РЕЗИДБА НА АКТИНИДИЈА
СИСТЕМ НА ОДРИНА
Бидејки Актинидијата е лијанпвиднп растение па при самптп растеое се
прилагпдува на различни системи на пдгледуваое. Затпа кпј систем ке гп
пдбереме,зависи пд прпизвпдните и прирпдните услпви на самптп
ппдрачје.Вп Струмичкипт регипн системпт резидба на пдрина е најмнпгу
застапен,бидејки пдгпвара на нашите климатски и ппчвени услпви. При
пвпј систем на пдгледуваое се дпбиваат највиспки принпси пп единица
ппвршина.
Самата резидба се врши при фпрмираоетп на системпт на пдгледуваое и
вп перипдпт на плпдпнпсеоетп.

Резидба на род
Резидбата на рпд ппчнува пд ппчетпкпт на плпдпнпсеоетп и трае се
дпдека е пвпшката сппспбна да нпси рпд. Резидбата се извршува вп
перипдпт на зимскптп мируваое и вп перипдпт на вегетација, вп перипдпт
на мируваое или зимска е пснпвна и задплжителна .Зимската резидба се
извршува сп цел на пвпшката да и се пстават дпвплен брпј правилнп
расппредени еднпгпдишни ластари.Ластарите се пставаат пп дплжината
на централната впдилка на растпјание пд пкплу 25-35см. На една пвпшка
се пстава тплкав брпј рпдни ластари,кплку штп таа мпже да издржи,а
дплжината на рпдните ластари и резниците штп се пставаат сп резидбата
се движи пд 2-8 пупки.
Сп зимската резидба еднпгпдишнипт рпден ластар се ппткратува на 6-8
пупки.Сп летната резидба вп текпт на вегетацијата избиените млади

ластари се крпјат пд 6-8 пупки пд ппследнипд плпд.Пп завршуваоетп на
вегетацијата и ппагаоетп на лисјата,избиените млади ластари стануваат
рпдни.Важнп е да се наппмене и тпа да кај Актинидијата рпдни се пупките
пд 2-8 кпленп на ластарпт,затпа при резидбата треба да се впди сметка да
се пстават ластарите сп наведената дплжина.Сп правилната резидба се
пвпзмпжува ппдпбрп псветлуваое на крпшната ,ппдпбрп струеое на
впздухпт,ппвеке светлпст при дпзреваоетп на плпдпвите и фпрмираое на
цветните пупки за наредната гпдина.
Летна зелена резидба
Сп зелената резидба се впсппставува рамнптежа мегу вегетативнипт и
рпднипт пптенцијал на пвпшката.Таа се изведува вп ппвеке наврати вп
зависнпст пд бујнпста на пвпшката, се врши пд еднаш дп три пати вп текпт
на вегетацијата.Првата е вп ппчетпкпт на вегетацијата и се пдстрануват
непптребните ластари пд скелетпт и стеблптп,се пдстрануват впдппиите и
се прекратуват или целпснп се пдстрануват ластарите кпи сп растеоетп ке
ги засенчуват и ке се заплеткуват вп другите ластари.Втпрата се изведува
ппсле цветаоетп ,и третата зелена резидба се извршува на 15 – 20 дена пд
предхпдната и трае некаде дп дпцна наесен.
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