за 50 % послабо бујна, а малку 
е побујна од подлогата М7. Во матичниците се вкоренува многу добро, но дава малку 
избојци кои често прераснуваат. Во насади добро се закрепнува во почвата поради што не 
е потребна потпорна конструкција. Во насади не дава изданоци и избојци. На сушни услови 
е средно отпорна. Во влажни услови осетлива е на асфикција на коренот, фитофтора и други 
почвени заболувања. Оваа подлога е отпорна на крвава вошка. Поради својата бујност 
овошките калемени на неа прородуваат нешто подоцна во споредба со послабо бујните 
подлоги. Ширум светот масовно се користи како подлога за подигање на полугусти односно 
помалку интензивни насади. За густи, интензивни насади може да се користи за сорти со 
спур тип на пораст,  а насадите да се подигаат на полесни и сиромашни почви    

М7 -потекнува од Франција и за првпат е опишана 1688 година. Таа  e типична 
средно бујна подлога која добро поднесува повлажни и потешки почви. Како подлога е 
одбрана во East Мaling во 1912 година.  Во матичници дава голем број избојци со умерен 
пораст, без трнести израстоци по стеблото и лесни за калемење. Овошките калемени на оваа 
подлога во почетокот послабо се закрепнуваат во почвата и бараат послаба потпора. Со 
сортата златен делишес може да се појави физиолошка инкомпатибиност која се 
манифестира преку некроза на кората.  Во насади дава избојци што се смета како голем 
недостаток на оваа подлога. Оваа подлога е осетлива на крвава вошка, средно осетлива на 
фитофтора, а се смета за отпорна на бактериска пламеница. Родноста е доста висока, но 
сепак заостанува зад ММ106. Оваа подлога се препорачува за користење за подигање на 
полуинтензивни насади на потешки и повлажни почви каде подлогата ММ106 не дава добри 
резултати.  

  ММ111- добиена со вкрстување на подлогата Merton 793 и канадската сорта 
северен разузнавач.  По бујност е слична на М2, меѓутоа, порано прородува,  добро успева 
и на влажни и потешки почви. Дава повеќе избојци во вегетативниот матичник во однос на 
ММ106, подобро се размножува со зрели и зелени резници. Отпорна е на фитофтора, а 
осетлива на пепелница и дамкавост на лисновите. Поотпорна е на ниски температури од 
ММ106 и М7. На оваа подлога не треба да се калемат побујните сорти. Поради наведените 
биолошки особини има мала примена во повеќе земји каде се одгледуваат полуинтензивни 
насади.  



 

   Отпорноста на поважните подлоги за јаболката кон болести и штетници   

 

Подлога 

Phytophtora  

cactorum 

Erwinia 

amylowora 

Латентни 
вируси 

Крвава  
вошка 

М9 отпорна осетлива толерантна осетлива 

М26 средно осетлива осетлива средно осетлива осетлива 

М7 средно отпорна отпорна толерантна осетлива 

ММ106 средно осетлива средно отпорна толерантна отпорна 

ММ111 средно отпорна средно отпорна толерантна отпорна 

М2 средно отпорна средно отпорна толерантна осетлива 

М4 отпорна средно отпорна толерантна осетлива 

А2 средно осетлива многу осетлива толерантна осетлива 

Bud.9 отпорна осетлива  осетлива 

Mark 9 отпорна средно осетлива  средно осетлива 

М27 средно осетлива осетлива  осетлива 

 

в) Бујни вегетативни подлоги за јаболка 

А2 (Alnarp 2) е добиена во истоимениот институт во Шведска. Оваа подлога  е доста 
бујна, меѓутоа, рано прородува и обилно раѓа, отпорна е на ниски температури и на суша. 
Во почвата добро се вкоренува, во насади не дава избојци. Во вегетативниот матичник дава 
многу избојци кои добро се ожилиуваат. Поради наведениве позитивни особини, 
распространета е скоро во сите земји, а кај нас до пред извесно време се користеше за 
одредени потреби при подигање на полуинтензивни и екстензивни насади. 

ММ109 е создадена со хибридизација на подлогата М2 и северен разузнавач, 
одберена е во 1931 година, а во производство е од 1952 година. Отпорна е на крвава вошка. 
Подобро поднесува суша во однос на М2. Осетлива е на пепелница, премногу влага во 
почвата и на зимски мразеви. Доста бујна подлога која на плодни почви не заостанува по 
бујност во однос на многу бујните подлоги. Кореновиот систем обично се развива на една 
страна, поради што е потребна потпора. Овошките доцна стапуваат во плодоносење, 
приносите се пониски, а плодовите се поситни во однос на подлогата А2 со која имаат 
слична бујност. 

 

г) Подлоги отпорни на ервинија 

Во САД е развиен серија на подлоги со различна бујност кои се карактеризираат со отпорност на ervinija, фитофтора, толерантност на заморени почви или отпорност на 
крвава вошка. Оваа серија се бележи со Geneva. Сите подлоги од оваа серија се под лиценца 
и не е дозволено слободно размножување. Според бујноста подлогите се рангираат со 
бујност слична на  М27 до подлоги со слична бујност на ММ106.  

Од оваа серија најмногу се користат Geneva 11 (G 11)  и Geneva 30 (G 30).  

 Geneva 11 (G 11) создадена со хибридизација на М26 и  Robusta 5. По бујност е 
слична на EMLA 9. Овошките бараат потпрорна констукција, рано прородуваат, поотпорни 
се на крвава вошка од подлогата М26. Отпорна е на евинија и фитофтора.  

Geneva 30 (G 30) е создадена во Cornel University. Овошките калемени на оваа 
подлога по бујност се слични на EMLA 7. Поотпорни се на ервинија од М7, а овошките 
прородуваат порано во однос на оние калемени на М7.   
 



6.2.Сорти  јаболка погодни за одгледување во наши производни услови 

Современиот концепт на производство на јаболка базира на  зголемување на 
продуктивноста и квалитетот на плодовите, а со исти или намалени трошоци на 
производство. За постигнување на економично одгледување на јаболка влијаат голем број 
фактори меѓу кои се вбројуваат и правилниот избор на сортата која во дадени еколошки 
услови и со  навремена и научно заснована примена на  агро и помотехничките мерки  во 
вистинска мера ќе ги истакне своите генетски карактеристики. Карактеристично за нашето 
производство е масовното ширење на сортата ајдаред која со своите квалитети не го 
оправдува ова ниво на застапеност.   

Специфичностите на насадите од јаболка наметнуваат потреба од голема 
претпазливост во изборот на сортиментот при нивното подигање. Лошиот избор на сортата 
во овошните насади се реперкуира долготрајно, грешките не може или пак многу тешко се 
отстрануваат,  а негативниот фининсискиот ефект е многу голем. При изборот на 
сортиментот треба да се има предвид не само актуелноста на одредена сорта во дадениот 
момент, туку и очекувањата во побарувачката на плодови од одредени сорти во наредните 
десет до дваесет години.   Сортата претставува значаен, а понекогаш и клучен елемент во 
создавањето на профит на пазарот. Ова доаѓа оттаму што сортите се продаваат по различни 
цени, а освен тоа одгледувањето на сортите бара различни трошоци односно производните 
цени на плодовите од различни сорти се поголеми или помали.  Оттука произлегува дека 
сортата има големо влијание и врз  рентабилноста на  одгледување на насадот.  Од овој 
аспект гледано производителите на јаболка при изборот на сортиментот треба да го земаат 
предвид следното: 

1. Барањата на одредени сорти кон еколошките услови 

2. Специфичните биолошки и квалитетни особини на сортите  
3. Производните карактеристики на сортите и 

4. Посебно треба да се води сметка на степенот на осетливост кон одредени болести 
и штетници. Ова потреба произлегува не само заради фактот што за заштита на насадите се 
издаваат огромни финансиски средства туку и поради тоа што пестицидите се повеќе 
негативно се одразуваат на еколошката средина и на здравјето на потрошувачите.  
Светската стручна јавност предвидува трендот на вкусот на потрошувачите на јаболка во 
идниот период да се движи во насока на сорти со повисока содржина на шеќери, 
освежителен вкус и поголема сочност на плодовите. Истовремено плодовите треба да имаат 
висока способност за чување, не губејќи ги притоа надворешниот изглед и внатрешните 
квалитети се до моментот на продажбата.  Терминот квалитет на сорта е многу тешко да се 
дефинира. Постојат повеќе групи на критериуми според кои се одредува квалитет на 
сортите јаболка и тоа: 

-Надворешен изглед на плодовите (големина, форма, боја, сјај),  
-Внатрешни својства на плодовите (вкус, арома, конзистенција, сочност, однос 

шеќери:киселини  и др.). 
-За одредена група потрошувачи, начинот на производството (степен на примена на 

хемиски средства во одгледувањето на насадите) претставува важен критериум при 
одредувањето на квалитетот на плодовите. Една од можностите за задоволување на 
потребите на оваа група потрошувачи (со истовремено задоволување на претходните 
критериуми и давање придонес кон зачувување на еколошката средина) е одгледување на 
сорти кои поседуваат својство на отпорност или помала осетливост кон одредени 
причинители на  болести.  



 

Основни карактеристики на некои поважни сорти јаболка 

Јонаголд- Создадена е во САД, со хибридизација помеѓу златен делишес и јонатан. 
Во производство е од 1968 година. Созрева во првата половина на септември, односно  10-

15 дена пред Златен делишес, или 130-135 дена по полното цветање. Се чува во ладилници 
до март, а во СА до април-мај, но сепак подобро е да се потроши во пораната сезона. 
Плодовите се доста осетливи на удари. На покрупните плодови уште пред берба може да се 
појават горки пеги, а во ладилцници потемнување на покожицата.  
Плодот е крупен до многу крупен (150-300g) топчесто издолжен и со привлечен изглед. 
Покожицата е дебела, мазна, сјајна, при берба со зеленкаста а подоцна довива  златно жолта 
боја. Дополнителната пругасто црвена боја покрива 30-60 % од површината на плодот.  Со 
чување плодовите добиваат восочна превлака на покожицата. Месото е жолтеникаво, 
цврсто, многу сочно, ароматично, слатко накисело и многу квалитетно. Цвета средно рано, 
поленот има слаба ртливост и неможе да служи како опрашувач на други сорти, а неа добро 
ја опрашуваат гала, црвен делишес, ајдаред, грени смит. Раѓа рано, умерено и редовно.  
Таа е триплоидна сорта, бујна и треба да се калеми на слабо бујни подлоги. Умерено е 
осетлива на краставост, а осетлива на  пепелница и ервинија. 
Сортата јонаголд е многу склона кон мутирање. Поголем број нејзини мутанти се 
одликуваат со поинтензивно црвено обоени плодови. Токму поради тоа овие мутант денес 
повеќе се одгледуваат од стандардната сорта. Такви мутанти се: Wilmuta, Jonagored, Jonica, 

New jonagold, Rubinstar, De Coster, Red Jonaprince, Novajo и др.     
Златен делишес - Потекнува од САД, најдена е како случен семенец 1905 година. 

Во производство е од 1914 година. Сортата златен делишес е вистински космополит, се 
одгледува во голем број земји во Америка, Европа, Австралија, Азија. Во голем број на 
земји е стандардна сорта. Се бере во при крајот на септември или 135-150 дена по полното 
цветање. Во ладилници со СА се чува до мај.  

Плодовите се средно крупни до крупни  (120-200 г) со конусна форма со благо 
назначени ребра при одгледување во поладни подрачја. Покожицата е тенка, мазна, светло 
зелена до зелено жолтаа во полна зрелост златно жолта. При јака инсолација за време на 
берба по површината на плодот може да се појави благо руменило.  Месото е бледо жолто, 
цврсто, сочно,слатко накисело, благо ароматично со одличен квалитет.  

Цвета средно доцно, диплоидна сорта и е одличен опрашувач за поголем број сорти. 
Рано прородува и раѓа обилно. Склон е кон преродување и алтернативно раѓање. Поради 
тоа потребна е задолжително проредување на плодовите.  

Златен делишес е осетлива на краставост, а во помала мера  на пепелница. Голем 
недостаток е појавата на рѓестата превлака на покожицата на плодот.  Оваа појава посебно 
доаѓа до израз при ниски температури, обилни врнежи при цветањето и 4-5 недели потоа, 
при користење на пестициди на база на бакар и сулфур и со обилно ѓубрење со азот.  

Поради овој недостаток на стандардната сорта златен делишес денес се повеќе се 
користат мутантите со мазна кора на покожицата односно без рѓеста превлака на плодовите. 
Такви мутанти има повеќе, а најмногу се користат Smoothee, Reinders, Klon B и др.  

Ајдаред - Потекнува од САД, создадена е со хибридизација на сортите јонатан х 
вагенер, а во производство е од 1942 година. Во помала мера се одгледува во поедини земји, 
додека кај нас е водечка сорта со преку 60 % од вкупното производство на јаболка. Се бере 
при крајот на септември и почеток на октомври, а добро се чува во обични плодочувалишта 
до март-април, а во ладилници и СА до јуни месец.  



Плодовите се многу крупни со округлесто колачеста форма. Покожицата е мазна и сјајна, и 
на најголем дел покриена со интензивно црвенило. Месото е беличесто, цврсто, сочно, 
киселкасто-слатко, со осреден квалитет. Ако се задоцни со берба на плодовите се јавуваат 
јонатанови пеги.  
Стеблото е слабо бујно, диплоидна сорта. Рано прородува, раѓа обилно и редовно.  Цвета 
средно рано, добар е опрашувач на поголем број сорти. Цветовите се доста осетливи на 
доцни пролетни мразеви. Осетлива на пепелница и ервинија, а во погодни години и на 
краставост.  

Црвен делишес - потекнува од САД, а настанала како случаен семенец од непознати 
родители. Ова е една од најраширените сорти во светот. Созрева од втората декада на 
септември до прва декада на октомври. Плодот е крупен до многу крупен со ѕвонесто 
конусна форма, и со изразени ребра. Покожицата е дебела, цврста, сува мазна и полусјајна. 
Основна боја во полната зрелост е заситено жолта, прекриена со дополнително светло до 
темно црвенило во вид на пруги. Месото е светло  жолтеникаво со уочливи зелени 
спроводни снопчиња околу семената обвивка. Во почетокот е цврсто и сочно а подоцна 
брашнесто. Вкусот е изразито сладок со карактеристична арома.  
Стеблото е бујно, диплоидна сорта,. Цвета средно доцна и многу кратко. Осетлива е на 
ниски температури. Родноста доста и варира. Треба да се калеми на слабо бујни подлоги. 
Релативно е отпорна на пепеплница, а осетлива на краставост.  
Сортата црвен делишес е со многу лабилен генотип, што условува појава на многу мутанти. 
Од поновите мутанти сега најмногу се форсираат сортите Scarlet, Jeromine, Hapke, Top Red 

и други кои имаат стандарден тип на пораст и  сортите Red Chief и Superchief Sandige кои 
се одликуваат со спур тип на пораст. 

Редчив - синоними: Campbell Spur, Redchief Campbell Strain. Потекнува од 
Њасхингтон  Стате, САД, мутација на папка на сортата старкримсон. Плодот е среден до 
голем, долгнавесто конусен, со средна долга дршка. Покожицата е атрактивно црвена, се 
обојува рано со изразени пруги кои со зреењето се мешаат во изразито црвена боја. Месото  
е зеленкасто бело, средно текстурно, рскаво. Вкусот е среден, се подобрува после долго 
чување во ладилници. Цвета средно во сезоната. Родноста е многу рана и голема. Зрее 5-10 

дена пред Златен делишес, односно 130-140 дена по полно цветање. Чување е одлично, 
може да биде осетлив на гниење на срцевината на плодот. Стеблото е закржлавено,  спур-

тип, бара побујни подлоги со бујност меѓу подлогите М26 и ММ106.  Резидбата е 
најзначајна во првите години со цел да се поттикне стеблото да го исполни својот простор 
пред плодоносењето. Се сади на помало растојание, не поголемо од 3.5-4 Х 1 м. Осетлива е 
на краставост, практично отпорен на пепелница  и средно отпорен на ервинија.   

Грени смит - Стара австралиска сорта која е откриена 1868 година. Се бере во 
втората половина на октомври, односно 180 дена по полното цветање. Поради тоа најдобро 
успева во потопли региони. Плодовите се чуваат до јуни  месец. Поради својата бујност 
подобро и одговараат послабо бујните подлоги.Оваа сорта е диплоидна, цвета средно доцно 
и долго. Релативно е отпорна ма мразеви. Средно рано почнува да раѓа, а потоа раѓа умерено 
и редовно. 

Плодот е крупен околу 200 г, топчест до зарабено купаст. Покожицата е дебела, 
цврста, зелена со крупни беличести ентицели. На сончевата страна може да се јави црвена 
боја што се смета како недостаток. Месото е беличесто, цврсто, сочно, кисело, слабо 
ароматично и со осреден квалитет. 



Сортата грени смит е умерено осетлива на краставост и пепелница, а релативно 
отпорна на ервинија.  

Иако не е многу квалитетна сорта во последно време се чувствува зголемена 
побарувачка на оваа сорта и поради тоа треба да се одгледува во нашите потопли региони. 
Во преспанскиот регион плодовите од оваа сорта добиваат црвенило што претставува голем 
проблем за нивниот изглед бидејќи потрошувачите кај оваа сорта бараат плодови  со 
потполно зелена боја на покожицата. Во Италија е создаден клон од Грени смит, Chalenger, 

кој не добива црвена боја на покожицата. 

Муцу - создадена е во Јапонија со хибридизација меѓу сортите златен делишес и 
индо. Во производство е од 1948 година. Се бере при крајот на септември, а во ладилник се 
чува до мај. Таа е триплоидна сорта и е многу бујна. Поради тоа подобри резултати дава на 
слабо бујни подлоги. Плодот е крупен, до многу крупен и над 300 г, зарабено купаст и 
сличен на златен делишес. Покожицата е зелено жолта до жолта, без рѓеста превлака со 
можна појава на црвенило од сончевата страна. Месото е жолто, слатко- накисело, цврсто, 
сочно. Оваа сорта е осетлива на краставост и пламеницата,  а доста отпорна на пепелница. 
Осетлива е кон мразеви.  

Чадел - создадена во Чачак-Србија со хибридизација на сортите златен делишес и 
јонатан. Како сорта е признаена во 1985 година Се бере при крајот на септември, а 
плодовите се чуваат до април. Таа е средно бујна сорта,  со добра родност. Плодовите се 
средно крупни, со топчесто- купасти форма. Основната боја на покожицата е зелено жолта, 
а подоцна жолта, а покривната боја е пругасто црвена. Покожицата е тенка и еластична. 
Месото е светло жолто, винесто накисело, ароматично, структурно и квалитетно. Умерено  
е осетлива кон краставост и пепелница.  

Гала - потекнува од  Нов Зеланд, создадена с со вкрстување на сортите Kids orange 

х Златен делишес. Големина на плодот е средна, поради што бара  соодветна резидба и 
проредување за да се постигнат покрупни плодови. Форма на плодот е округлесто 
долгнавеста. Покожица е изразито јасно црвена со истакнати поединечни линии. Месото  е 
жолто до кремасто, со фина структура, цврсто, рскаво, сочно, ароматично, слатко, со 
одличен квалитет за јадење. Цвета средно до доцно во сезона. Раѓа секоја година. Потребно 
е да се оставаат што повеќе пупки при резидбата. Зрее 25 дена пред Златен делишес, 
односно 110-120 дена по полното цветање. Плодовите се чуваат  3-4 месеци при оптимални 
услови на складирање.  На плодовите  не се јавуваат горчливи дамки и скалд. Може да се 
чува и подолго, меѓутоа го губи квалитетот 

Стеблото расте слично  како  златен делишес. Создава гранки со добри, јаки и 
широки агли. Осетлива е на краставост, пепелница и ервинија.  

Оваа сорта во светот е широко распространета. Има извонреден вкус кој многу добро 
е прифатен од потрошувачите.  Водечка сорта во сите поразвиени овоштарски земји. 
Поради слабата обоеност на стандардната сорта повеќе се користат црвено обоените 
мутанти како што се: Mondijal Gala, Royal Gala, Galaxy, Schniga Gala, Buckeye Gala, Gala 

Annaglo, Gala Fendeca, Gala Fengal  и др. 
Фуџи – создадена е со хибридизација меѓу сортите Red Delicious x Rals Janet, во 

хортикултурната научна станица во Tohoku, Marioka во Јапонија. Првпат селектирана во 
1939 година како Tohoku 7, а под името Фуџи е интродуцирана во 1962 година. Младите 
стебла се со послаба родност, а постари плодоносат одлично.  Еден од недостатоците на 
оваа сорта е склоноста на алтернативно плодоносење. Ова се случува доклоку се дозволи 
преродување. Поради тоа потребно е проредување на плодовите, за да има редовна родност 



и добар квалитет на плодовите. Стеблото е бујно, со раширена и густа круна, добро 
разгранато. За добивање на подобра боја на плодовите треба да се контролоира бујноста на 
стеблото. 

Плодот е среден до крупен, со сплескано -округла до сплескано конусна форма. 
Плодовите се  често со нерегуларна форма. Покожица е  покриена со светло беличест 
прашец што ја осветлува матно розево-црвената боја преку зелено- жолтата основна боја. 
Подобра боја се добива при пониски температури пред самата берба. Надостаток е 
униформност на бојата. Подобра боја се добива со контролирање на бујноста. Склон е на 
добивање на ожеготини. Лентицелите се сјајни,  неправилни  и малку израстени.  Може да 
се појави рѓеста превлака на покожицата, но таа е воопшто слабо изразена. 

Месото е кремасто жолто, цврсто, рскаво  и многу сочно, сладко, со многу малку 
киселини. На почетокот при бербата вкусот може да биде недоволно изразен, но со 
чувањето добива извонредн сладок вкус и арома.  Вкусот зависи од климатски услови, 
бујност на стеблото и времето на берба. Цвета средно до доцно во сезоната, многу долго, а 
добро ја опрашуваат сортите Црвен делишес, Златен Делишес,  Грени смит, Гала и др.. 

Зрее 20- 25 дена по златен делишес, односно 170-180 дена по полното цветање. 
Доцна собрани плодови имаат повеќе стаклавост, но тоа не влијае на нивната способност за 
чување. Плодовите се отпорни на предбербено опаѓање.  

Плодовите одлично се чуваат најмалку 6 месеци, но и многу подолго. Може да се 
јави скалд на плодовите ако се соберани порано. 

Оваа сорта има добра отпорност на пепелница, а осетлива е на фузикладиум и 
пламеница. Многу е осетлива јаболков црв и лисни минери. 

Постојат голем број на црвено обоени клонови на стандардниот тип. Од клоновите 
најпознати и најраширени во производството се Fuji Kiku 8, Fuji Naga-fu 6, Fuji Naga-fu 12, 

Fuji BC, Fuji Kiku Fubrax, Fuji Fujiko, Fuji fujion, Aztek Fuji, Rubin Fuji и др.  
Поради низата позитивни особини, а особено извонредниот  квалитет на плодовите 

потребно е обрнување на поголемо внимание кон оваа сорта, а особено кон  обоените 
клонови. Кај нас засега се интродуцирани поголем број од клоновите. Во наши услови оваа 
сорта дава одлични резултати, доста е барана од потрошувачите поради што е потребно   
помасовно садење во нашите производни региони.   

Пинова - потекнува од Дрезден,  Германија, создадена е во  1986 година со 
хибридизација  меѓу сортите Clivia х Златен делишес. Стеблото е слабо до средно бујно. 
Осетлива е на краставост и бактериска пламеница.  Има издвоено еден клон Евелина кој 
започнува помасовно да се шири во некои западно европски земји. Има средно крупни, 
округлесто-конусовидни плодови, со долга дршка. Покожицата и е интензивно црвена, 
многу   атрактивна на основна жолта боја. Во наши услови склона на  рѓеста превлака, иако 
од страна на авторот на оваа сорта се потенцира дека е отпорна на оваа појава. Во раната 
зрелост месото е многу тврдо и без вкус, но во оптималната зрелост многу сочно, цврсто, 

крцкаво, со пријатен слатко накисел вкус, одлична избалансираност меќу шеќери и 
киселини.  

Цвета средно доцна, редовно и обилно, диплоидна и  добар опрашувач. Има мана 
што се појавуваат цветови во текот на целиот летен период. За неа добри опрашувачи се 
Црвен делишес, Златен делишес, Гала. Рано прородува, редовно раѓа, (90-160 % во однос 
на Златен. делишес). За постигање на покрупни плодови се  бара  нивно проредување. Зрее 
истовремено со  Златен делишес или околу 140 дена по полното цветање. Плодовите не 



паѓаат пред берба, во ладилник се чува до април-мај, во ЦА до јуни. Во Италија е пронајден 
подобро обоен клон наречен Евелина. 

Пинк Лејди - синоним: Cripps Pink. потекло: Stonevile Research Station, Западна 
Западна Австралија, 1973 година. Создадена е со хибридизација на сортите Lady Wiliams х 

Zlaten deli{es. Плодовите се средна крупни, униформни, округлесто - издолжени, до 
конусни. Покожицата е со розева до црвенкасто розева боја преку основна жолта боја, 
нежна,  тенка и многу привлечна.  Интензитет на боја зависи од осветленоста на круната. 
Нема рѓеста превлака. Не е склона на сончеви опекотини и горчливи дамки. Ако плодовите 
се собрани  зелени може да се појави потемнување на покожицата. Месото е со кремасто 
бела боја, сочно, цврсто, ако плодот остане подолго на овошката за добивање на боја месото 
ја губи сочноста и цврстината. Вкусот е  слатко накисел, хармоничен, со одлична арома, 
висока содржина на шеќери  и одлична избалансираност меѓу шеќерите и киселините. 

Цвета рано до средно, зрее  40 дена по Златен делишес, 1-2 недели по  Грени смит 
или 190-200 дена од полното цветање. Рано прородува, редовно раѓа, бара минимално 
проредување, не е склона на атернативност. Се чува   долго, а одлично до  6 месеци. 
Презреани плодови послабо се чуваат. Осетлива е на фузикладиум и ервинија, а средно 
осетлива на пепелница.  

Стеблото е средно бујно, право, доста разгранато, потребно е во периодот на 
формирање да се наведнуваат гранките. 

 Поради долгата вегетација не е препорачлива за повисоките и поладните  региони.  
За нашата земја е интересна особено  за потоплите реони. Со садење на оваа сорта 
производството на јаболка може значајно да се прошири на целата територија на нашата 
земја без притоа да се сносат последици од  раната берба на јаболката што се случува со 
досегашниот стандарден сортимент. 
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6.3. Подлоги за круши 

 За крушата може да се употребат генеративни и вегетативни подлоги кои се 
карактеризираат со различна бујност. Во селекционите центри во светот постојано се 
работи на создавање на нови подлоги за круша кои во одредени еколошки и производни 
услови ќе покажуваат подобри резултати од постојните подлоги. Maseron,  Trilot  и др. 
(1991) сите постоечки подлоги за круши, кои се во масовна употреба или се во испитување, 
според бујноста ги групираат во 9 групи.   

а) Генеративни подлоги- од овие подлоги за нас има значење дивата шумска круша.  

Дивата шумска круша (Pyrus comunis L. синоним Pyrus piraster L.) е распространета 
скоро во цела Европа до 55о северна географска широчина, до Каспиското Море, Мала Азија 
и Северна Африка.  Во Македонија се среќава насекаде до 1.500 m надморска височина. 
Дивата круша најдобро вирее на повлажни почви. Најразноврсни и најдолговечни диви 
круши се среќаваат на алувијални почви покрај реки, потоци, долини и на други повлажни 
локации.  На алувијални пропустливи почви на локации покрај реки и потоци, кореновиот 
систем продира до подземната вода. На такви терени вегетира и плодоноси без 
наводнување.  Дивата круша како подлога за круша одлично поднесува влажни терени, на 
кои другите овошни видови страдаат од асфикација, вертицилиум, гнилежница и други 
заболувања на кореновиот систем. Според бујноста семенците од дивата круша спаѓаат во 
осмата група на подлоги за круша. Во овошни насади оваат подлога покажува позитивни и 
негативни страни. Како позитивни страни се сметаат: 
-прилагодливост на полоши, тешки, глинести и песокливи почви 

-поднесува повеќе карбонати во почвата, успева на почви со повискоа реакција,  
-подобро понесува суша во споредба со вегетативните подлоги, 
-поотпорна е на ниски зимски температури, 
-лесно се размножува со семе, 
-има добра компатибилност со сите сорти круши,  
-насадите се одгледуваат без потпорна конструкција,  
Како лоши својства на оваа подлога се сметаат: 
-голема неуедначеност на подлогите во расадник, а подоцна и во насад, 
-голема осетливост на ервинија,  
-осетлива на појавата сушење на овошките позната како Pear decline,  

-голема бујност,  
-подоцна прородување и стапување во полно плодоносење,  
-според бујноста на овошките не се вклопува во современото интензивно производство.  

   

б) Вегетативни подлоги за круша 

Како вегетативни подлоги за круши се користат главно дуњите и некои ново 



создадени подлоги кои потекнуваат од круша.  
Дуњите се водечки вегетативни подлоги кои се користат во практиката за подигање 

на густи, интензивни насади од круши. Општа карактеристика на дуњите како подлоги се 
што се послабо бујни од генеративните подлоги, имат плиток и жиличест коренов систем, 
поради што во насади е потребна конструкција. Овошките на овие подлоги рано 
прородуваат и имаат редовна родност, со висок квалитет на  плодовите.  

Генерален недостаток на сите подлоги од дуњата е што страдаат од хлороза на 
варовити и солени почви. Повеќето сорти круши се инкомпатибилни со дуњата и се 
наложува користење на посредници и двојно калемење. Со оваа постапка се продолжува 
производството на садници за една година. Најдобар афинитет со дуњите имаат сортите 
кантарка и гелертова масловка кои се користат како посредници. Добар афинитет имаат и 
директно на дуња можат да се калемат и сортите санта марија, бутира прекоче моретини, 
јунска убавица, харденпонтова масловка, европејско авче и др. Со дуњате се 
инкомпатибилни сортите вилијамовка, боскова тиквичка, клержо, тревушка, клаповка, 
жифардова масловка, старкримскон, гијотова, принцеза марија, јулска шарена и др. Овие 
сорти треба да се калемат преку посредник. Врз компатибилноста на сортите круши со 
дуњата големо влијание има здравствената состојба на подлогата и калем гранката. Кај 
обезвирусени компоненти инкомпатибилноста се намалува и во тој случај дуњата се 
користи како подлога и за инкомпатибилни сорти, дури и за виљамовката. Кај 
инкомпатибилните сорти се јавува послаб пораст на овошките.   Поради ова за 
интензивните, густи насади од круша се користат дуњите како подлоги за сите сорти, а 
проблемите со компатибилноста се решава со примена на поинтензивна технологија на 
одгледување во насадите.   

Со селекција од природните популации на дуњи и одбирање на клонови, во разни 
селекциони центри издвоени се голем број на типови подлоги кои се одликуваат со 
различни биолошки карактеристики.  

 -МА е најраспространета вегетативна подлога за крушата. Потекнува од анжерска 
дуња, селекционирана е во 1920 година. Од оваа група на подлоги има најдобар афинитет 
со крушите. Според бујноста спаѓа во шестата група. Лесно се размножува со нагрнување 
и со зрели резници, а средно добро со микроразмножување. Малку до средно е осетлива на 
асфикција на коренот и на нематоди. Во насади е осетлива на суша, но помалку од другите 
типови на дуњи. Осетлива е на хлороза. Многу е осетлива на ервинија. Компатибилност со 
сортите е средна до добра. Вкоренување во насадите е подобро од дуњата МС, но е слабо и 
недоволно,  поради што е потребна потпорна констукција. Овошките рано започнуваат со 
плодоносење, во полно плодоносење се одликуваат со висока и редовна родност.  Бујноста 
на овошките е за 10 % помала во однос на подлогата BA29. Погодна е за интензивни насади 
и за сорти со умерена бујност. Најдобро и одговараат длабоки, плодни и доволно влажни 
почви, со благо кисела до неутрална реакција.  

-МС е селекционирана 1920 година, се одликува со слаба бујност и тоа 70%  во однос 
на МА. Според бујност е класирана во четврта група. Се смета за најслабо бујна подлога од 
групата на дуњи. Поради слабата бујност и релативно високата родност во последно време 
се користи за подигање на многу густи интензивни насади, особено ако се калемат побујни 
сорти. Добро се размножува со нагрнување и зрели резници. Како недостаток на оваа 
подлога се смета тоа што успева само на плодни почви, голема осетливост на активна вар 
во почвата, осетлива е на суша и мразеви, голема осетливост на ервинија и брза 
амортизација на насадите.  Вкоренувањето на овошките е слабо поради што е потребна 



потпорна констукција.   
 -ВА29 е селекција на провасалската дуња издвоена во 1965 година во институтот 

INRA во Angers. Според бујност спаѓа во седма група на подлоги за круша. Побујна е 10 - 
20% од МА.  Лесно се размножува со нагрнување и со зрели резници. Вкоренување во 
насади е подобро во однос на другите подлоги од дуња. Полесно се прилагодувана потешки 
почви, помалку е осетлива на суша. Во однос на осетливост на хлороза спаѓа во група на 
средно до многу осетливи подлоги. Помалку е осетлива на фитофтора и нематоди, а 
осетливост на сушење на овошките е средна. Осетлива е на ервинија. Има подобра 
компатибилност со сортите круши во однос на другите подлоги од дуња. Поради 
поголемата бујност овошките поспоро влегуваат во плодоносење во однос на послабо 
бујните подлоги, но многу порано во однос на генеративните подлоги. Поради повеќето 
позитивни особини оваа подлога има најголема примена во практиката во споредба со сите 
подлоги од дуња.   

-Adams e селекција на анжерската дуња добиена во Белгија во 1965 година. Според 
повеќе автори бујноста и е помала 15% во однос на подлогата МА, порано прородува, се 
користи за побујни сорти и за поплодни почви. Лесно се размножува на вегетативен начин. 
Многу е осетлива на хлороза, осетлива е на ниски температури, слабо е отпорна на суша, а 
средно до јако осетлива на ервинија. По компатибилност со сортите е слична како подлогата 
МА. Бујноста на овошките во насадите е помеѓу МА и МС. Овошките рано влегуваат во 
плодоносење, особено сортата комисова која спаѓа во групата на побујни сорти.  Во насади 
е потребна потпорна констукција. Поради послабата бујност во однос на подлогите МА и 
ВА 29 оваа подлога дава подобри резултати во интензивни насади кога на нив се калемени 
побујни сорти.  

-Sydo e селекција на анжерската дуња, добиена во I.N.R.A. во соработка со 
расадникот Lepage - Франција. Во производство е од 1975 година. Според бујност спаѓа во 
шестата група на подлоги, исто како МА.  Малку е послабобујна од МА (5%), рано 
прородува, добро раѓа, дава квалитетни плодови. Осетлива е на појавата сушење на 
овошките.  Барањата кон условите на средината се слични на оние на МА. Се користи во 
одредени услови за подигање на производни насади. 

Во споредба со подлогите за јаболка, подлогата ВА29 е бујна како подлогата за 
јаболка ММ106, МС е малку послабо бујна од М9, а Sydo и МА се малку побујни од М9. 

  

б) Подлоги отпорни на ервинија 

Поради големата осетливост на класичните подлоги на ервинијата   во голем број 
селекциони центри се работи на хибридизација и селекција на отпорни типови од Pyrus 
comunis. На оваа проблематика е работено во повеќе земји - Америка, Канада, Германија, 
Франција, Италија, Јужна Африка и др. Целта е да се добијат подлоги со различна бујност, 
со добри расаднички и производни особини и отпорни на болести, пред се на бактериска 
пламеница, но и кон други неповолни фактори.   
 Најдобри резултати во овој поглед се добиени во опитна станица во Орегон, САД.  
Уште во 1915 година селекционерот Reimer  во државата Illinois пронашол стари сорти 
круши отпорни на ервинија кои ги означил според местото каде се најдени како Old Home 

и Farmingdale. Потоа двете сорти ги вкрсосувал и семенците добиени од нив ги означил како 
OH x F. Подоцна селекцијата ја наставил селекcионерот Brooks L. од истата опитна станица 
и по долготрајна селекција и одбирање издвоени се повеќе матични овошки со ознака OH x 

F и броеви кои се разликуваат по бујност. Сите овие овошки се отпорни на ервинија и 



микоплазми и имаат одлична компатибилност со кутурните сорти круши. Овие подлоги 
понатаму се размножуваат вегетативно,  а во последно време и со микроразмножување.  
Овие вегетативни подлоги се со различна бујност, потолерантни  се на почви со алкална 
реакција,  на суша и ниски температури во споредба со подлогите кои потекнуваат од 
дуњата. Постојат повеќе подлоги од оваа група но во производство се користат помал број. 
Според бујноста овие подлоги може да се наредат по следниов редослед: 

  1. OHxF 333 - полуџуџеста подлога, која формира круна со димензии 55-60 % во 
однос на семенец од дива круша или околу 15% поголема круна  од дуњата ВА29. Се    
одликува со рана и висока родност. Според бујноста е групирана во седмата група. Делумно 
е отпорна на тешки почви и не треба да се користи за почви со висока содржина на вар. Во 
однос на родноста на овошките помалку дава помалку ефективен принос во однос на 
дуњата. Лесно се размножува користејќи ги техниките на микроразмножување, послабо се 
размножува со нагрнување, а подобро со резници. 
 2. OHxF 217- полубујна подлога, со добро вкоренување, добра продуктивност, 
висока ефикасност на приносот.   
 3. OHXF 87- малку послабобујна од семенец од сортата виљамовка која во западните 
земји се смета како стандард. Се одликува со рано прородување, овошките даваат добра 
родност и покажува добра отпорност кон неповолните биотски и абиотски фактори. 
 4. OHxF 40- овошки калемени на оваа подлога достигаат бујност за две третини во 
однос на семенец. Оваа подлога е погодна за плодни, полупропусливи, и почви со неутрална 
до слабо алкална реакција. Отпорна е на ервинија, толерантна на појавата сушење на 
овошките  и ниски температури. Како подлога е погодна за користење во полуинтензивни  
насади. Има добра компатибилност со сортите круши.  

5. OHXF 97-подлога со бујност малку помала од семенец, но овошките рано 
започнуваат со плодоносење, редовно и обилно раѓаат и затоа е речиси водечка подлога во 
Орегон, Вашингтон и др. Особено е погодна за послабобујни сорти - црвена виљамовка, 
гијотова и др.  

Овие подлоги се лиценцирани, а по расадниците се пласираат под различни трговски 
називи.  

Fox- Во Универзитетот во Болоња - Италија создадена е нова серија на вегетативни 
подлоги за крушата - серија Fox. Како изворен материјал за селекција се користени семенци 
од слободно опрашување на автохтоните сорти круши Mora и Volpina. Од големиот број 
семенци одбрани се два со слаба и средна бујност, кои се признати за подлоги: Fox 11- 

средно до слабобујна и Fox 16 -среднобујна. Двете подлоги се побујни од ВА29, но можат 
да се користат за подигање на густи интензивни насади од круши. Бидејќи потекнуваат од 
видот Pyrus communis имаат афинитет со сите сорти и не страдаат од хлороза. Отпорни се 
на сушењето на овошките (Pear decline) и на ервинија.   Последниве години е создадена 
подлога Fox 12 која е со подобри својства и се предлага за широката примена. 

 



 
  Бујност на некои подлоги за круша во однос на подлогата МА 

 

Pyriam е нова подлога за круша добиена во INRA (Франција) како семенец со 
слободно опрашување од сортата Old Home.  Има добар афинитет со сите сорти круши. 
Малку е побујна од BA29, но првите години расте побујно, порано прородува и порано 
стапува во полно плодоносење. Лесно се размножува вегетативно. Погодна е и за 
карбонатни почви бидејќи не страда од хлороза. Ова е одлична подлога за подигање густи 
интензивни насади од круши. Толерантна е на ервинија. 

Pyrodwarf е нова подлога, создадена со хибридизација на сортите Old Home и 
Авраншка во Ганзејнхајм, Германија. Овошките калемени на оваа подлога достигаат 
бујност  50-70 % од бујноста на семенец или подлогата е малку побујна од дуњата МА. 
Добро се вкоренува и нема потреба од потпорна констукција. Се размножува со резници и 
со нагрнување. Подлогата е добра алтернатива за генеративни бујни подлоги која се 
одликува со ран почеток на плодоносење, поради што е погодна за интензивни насади од 
круша. Има добра компатибилност со сортите круши, добро поднесува алкални почви. Овие 
две особини и даваат предност во однос на подлогите од дуњите. 

  

6.4. Избор на сорти за подигање насади од круши 

 За насади од круши многу важно својство е отпорноста на сортите круши на болести 
и штетници, како и на абиотските фактори- ниски и високи температури, ветрови и сл. 
Многу важно својство е родноста, која кај некои сорти е нередовна и ниска. Крушата главно 
се  користи за свежа употреба, каде е многу важен квалитетот на плодовите -големина, 
надворешен изглед, а особено вкусот.  

Во светски рамки сортиментот на круши е прилично застарен и во најголемите 
производни региони се одгледуваат претежно стари добро познати сорти но кои имаат 
одличен квалитет на плодовите. Во некои региони се интродуцираат и новосодадени сорти, 
но сепак водечки остануваат старите сорти.   

За задоволување на домашните потреби во производните насади треба да биде 
застапен сортимент со широк дијапазон на зреење на плодовите односно од најраните па се 
до најдоцните зимски сорти кои може да се чуваат подолг период во текот на зимата и 
раната пролет.  
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Опис на некои сорти круши препорачани за производни насади 

Трапезица -бугарска сорта создадена  со хибридизација помеѓу сортите жифардова 
х церовка, во 1975 година. Плодовите се доста крупни за таа сезона на созревање, во просек 
70-80 г.  Во наши услови плодовите созреваат втората декада на јуни до крајот на јуни. 
неколку дена по јунска убавица. Плодовите се со крушкасто издолжена форма, прилично 
изедначени по големина и форма. Дршката е кратка, средно дебела, плодоивте добро се 
држат за гранките. Покожицата е тенка, кревка, мазна, светликава, зелено жолта до жолта 
со малку руменило и со темно црвени лентицели  од сончевата страна на плодовите. Месото 
е белузникаво, до кремасто жолто, сочно, нежно, полутопиво, со малку каменести клетки, 
слатко, слабо кисело, со пријатна арома. Како рана сорта има одличен квалитет на 
плодовите.  

Стеблото е бујно,  со еластични гранки и формира широко пирамидална круна.  
Цвета рано, добро се опрашува со сортите јунска убавица, виљамовка, жифардова и др. Рано 
стапува во плодоносење, има добра и редовна родност. Има добра отпорност на сончеви 
изгореници, суша и ниски температури. Со дуња како подлога има добар афинитет. Како 
рана сорта треба да се шири во производните насади пред се за задоволување на пазарот во 
таа сезона. Дава подобри резултати од јунска убавица.  

Етруска –  понова сорта  создадена со хибридизација на сортите кошија Х gentile во 
Фиренца, Италија која која е признаена во 1991 година. Овошката е бујна до многу бујна со 
скоро исправен пораст на гранките. Во периодот на формирање потребно е навалување на 
скелтните гранки. Со дуња има одличен афинитет. Цвета средно рано, добро ја опрашува 
сортата фетелова. Рано започнува со плодоносење, раѓа редовно и обилно.  

Во наши услови плодовите созреваат во првата декада на јули. Плодовите се ситни 
до средно крупни, со крушкасто издолжена форма. Дршката е долга и средно дебела. 
Покожицата е мазна, со светло зелена основна боја која со созревање станува светло жолта, 
на сончевата страна е прекриена со привлечно светло црвенило. Месото на плодовите е со 
бела боја, со полуфина структура, топиво, а во полна зрелост малку брашнасто, со добар 
вкус и арома.  

Поради времето на зреење, високата родност и квалитетот на плодовите за овој 
период на достасување, оваа сорта заслушува внимание за одгледување во родните насади. 

Норма- создадена е со хибридизација на сортите  гијотова Х јунска убавица во 
Форли, Италија. За сорта е признаена во 2000 година. Започнува да се шири во 
производните насади низ Европа, а по малку и кај нас. Овошките се прилично бујни, со 
изразено вертикален пораст на гранките. Тешко се разгранува поради што е потребно 
превземање на мерки за потерување на пупките по должината на водилката. Има добар 
афинитет со подлога дуња.  

 Во наши услови плодовите созреваат во третата декада на јули, неколку дена пред 
сортата бутира. Плодовите се доста крупни, може да достигнат и до 200 г, имаат изразено 
издолжена крушкеста форма. Покожицата е прилично цврста, зеленкасто жолта, со 
созревање изразено жолтеникава боја. Има доста рѓеста превлака поради што плодовите 
често го губат атрактивниот изглед. Месото е сочно, со малку каменести клетки, но сепак 
доста квалитетно за оваа сезона на созревање. Цвета прилично доцна, неколку дена после 
виљамовката. Диплоидна е, има добра способност за опрашување. Неа добро ја опрашуваат 
виљамовка, бутира,  harrow sweet и др. Во ладилник плодовите може да се чуваат до месец 



дена. За задоволување на потребите на пазарот во оваа сезона треба да биде застапена во 
производните насади.  

Рана моретиниева (Бутира прекоче моретини)- создадена со хибридизација меѓе 
спртите кошија рана х виљамовка во 1956 година во Италија. Овошките се  бујни, малку 
поотпорни на ервинија. Плодовите зреат кон крај на јули и почеток на август.   

Плодот е средно крупен, околу150 g,   со крушковидна форма  слична на виљамовка. 
Покожица е тенка, нежна, мазна и сјајна со зеленкасто-жолта основна боја, а прелиена од 
сончева страна со светло црвенило, така да плодот за око е мошне убав. Скоро по целата 
покожица е испрскана со ситни мали и слабо изразени дамки (лентицели). Месото е 
белузлаво, сочно, топиво со слатко накисел вкус и пријатна арома. Кога ќе презреат 
почнуваат да гнијат од внатрешноста кон периферијата.   По квалитет на месото се вбројува 
во високо квалитетни десертни круши, но во споредба со виљамовката сепак многу 
заостанува во квалитетот.  

Има средна можност за чување, зрелите плодови после една недела по бербата 
почнуваат да пропаѓаат и скапуваат, а во ладилник може да се чува до еден месец.  

Гиотова- француска сорта која е настаната како случаен семенец, пронајдена во 

1870 година, е раширена е во голем број земји. Овошка е изразито слабо бујна, поради што 
не е запрепорака да се калеми на слабо бујни подлоги. Подобри резултати дава кога како 
подлога се користат побујни генеративни подлоги. Таа е диплоидна и многу родна сорта, се 
одликува со добра и редовна родност. Цвета средно рано, може да се користи за опрашување 
на поголем број сорти, неа добро ја опрашуваат виљамовка, фетелова, пакамс тиумф и др. 
Плодовите се крупни, од 150-200 г, со издолжено крушкаста форма. Дршката е средно 
долга, дебела, малку искривена. Покожицата е тенка, мазна, за време на берба светло зелена, 
а со созревање станува светло жолта, ретко има црвенило на сончевата страна. Месото е 
жолтеникаво бело, сочно, полутопиво, слатко, со малку киселини, ароматично.  

Плодовите созреваат во првата декада на август, но треба да се берат една недела 
пред да пожолтат.     

Санта Марија- Потекнува од Италија, добиена е со вкртосување  помеѓу 
виљамовка х кошија во 1930 година. Во производство е раширена  од 1960 год. Овошката е 
средно бујна, многу родна. Цвета средно рано, има изразена способноста за партенокарпно 
заврзување. Со дуња има добар афинитет. Плодот е крупен, просечно 180 г, крушковиден 
со лимонесто жолта боја, понекогаш може да е прелиена со бледо руменило, особено 
плодови кои се изложени на сонце.  Месото е белузлаво, слатко накисело, без изразена  
арома и со лош квалитет. Зрее во втора половина на август пред виљамовка, но во сезона на 
изобилство на овошје. Плодовите се чуваат по берба 2 - 3 недели, а во ладилник до два 
месеци, а во контролирана атмосфера и повеќе од 5 месеци.  

Овошките се многу осетливи на ервинија. Оваа сорта е многу родна, со убав 
атрактивен изглед на плодовите поради што е многу барана од трговците. Но поради 
слабиот квалитет  на плодовите од страна на потрошувачите не е многу ценета. Поради 
големата осетливост на ервинија и лошиот квалитет на плодовите нејзиното ширење треба 
да биде во ограничени размери.  

Виљамовка- потекнува од Англија, откриена е како случаен  семенец  во 1770 

година. Во 1797 година пренесена е во Америка и таму го добила име Бартлет, по 
расадничарот Бартлет, кој прв почнал да ја размножува. Кај нас е пренесена пред повеќе од 
еден век. Застапена е во цел свет и е најраспространета сорта, водечка е во сите овоштарски 
земји и е застапена дури на Далечниот Исток. Созрева при крај на август, но треба да се 



бере  пред да ја достигне консумативната зрелост, односно пред да пожолтат плодовите.   
Ако се бере во полна зрелост, квалитетот се намалува. Покрај тоа ако порано се бере, 
плодовите се тврди, помалку се оштетуваат, подобро се чуваат, поднесуваат транспорт.  

Плодот е крупен, средно околу 180 g. На овошките плодовите се прилично 
изедначени. Плодот е неправилно издолжен и по површината нерамен.  Покожицата е тенка, 
нежна, сјајна со зеленкаста боја, која подоцна почнува да жолтее. Кога потполно ќе созрее 
добива смолесто жолта боја, со слабо руменило од сончева страна. Понекогаш е испрскана 
цела покожица со густи и ситни кафени флеки кои плодот го прават уште поубав. Месото е 
жолтеникаво, нежно, сочно, топиво и многу фино, со слатко-накисел вкус и извонредно 
мускатна (миризлива) арома. Квалитетот му е одличен, се смета за најквалитетен не само 
во крушите, туку и воопшто во овошјето. Има средна можност за чување во обични услови 
до 15 дена, а во ладилник 2 - 3 месеци. 

Оваа сорта може да се одгледува во потопли реони, но и на повисоки терени, но не 
повисоки од 800 m. На доцни пролетни мразеви е доста отпорна сорта.  Не поднесува 
ветровити терени, а најдобро успева на длабоки и плодни, песокливи, иловести и на 
алувијални почви. Добро реагира на ѓубрење, со дуњата нема афинитет и затоа треба 
сегогаш да се калеми со посредник.  Во Западна Европа се калеми и директно на дуња но 
притоа се користат вирус фри подлоги и питомки. Цути средно рано, диплоидна е. Има 
склоност кон партенокарпно заврзување. Од редот на квалитетни сорти круши се смета за 
најродна сорта. Ако се калеми на семенец ќе пророди во 3 - 4 година, а на дуња 2 - 3 година. 
Редовно и добро раѓа, особено ако редовно и обилно се ѓубри. 

 Позната сорта со светски глас и се смета за најквалитетна сорта. Има  квалитети 
плодови, погодни за сите преработки и релативно добро се чува во ладилник до 2 месеци, 
со што претставува извонредна десертна сорта. Истовремено е извонредна сорта за 
суровина за правење компоти, ракија од која се прават специјални крушковачи. Ако 
додадеме дека има голем ареал на распространетост, голема отпорност на суша и ниски 
температури, редовна и обилна родност, тогаш тоа заслужува внимание за одгледување во 
насади. Од виљамовка има издвоено црвено обоени  мутанти  (црвена виљамовка).  

Абате фетел- стара француска сорта настаната како случаен семенец од непознати 
родители. За првпат започнува да се размножува 1876 година. Ова е есенска сорта, во наши 
услови се бере во средината на септември или 15-20 дена после   сортата виљамовка. 
Плодовите се крупни, со просечна маса од 250-350 г, со специфична   издолжена крушкаста 
форма. Покожицата на плодовите е средно тенка, цврста, сува, сјајна, мазна до малку 
рапава на места каде има рѓеста превлака. Основната боја во времето на бербата е светло 
зелена која со дозревање на плодовите постанува сламесто жолта, а на сончевата страна 
плодовите може да имаат светло црвенкаста боја.  

   Плодовите не се толку убави на изглед колку што се атрактивни и го привлекуваат 
вниманието на потрошувачите.  Месото е жолтеникаво бело, со средно фина текстура, со 
малку склеренхимски клетки, сочно, полутопиво, слатко, со средно изразена арома. По 
бербата плодовите одлично поднесуваат транспорт и манипулација. Во обични 
плодочувалишта плодовите може да се чуваат 20-25 дена, во ладилници со обична 
атмосфера се чуваат 4-5 месеци, а во контролирана атмосфера се чуваат и подолго.  

Ова сорта најдобро успева во реони со умерено топла клима со нешто поголема 
релативна влажност на воздухот. Цвета средно рано, добар опрашувач е за повеќе сорти, а 
неа може да ја опрашат сортите пакамс триумф, вињамовка,  гијотова и др.  



Ова сорта е водечка по проиводство во Италија, а се одгледува во голем број 
европски земји но со поамл обем. Во вкупното производство на круши во Европска унија 
оваа сорта го завзема третото место.  

Иако е стара сорта, која многу застапена во земјите големи произведувачи на круша  
кај нас во поголеми размери се шири од пред дваесетина години.  

Плодовите се доста осетливи на сончеви изгореници.  
  Harrow Sweet – канадска сорта добиена со двојна хибридизација на сортите (Old 

Home Х Erly Sweet) X виљамовка. За сорта е признаена 1991 година. Плодовите се средно 
крупни, околу 170 г, со крушкаста форма. Површината на плодовите е сува, рамна, без 
испакнатини. Чашката е мала, отворена до полуотворена која се наоѓа во плитка 
вдлабнатина. За време на берба плодовите имаат основна боја светло жолт-зелена, а на 
сончевата страна покриена со мало прелиено атрактивно црвенило. Со созревањето 
плодовите добиваат жолт боја, а црвенилото станува посјајно. Месото е жолтеникаво бело, 
со фина структура, сочно, топиво со киселкасто сладок полн вкус, со благо мускатна 
аромакоја малку потсеќа на вкусот на виљамовка.  

Цвета средно рано, диплоидна е, и е добар опрашувач за повеќе сорти, а неа добро ја 
опрашуваат виљамовка, гиотова, фетелова и др.  

Плодовите зреат околу средината на септември или околу 20-25 дена по виљамовка, 
а во ладилник може да се чуваат до јануари. Плодовите одлично се држат за гранките и не 
страдаат од ветрови.  

Стеблото е средно до слабо бујно, со добро разгранување поради што многу лесно 
се формира вретенеста круна. Родни пупки формира на родни израстоци, кратки родни 
гранки и на едногодишни гранчиња. Потенцијална родност и е доста голема. Со родност 
започнува доста рано, дава високи и редовни приноси. Со дуња како подлога има 
задоволувачки афинитет.   

Harrow Sweet засега е најотпорна сорта круши кон ервинија, а малку е осетлива на 
краставост и псила. Ова е најдобра сорта која е создадена во селекционите програми за 
создавање на сорти отпорни на ервинија а која истовремено дава добар квалитет на 
плодовите. Поради ова заслужува внимание и треба да с ешири во нашите производни 
региони.  

Комисова- сорта со француско потекло, произведена 1850 година пронајдена е 
како случаен семенец. Застапена е во сортиментот на многу овоштарски земји. Во западно 
европските земји спаѓа во водечки сорти.  Овошките се бујни, формираат тесна, високо 
пирамидална круна, со со добро развиена водилка. Цвета средно рано, добро с еопрашува 
со сортите виљамовка, пакамс триумф, фетелова и др.  

Плодовите се крупни, 200-250 г, со широка крушковидна форма,  и слабо изразени 
ребра. Дршката е средно долга, средно дебела, малку искривена. Не  е отпорна на ветрови. 
Покожицата е тенка до средно дебела, малку рапава, бледо жолта, со малку розева боја на 
сончева страна, со повеќе ршести точки особено во делот кон чашката.  Месото е 
жолтеникаво бело, нежно, сочно, топиво, слатко, со малку киселини, со пријатна арома и 
одличен квалитет.  

Во наши услови плодовите созреваат во средината до третата декада на септември.  
Во обични плодочувалишта плодовите се чуваат до два месеци, во ладилници  до 4 месеци, 
а во контролирана атмосфера и до 6 месеци.  

Сортата комисова е осетлива на ервинија. 



Пакамс триумф - стара австралиска сорта, создадена со хибридизација на сортите 
Belle Angevine Х виљамовка, во 1890 година. Се одгледува во производни насади низ целиот 

свет. Овошка средно бујна и мошне родна, цути средно рано и диплоидна е, со дуња нема 
најдобар афинитет. Прилично е осетлива е на ервинија. 

Плодовите се крупни, во просек над 200 г, со крушкаста форма.  Целата површина 
на плодот е нерамна, со испакнатини кои се карактеристичен знак за распознавање. 
Дршката е долга, цврста, поради што плодовите се отпорни на буткање од ветер. Дршката 
е сместена во тесна, плитка вдлабнатина, која е прекриена со нежна рѓеста превлака. 
Покожицата на плодот е тенка, прилично жилава, мазна, сува, со светло зелена основна боја 
за време на бербата, а со зреењето станува слаесто жолта. Месото е со бела боја, со фина 
структура, со ситни склеренхимски зрнца, многу сочно топиво, слатко киселкасто и со 
добар вкус. Во ладилник може да се чува до февруари.  

Плодовите се берат во третата декада на септември, или околу еден месец после 
виљамовката. Во ладилник може да се чуваат до  доцна напролет.  

Кантарка- потекнува од Франција, најдена е како случаен  семенец во 1760 
година. Порано се одгледувала повеќе во западно европските земји и средна Америка, 
Русија и на Балканот. Кај нас порано била многу застапена, но во поновите насади нејзиното 
одгледување е ограничено.  Стеблото е бујно, има раширена круна, скелетни гранки и се 
карактеристично наведнати и многу лесно кршливи, а на страните често избиваат водипии.    
Плодот е крупен 200 - 300 g, издолжено крушковиден. Лушпата е нерамна, сува, дебела, 
сиво зеленкаста при берба, а кога ќе созрее за употреба станува жолтеникава. Многу ретко 
може да се најде по некој плод со бледо руменило од сончевата страна и често пати има по 
една рѓеста линија од дршката кон чашката. Ова не е случај кај сите плодови. Кај некои на 
истото место има само една издолжена бразда, раб каде се споени 2 торбички. И кај оваа 
сорта може да има рѓести превлаки. Месото е белузлаво, сочно, полутопиво со каменести 
клетки, со малку киселини, добар вкус, но без арома. На тешки, студени и влажни почви 
плодовите остануваат поситни и со лош квалитет.  

Плодовите се берат во октомври, а по еден месец почнуваат да пожолтуваат. Само 
пожолетни плодови се добри за консумација. Има одличен афинитет со дуњата и редовно 
се користи како посредник кога на дуња се калемат инкомпатибилни сорти. Иако има 
второкласен квалитет се уште се застапува во насади, особено во топли краеви во зоната на 
лозата. Нејзини позитивни особини се: голема отпорност на суша и мраз, може добро да 
заврзува и партенокарпно. Има изразено голема родност и транспортабилност. Многу е 
осетлива на ервинија. 
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7. Формирање на круни и резидба на овошките 

 во интензивните насади од јаболка и круша 

 

Во концептот на интегрално производство системот на одгледување на насадите, 

формата на круните и начинот на разидбата на овошките мора да биде селективен и во 
согласност со потребите за обезбедување на соодветен принос и квалитет на плодовите. 
Притоа изборот на комбинацијата сорта/подлога/еколошки услови, од што во голема мера 
зависи формирањето и резидбата на овошките, треба да обезбеди рентабилност во 
производството, но со што помала потреба од користење на агрохемикалии и редуцирање 
на количествата на пестицидите. Кај овошките во поретките насади се формираат големи и 
високи круни   каде технички се отежнува апликацијата на пестицидите. Покрај тоа кај овие 
типови насади по единица површина се формира голем волумен на круна каде се наоѓа и 
голема лисна површина. За ефикасна заштита на насадите покрај добриот избор на 
препаратот потребно е и добро покривање на површината која се заштитува. Оттука 
произлегува дека за заштита на овие насади потребна е поголема количина на течност со 
иста концентрација на препаратот.  При апликацијата на заштитните средства со атомизери 
во овие насади голем дел од течноста се губи во околината односно меѓуредниот и празниот 
простор. Овие заштитни средства понатаму влегуваат во еколошката средина загадувајќи 
ги притоа, воздухот,  почвата,  водата и животинскиот свет во овие медиуми.  



Од друга страна пак заради зачувување на здравствената исправност на плодовите, 
заштитата на еко средината и поевтинување на производство се наметнува потреба од 
порационално користење на пестицидите.   

Во концептот на производство на квалитетно овошје, а со истовремено зачувување 
на животната средина, предност имаат системите со ниски овошки или т.н. „системи на 
дофат на рака“. Кај овие системи и покрај тоа што има поголем број овошки по единица 
површина, вкупниот волумен на круната кој се заштитува  е помал во споредба со овошките 
со поретките насади и овошки со поголеми круни.  
  Во системите со ниски круни на овошките густината на садење треба да обезбеди 
доволен животен простор за развој на овошките од соодветната комбинација сорта/подлога 
без да има потреба од користење на строга резидба или пак регулатори на пораст. Со 
помотехничките зафати треба да се обезбеди соодветна форма и мал волумен на  овошките, 
брзо да се воспостави одреден однос помеѓу порастот и родноста, да се овозможи добро 
осветлување на целокупната лисна маса,  да се овозможи продор на средствата за заштита 
најмалку до средината на круната. Секако контролата на бујноста на овошките мора да биде 
пропратена и со соодветни агротехнички мерки, летна резидба, зголемување на родноста во 
почетните години и сл.  

  

7.1.Примена на помотехнички мерки во насади од јаболка и круша 

При негувањето на круните се превземаат многубројни и разноврсни операции кои 
имаат за цел регулирање на вегетативниот пораст и репродуктивниот развој на овошките, а 
особено регулирање на нивната родност и подобрување на квалитетот на плодовите. 
Помотехничките мерки во насадите од јаболка се применуваат со цел формирање на 
круните во младешкиот период и регулирање на родноста и одржување на формата на круна 
во периодот на плодоносењето.  

Формирањето и резидбата на овошките се две неразделни помотехнички операции. 
Дизајнираната форма на круната кај младите овошки подоцна во голем дел го одредува 
типот на резидбата што ја бараат родните овошки.  

Во младешкиот период кај овошките е потребно акцент да се даде на 
помотехничките мерки кои водат кон побрзо формирање на компактни, мали, продуктивни 
круни со отворен хабитус кои ќе бидат оспособени максимално да ја користат сончевата 
светлина.  Во овој период порастот на овошките треба да се насочи во гранките кои ќе бидат 
дел од овошките перманентно или барем подолг период од животот на овошките, а се 
избегнува форсирање на порастот на гранчиња што ќе се отстранат пред тие да почнат да 
плодоносат. Формирањето треба да го поттикне раното плодоносење но и создавање на јаки 
структурни рамки со кои овошките ќе бидат оспособени за високи и квалитетни приноси во 
наредниот период. Програмата за формирање мора да биде насочена кон создавање на 
овошки за лесно одржување во периодот на родноста. 

Лимитирачки фактор за висока родност и квалитет на плодовите претставува 
засенчување на круната што го прават овошките сами на себе и на соседните круни. 
Степенот на осветлување зависи од големината на круната, зоната во која се наоѓа 
соодветниот дел од круната како и од растојанието меѓу овошките. Кај големите круни 
постојат различни светлосни зони, додека со намалување на димензиите на круната се 
изедначува дистрибуцијата на светлината низ целата круна. Според истражувањата за 
постигање на доволна големина на плодовите потребно е над 50 % од достапната светлина 
да биде апсорбирана и дистрибуирана во внатрешноста на круната. Зоната што добива 



помала количина на светлина не дава задоволителна големина на плодовите. Добро 
обојување на плодовите има кога осветлување изнесува над 70 %, а незадоволително 
обојување кога е испод 40 %. За формирање на родни гранчиња во соодветната зона, 
осветлување треба да биде над 30 %, а недоволно родни гранчиња има кога осветлувањето 
на круната е испод 25 % од дoстапната светлина.     

Димензиите на круните кај овошките зависат од интеракцијата помеѓу повеќе 
фактори како што се подлога, сорта, комбинација сорта/подлога, плодност на почвата, 
ѓубрењето, начин на формирање, родност и резидба на овошките. Прецизна контрола на 
големината на овошките бара претходна комбинација на сите наведени фактори. Ова значи 
дека резидбата е само еден од факторите што влијаат на големината на круните, а со неа 
само до одредени граници може да се контролираат димензиите на овошките.  
  Јаболката и крушите може да се режат во текот на целата година, но во практиката 
се установено зимската и летната резидба.  
  Со зимската резидба треба да се овозможи униформна бујност на леторастите низ 
целата круна. За да се овозможи ова потребно е  различна резидба на гранките во поедините 
делови од круната. Најстрого треба да се режат слабо бујните пониски гранки и 
внатрешноста на круната, а најслабо режење треба да има кај најбујните врвни гранки. 
Униформна бујност ќе има доколку сите родни гранки се исто осветлени. Ова се изведува 
преку формирање на конусна форма на круните. За одржување на ваквата форма на круната 
потребно е повисоките скелетни гранки да се режат построго. При зимската резидба 
непродуктивното дрво треба да се отстранува. Ова подразбира режење на премногу бујните 
гранки како што се водопиите и вертикалните гранки, како и слабите гранчиња што паѓаат 
надолу и постојано се засенчени. Останатите гранчиња се потенцијална родна површина. 
Но и кај нив се прави детална резидба за одржување на оптимална бујност, униформно 
растојание на родното дрво по должината на гранките и максимално изложување на 
светлината. При резидбата се води сметка и за староста на гранчињата. Најпродуктивни се 
младите родни гранчиња. Заради тоа при зимската резидба треба да се води сметка за замена 
на старото родно дрво. Притоа старите родни гранчиња не се режат до основа туку се 
оставаат на чеп  со цел од заспаните пупки да се обноват родните гранчиња.  
 

        
  Замена на старо непродуктивно родно дрво. Оваа операција се изведува кај интензивните густи насади од 

јаболка и круша 

  

7.2. Формирање на круните на овошките 

Во современите интензивни насади од јаболка и круша се применуваат различни 
пристапи при формирањето на круните на овошките, а најзастапен  тип на круна   е витко 
вретено или негови модификации. Овде всушност се работи за вретенести круни со 
различни димензии во поглед на висината и ширината на круната. Заедничко за сите овие 



круни е тежнеење кон што порано обезбедување на економски значајни приноси и што 
помала  потреба од работна рака за формирање и понатаму за одржување на круните. 
Формата на круните е дефинирана од неколку компоненти како што се: подлогата, сортата 
и комбинацијата сорта/подлога, растојание на садење, квалитет на садниците, потпорна 
конструкција. Изборот на круната е извонредно значаен не само од аспект на квалитет на 
плодовите туку и од економска оправданост при изведувањето на работните операции како 
што се резидбата, бербата, проредувањето, заштитата и др.   

При изборот на типот на круната како и изборот на технологијата на нејзиното 
формирање голема улога има квалитетот на употребениот саден материјал, односно дали 
садниците се разгранети и колку  предвремени гранчиња имаат. 
 

  7.2.1 Формирање на витко вретено 

Основни карактеристики на витко вретено се: 
-доминантен пораст на водилката на која и се подредени сите гранки и гранчиња што ја 
сочинуваат круната, 
-слаб пораст на страничните гранчиња што се постига со зголемувањето на аголот во однос 
на водилката, 
-постојано одржување на потчинетост на гранките (дебелината на гранките не смее да биде 
поголема од една половината до една третина од дебелината на водилката) 
Формата витко третено е настаната со примена на искуствата од формирање на вретенест 
жбун со три скелетни гранки и пилар системот. Виткото вретено всушност претставува 
модифицирана минијатурна пирамидална круна со водилка и многу поголем  број на слаби 
гранки по овошката. Овошките се садат на растојание од 3.5-4 х 1-1.5 м зависно од бујноста 
на подлогата и сортата. Оваа форма на круна всушност претставува тесна конусна круна со 
вертикална централна водилка која е потпрена за некој вид на потпора. Од основата нагоре 
на водилката се распоредени слаби полускелетни гранки кои одејќи кон  врвот се пократки, 
а меѓу нив може да се најдат родни гранчиња и послаби леторасти кои потеруваат директно 
од водилката. Полускелетните гранки кои се всушност родни носачи  се поставени директно 
на водилката. Првите гранки се поставени на висина околу 60 cm, односно на висина на 
првата жица од потпорната конструкција.  
 

  
  Изглед на овошките формирани во форма на  витко вретено кај јаболка 

 



  
Изглед на овошките формирани во форма на  витко вретено кај круша 

 

Родните носачи по водилката се распоредени без одреден редослед, а нивниот број е 
различен од овошка до овошка затоа што за полускелетна гранка се остава секој летораст 
со послаб развој и поголем агол на разгранување. Со оставањето на поголем број на гранки 
и зголемување на нивниот агол се намалува нивната бујност и се  овозможува ран почеток 
на плодоносење. Гранчињата по должината на водилката започнуваат да се проредуваат во 
моментот кога ќе започне нивно заснчување односно после 4-5 година. 

 
  Правилно распоредување на полусклетните и обраснувачките гранки по должина на водилката 

 

При формирањето треба  да се настојува родните носачи да се распоредат правилно 
во спирала по должината на водилката на растојание од 10-15 cm. Должината на 
полускелетните гранки во основата на круната е прилагодена на растојанието меѓу 
овошките во редот и може да изнесува од 50-70 cm.  

При формирањето на круните посебно треба да се води сметка за водилката и за 
страничните гранки. Формирањето трае најчесто 4 години со истовремено форсирање на 
плодоносењето.  

Прва година- Ако садниците не се разгранети по садењето истите се скратуваат на 
висина од  80 -90 cm. Во текот на првата вегетација од врвната и страничните пупки 
потеруваат леторасти. Во текот на летните месеци  се врши нивно разведување   во 
поотворен агол, а се врши и изолација на водилката, односно отстранување на конкурентот 
на чеп. После 10-15 cm пораст на новите гранчиња треба да се направи избор на водилка од 
3- 4 врвни исправени леторасти, а потоа сите леторасти под водилката во должина од 15 cm 
се отстрануваат до основа или на 1-2 пупки.  

За периодот на  формирањето на садниците најефикасни се летните операции. При 
тоа кај сорти кои имаат тенденција на пораст на леторастите под остар агол формирањето 
започнува уште со ронење на пупките испод терминалната пупка кои може да дадат јаки 
леторасти и да и конкурираат на водилката. Подоцна кога леторастите се долги 10-15 см, 
додека се уште не се здрвенети, ако немаат поволен агол, се врши нивно разведување со 
штипки, одбојници или обични чачкалици. 



  Оваа операција може да се повторува неколку пати. Ако во текот на вегетацијата се 
примети дека водилката има послаб прираст, таа се отстранува,  а за водилка се форсира 
паводилката.  До крајот на вегетацијата под услов да се превземени сите потребни 
агротехнички мерки треба да се добие добро обрастена водилка  која е со слична форма 
како и садниците кои се садени со предвремени гранчиња. 

Ако пак имаме посадено садници со превремени гранчиња на кои има 
диференцирано цветни пупки, тие заврзуваат по некој плод и под тежината на плодовите се 
виткаат. Кај овие гранчиња треба да се внимава да не заврзат премногу плодови и под 
тежината на плодовите да се искршат или пак да закржлават во порастот. При ваква 
свисната положба по должината на гранчињата се формираат цветни пупки.  

Предвремените гранчиња кои немаат диференцирано цветни пупки се наведнуваат 
во положба испод 900 како би се намалила нивната бујност и создадат услови за формирање 
на цветни пупки. Оваа операција се изведува откако ќе започне вегетацијата со цел да не се 
предизвика буен пораст на леторастите од терминалниот дел на гранчињата.  

Втора година-водилката не се крати освен ако е тенка или врвната пупка е цутна.  
Конкурентот ако е повеќе развиен од една половина до една третина  од дебелината на 
водилката се отстранува до основа- ако е со поостар агол или пак на чеп од  2-3 cm, со кос 
пресек ако е со поотворен агол. Ако водилката е многу бујна, а конкурентот послабо буен, 
тогаш  водилката се отстранува, а за водилка се форсира конкурентот. На овој начин се 
потенцира порастот на долните леторасти. Ако кај сортите со силна доминација на 
водилката нема конкурент тогаш водилката може да се скрати за една четвртина, а во текот 
на вегетацијата дополнително се интервенира. Во вакви случаи водилката може и да се 
свитка во хоризонтална положба со врзување за жицата, а подоцна кога ќе обрасне во текот 
на вегетацијата да се врати во вертикална положба. Вертикалните бујни леторасти во 
долниот дел од круната се отстрануваат до основа. Но ако по должината на водилката нема 
доволно разгранување тие може да се свиткуваат во хоризонтална положба со врзување, со 
тегови, виткање и сл. Останатите едногодишни гранчиња се оставаат неорежани, а по 
потреба може да се врзат за жицата ако имаат поостар агол.  

Двегодишните гранки на кои има диференцирано родни гранчиња  се прекратуваат 
до нивниот едногодишен прираст кој се јавува како нивна продолжница. Скратувањето се 
врши на некое странично послабо развиено едногодишно гранче или пак на некое родно 
гранче. Кај побујни сорти може да се случи по должината на двегодишниот дел да нема 
формирани цветни пупки, па во тој случај тие не се прекратуваат туку   едногодишен 
прираст по дожината на гранчињата само се  проредува и свиткуваат  појаките едногодишни 
гранчиња.  

Пред почетокот на третата година со водилката се постапува исто како во втората 
година. Родните гранчиња се проредуваат. Гранчињата во основата се оставаат подолги за 
добивање на конусовидна форма. Во текот на јули-август вертикалните леторасти кои се 
конкуренти на водилката се отстрануваат целосно или на чеп. Во случај да водилката има 
оголена зона треба да се изврши ровашење над послабиот прираст или над заспаните пупки.    

Во почетокот на четвртата вегетација водилката се скратува на некое странично 
гранче. Вишокот на едногодишните гранчиња се отстрануваат особено бујните и оние кои 
растат под поостар агол.   Порано висината на круната се ограничуваше на 2.5-2.8 m. Но во 
насади каде има инсталирано заштитните мрежи со цел искористување на целиот простор 
под мрежите од страна на круните на овошките, водилката се скратува на висина од 3- 3.5 

m. 



 
  Постапки со овошките во почеток на четврта вегетација 

 

На долните тригодишни полускелетни гранки кои се најразвиени се врши 
прекратување на одредена должина во зависност од растојанието на садење. Во погорниот 
дел од круната овие гранки се оставаат се пократки како би се обезбедила конусна форма 
на овошката. Ако во круната има диференцирано многу цветни пупки тогаш долгите и 
свиснати родни гранчиња се скратуваат. Кај некои сорти во овој период, долниот дел од 
круната може да биде премногу густ, поради што некои од првите полускелетни гранки се 
отстрануваат. Притоа прво се отстрануваат оние кои се многу бујни и премногу долги. 
Отстранувањето на овие гранки се врши до основа или со режење на чеп со кос пресек што 
зависи од густината на круната. Ако се врши режење на чеп тогаш истиот треба да биде со 
должина од 3-5 см, а резот треба да биде кос и со должина од 1-1.5 cm, како би се форсирал 
пораст на нови леторасти од долниот дел на гранката и да се обезбеди поповолна положба 
за плодоносење.  

Силните едногодишни гранчиња во овој дел на круната или се отстрануваат или се 
свиткуваат.  Кај многу бујните сорти  скратување на постарите гранки не се врши во овој 
период со цел да не се провоцираат на уште поголема бујност. Кај овие сорти 
проредувањето на овие гранки се врши подоцна во петтата или шестата вегетација.  Кај овие 
сорти нема проблеми со оголување на круната поради што режењето на чеп не се 
применува.  

Во насадите често се случува водилката да има голема бујност, а тоа предизвикува 
јак пораст на овошката, слабо разгранување и одложување на плодоносењето. При  ваков 
случај може да се постапи на неколку начини: 

Замена со слаба водилка -овој начин на одржување на водилката подразбира 
отстранување на бујна водилка и нејзина замена со послабо гранче, а со цел намалување на 
бујноста на водилката, кое пак овозможува максимално разгранување и поттикнување на 
раното плодоносење. Режењето на водилката се изведува во зимскиот период или подоцна 
за време на бабрење на пупките. За водилка се остава првото гранче “паводилка” со 
поисправен пораст. Новата водилка се скратува на 30 cm и се врзува за потпората. Оваа 
техника на одржување на водилката може да се примени и во случај на разгранети садници 
само во долниот дел, а да нема гранчиња во погорните делови од садницата. Во овој случај 
водилката се отстранува над највисокото погодно странично гранче, а потоа страничното 
гранче ја заменува водилката.  

чеп 

3-3.5 m 

Скратување на 
полускелетни 

гранки на  
странично родно 
гранче  



7.2.2. Резидба на овошките во период на плодоносење 

Резидбата во род има за цел да ја одржи формата и димензиите на круната во 
дадениот животен простор на овошката кој е одреден со растојание на садењето со 
истовремено одржување на редовна и висока родност и постигање на максимален квалитет 
на плодовите. За да се постигне саканата цел  потребно е познавање на повеќе внатрешни и 
надворешни фактори кои влијаат на вегетативниот потенцијал, родноста на овошките и 
квалитетот на плодовите 

Од внатрешните фактори потребно е да се познаваат:  
-Основни физиолошки принципи со кои се регулира исхраната на овошката, 
-Особините на сортата и нивното однесување кон резидбата, 
-Кои типови родни гранки претежно формираат одделните сорти.  

-Начин на реагирање на овошката кон различните операции при резидбата, 
-Формата на круната која сортата природно ја формира.  
-Примена на други помотехнички и заштитни  мерки. 
Со познавањето на овие фактори се овозможува да се предвидат  последиците од различните 
операции било за време на формирањето на круната било за резидбата во период на 
плодоносењето. 

За успешно одржување на овошките и правилното изведување на резидбата 
потребно е да се познаваат и други надворешните фактори како што се: 
-влијание на различни метеоролошки фактори на овошките,  
-физичко-хемиски својства на почвата и нејзината плодност,  
-начинот на ѓубрење и количината на употребените ѓубрива,  
-расположивост со вода за наводнување и 

- фактори од економска природа односно посакуваниот квалитет на плодовите и 
трошковите за извршувањето на операциите при резидбата.   

Со познавањето на значењето на секој фактор поединечно и во комбинација со 
другите фактори може да се воспостави добар баланс помеѓу порастот и родноста на 
овошките. Кај родни овошки каде е воспоставена оваа рамнотежа   пораст на леторастите 
во должина треба да изнесува 25-30 cm кај стандардните сорти и 15-20 cm кај сортите со 
спур тип на пораст. Освен ова, кај добро избалансираниот пораст на родните овошки 
односот на леторастите, двегодишните и тригодишните гранчиња треба да биде приближно 
еднаков.  

Одржување на висина на овошките-саканата висина на овошките се одржува со 
скратување на водилката на некоја постара странична гранка. Во колку нема погодна 
постара гранка продолжницата се скратува на некое послабо странично едногодишно 
гранче, но не на јак едногодишен прираст кој има вертикална положба. Оставеното 
едногодишно гранче во ниту еден случај не се прекратува. Ако на врвот на круната нема 
послаби странични гранчиња туку мора да се оставаат јаки гранчиња тие може да се 
свиткаат. Во текот на вегетацијата од нив потеруваат повеќе послаби гранчиња и во 
наредната година водилката се скратува на некое од нив. Во некои случаи може да се јави 
многу слаб прираст на врвот особено ако имаме закржлавени овошки. Во такви случаи може 
да се дозволи и прекратување на едногодишниот прираст заради провоцирање на појаки 
леторасти. Висината на овошката се одредува во зависност од поставената потпорна 
констукција. Ако има поставен систем за заштитна мрежа висината на овошките се 
одредува на 3-3.5 m, а доколку во насадот е поставен само обична потпорна констукција 
висината на овошките изнесува 2.5-2.8 m во зависност од бујноста на сортата.   



Одржување на врвниот дел од овошката- овошките имаат природна склоност 
вегетацијата и новиот прираст да ги преместуваат кон горните делови на круната. Но овој 
пораст ги засенчува подолните делови на овошката со што се намалува родниот потенцијал 
во ниските делови на овошките, се влошува обојувањето на плодовите, а се намалува и 
новиот прираст кој ќе служи како замена на родното дрво. Обезбедување на добра 
осветленост на долните делови  се постига со отстранување на страничните леторасти во 
врвниот дел на круната. Притоа најдобар ефект се постига со летната резидба кога бујните 
леторасти се отстрануваат во основата. Ако нема други послаби гранчиња во оваа зона 
тогаш бујните гранчиња уште во текот на вегетацијата се свиткуваат со што им се намалува 
нивниот пораст.  

Одржување на долен дел од круната- Во оваа зона на круната треба да се обезбедат 
доволен број на послаби скелетни гранки со спирален распоред на кои ќе биде сместено 
родното дрво. До колку нема доволен број скелетни гранки родот ќе се намали. Доколку 
тригодишните и постарите гранки се пребујни  за просторот каде се сместени се 
отстрануваат до основа или пак на кос чеп. Истите постапки се применуваат и за послабо 
бујни, но многу густи гранки. 
Кај сорти кои имаат долги и висечки родни гранчиња, тие се скратуваат со цел да се одржи 
квалитетот на плодовите и истовремено да се формира потенцијал за род во наредната 
година. Овие гранчиња може и да не се скратат но во тој случај родноста се регулира преку 
задолжително проредување на плодовите.   
Двегодишните гранчиња на кои има диференцирано цветни пупки по правило се скратуваат 
до едногодишниот прираст. Но ако по нивната должина има  премногу цветни пупки или 
пак се со свисната положба тие може да се скратат и пократко, но на некое послабо развиено 
родно или неродно гранче.  

За подобро осветлување на долниот дел од круната се отстрануваат леторастите кои 
растат бујно, а потеруваат од внатрешноста на круната. Ако нема други послаби гранчиња 
кои ќе служат за замена, овие гранчиња не се отстрануваат но само се свиткуваат во 
хоризонтална положба. И оваа операција најдобро е да с еизврши во текот на летниот 
период. Ако таа операција не е завршена во текот на летото бујните едногодишни гранки 
кои потеруваат во зоната на полускелетните гранки мора да се отстранат зрела резидба за 
да не вршат конкуренција и да го засенчуваат долниот дел од круната.  
Едногодишните гранчиња не се прекратуваат. Ако се оцени дека на некој начин со својот 
развој или положба сметаат на круната, тие се отстрануваат или пак се свиткуваат во 
хоризонтална положба.  

 

7.2.3. Летна резидба на овошките во насади од јаболка и круша 

Под летна резидба се подразбираат низа операции кои имаат за цел побрзо 
формирање на круните, порано започнување со плодоносење, зголемување на приносот и 
подобрување на квалитетот на плодовите. Таа се изведува во текот на вегетацијата. Кај 
некои сорти во интензивните насади летната резидба има предност поради тоа што со неа 
може да се влијае на развој на овошката, намали бујност на леторастите како и подобро 
осветлување на плодовите кои постигаат подобро обојувње и подобра складишна 
способност. Преку летната резидба практично се намалува потребата од зимска резидба. 
Летната резидба опфаќа  повеќе помотехнички мерки како што се: филизење на 
леторастите, пинсирање, прекратување на леторасти и гранки, виткање, отклонување, 
ровашење и др. При формирањето на круните со летната резидба се отстрануваат оние 



леторасти кои не се погодни за добивање на гранки на местата каде потеруваат. Притоа 
најчесто се врши и филизење или пинсирање на конкурентите на водилката, се отстрануваат 
водопиите. Се применува виткање на леторастите со цел намалување на нивната бујност и 
потерување на пупките од долниот дел на леторастот. Во млади насади со летната резидба 
се започнува порано со што се врши правилен избор и насочување на гранчињата без да се 
изгуби голема енергија. Непотребните гранчиња  најдобро е да се отстранат уште кога се со 
должина од 5-15 cm. Подоцната резидба на вакви гранчиња може да биде негативна бидејќи 
се отфрла поголема лисна маса, со што овошката може да заслаби и да се одложи 
формирањето, а може да се предизвика повторен пораст на леторасти од страничните пупки.  

Бујните овошки имаат јак вегетативен пораст и слабо формирање на цветни папки.  
Со цел да се намали нивната бујност и да се принудат да формираат цветни пупки потребно 
е изведување на летна резидба на овошките. За оваа цел летната резидба се изведува во 
втората половина на јуни и почетокот на јули. Притоа се врши построга резидба на врвните 
и периферните бујни леторасти, се отстрануваат внатрешните засенчени гранчиња и  
водопии. Со летната резидба се отстрануваат листовите кои активно произведуваат 
органска материја. Со нивно отстранување се елиминираат и ресурсите за создавање на 
органска материја. Бидејќи има помала количина на органска материја, кореновиот систем 
ќе добива помалку храна, како резултат на тоа помалку ќе влече вода и азотни материи од 
почвата  и како краен ефект е намалување на порастот на овошките.  Со намалување на 
вегетативната бујност  се создаваат можности за поголемо диференцирање на цветните 
папки кај овошките. Но контролата на бујноста на овошките преку летната резидба треба 
да биде координирана и со зимската резидба и програмата за ѓубрење и наводнување на 
насадите. 

Летната  резидба се смета за задолжителна мерка во родните интензивни насади. 
Притоа се отстрануваат густите засенчени леторасти, продолжниците на двегодишните 
гранчиња, периферните, многу бујни леторасти, посебно во врвниот и средниот дел од 
круната.  Леторастите се отстрануваат до основа освен ако сакаме да се засенчат некои 
плодови или пак да се предизвика разгранување на некое дел од оголени подебели гранки. 
Родните гранчиња што имаат буен пораст може да бидат скратени над последната родна 
пупка, односно на онаа место каде што треба да биде направен рез при зимската резидба. 
Премногу навалените гранчиња може да се скратат до некое странично гранче.   Со летната 
резидба  се осветлува круната, светлината подобро пенетрира во внатрешноста,  а со тоа се 
зголемува бојата на плодовите. Со отстранувањето на бујните леторасти се намалуваат 
потрошувачите на  калциум  и истиот повеќе се депонира во плодовите, поради што 
опасноста од горчливите дамки е помала. Летната резидба за подобрување на квалитетот на 
плодовите се изведува во првата половина на август. Во ова време овошките имаат 
внатрешно физиолошко мирување и на направените резови не одговараат со повторен 
пораст на леторастите. Оваа резидба има ефект на намалување на вкупната лисна површина. 
Но вкупната синтеза на органски материи не се намалува бидејќи листовите што се наоѓаат 
во внатрешноста на круната сега се изложуваат на поголемо осветлување стимулирајќи ја 
нивната фотосинтетска активност.  Со порано изведување на овој вид на летна резидба се 
предизвикува повторен пораст на леторастите. Раната летна резидба води и до намалување 
на големината на плодовите и пониска содржина на суви материи.  

Со отфрлањето на поголема лисна маса која сеуште е активна, при изведувањето на 
летната резидба се влијае врз намалување на бујноста на овошката но може да се предизвика 
и намалување на големината на плодовите. Поради ова во насади каде има послаб или 



закржлавен пораст на овошките, летната резидба не се изведува или се отстрануваат многу 
мал број на непотребни гранчиња.  

Во практиката често се случува неправилно изведена летна резидба да нанесе голема 
штета во насадите преку предизвикување на изгореници на покожицата на плодовите. 
Негативниот ефект на летната резидба се јавува  во топли денови пред бербата и во период 
со ниска релативна влажност на воздухот.  Поради тоа во вакви години подобро е летната 
резидба која се превзема со цел подобрување на обојување на плодовите да се изостави.  
Бидејќи постојат комплекс на интеракции при летната резидба, таа треба да се применува 

многу внимателно, во вистински момент, за специфични цели и со одредени ограничувања 
во зависност од посакуваниот ефект.  
 


