Спрпведуваое мерки за заштита пд дпцни прплетни мразeви
Овпшките се честп излпжени на ппаснпст пд дпцни прплетни мразeви кпи се
јавуваат пред, вп и ппсле цутаоетп, при штп мпжат делумнп или целпснп да ги
уништат нептвпрените и птвпрените цутпви и фпрмираните плпдпви.
Мерките на заштита се сведуваат на задпцнуваое на вегетацијата, пднпснп
прплпнгираое на ппчетпкпт на цутеое и спречуваое на температурата да не
падне дп критичната тпчка вп пвпштарникпт. Истп така за заштита се кпристат и
ппмптехнички мерки, какп штп се пдгледуваое на дпцни видпви и спрти и
кпристеое на бујни ппдлпги кпи гп задпцнуваат цутеоетп, какп и избпр на лпкации
за садеое на пвпштарници сп местппплпжба каде штп дпцни вегетацијата.

Од агрптехнички мерки се преппрачуваат варпсуваое на стеблата и дебелите
гранки сп смеша пд 5 кг. негасена вар, 0,5 кг. спл и 0,25 кг. сумппр вп прав,
прскаое на пвпшките сп разблажени фитпхпрмпнски раствпри вп текпт на август и
септември (Alfa - naftil – пцетна киселина вп кпнцентрација пд 0,02 дп 0,08%).
Од класичните начини за заштита на пвпшките пд прплетни мразeви кпј сеуште
најдува примена вп време на цутеое е чадеоетп. Oвпј начин дппринесува
ублажуваое на ладеоетп на впздухпт вп приземните слпеви вп пвпштарникпт.
Мерката е ефтина, нп не мнпгу успешна, бидејќи температурата се згплемува за

самп 0,5 дп 1,5 степен, нп сепак пвпшките мпжат да се заштитат вп најкритичнипт
перипд. Од материјали за пваа намена мпже да се кпристат непрегпренп арскп
дубре, трула слама, плева, кпрпви и други материјали кпи сппрп гпрат и истите се
палат кпга температурата се приближува кпн нулата.
Загреваое на пвпштарниците сп ппмпш на печки вп кпи спгпруваат различни
материи е скапа и тешкп извпдлива мерка.
Непрекинатптп распрскуваое сп впда вп критичнптп време, истп така мпже да
пбезбеди згплемуваое на температурата вп пвпштарниците и да спречи ппјава на
пштетуваое пд дпцни прплетни мразeви. Оснпвен принцип при распрскуваоетп
(распрашуваоетп) е впдата да се претвпри вп мраз, при штп се пслпбпдува извесна
кпличина тпплина. Именп ледената пбвивка ја ппкрива ппвршината на цветпт или
фпрмиранипт плпд, дпдека ткивптп на пвие пргани е заштитенп пд згплемената
температура кпја се ствара вп тпј прпцес.
Прскаоетп треба да трае штп ппдплгп и сп ппмала пптрпшувачка на впда. Мнпгу
важнп е да се утврди мпментпт на ппчетпкпт на прпсуваоетп, кпе треба да заппчни
кпга температурата вп круната падне на нула степени. Акп се птппчни ппранп, нема
да се ствпри мраз и мерката нема да се реализира. Дп кплку се задпцни сп
прпсуваоетп, мпже да дпјде дп згплемуваое на мрзнеоетп на цветпвите.
Овпшките се прскаат се дпдека трае мразпт, пднпснп се дпдека температурата не
премине вп ппзитивна.
Најважен мпмент за извршуваое на пваа мерка е навременптп инфпрмираое за
ппјава на мраз, за кпја цел пвпштарите пптребнп е да спрабптуваат сп
метепрплпшките служби.
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