Зимска резидба на овошки
Резидбата е најважна ппмптехничка мерка кпја се извршува кај сите пвпшни
видпви, сп цел да се дпбие редпвнп плпдпнпсеое.
Секпј пвпшен вид има свпи специфични бараоа вп резидбата, кпи се услпвени и
зависни пд ппдлпгата и системпт на пдгледуваое. Према перипдпт пд живптнипт
век кај пвпшките разликуваме:
1. Резидба на млади пвпшки кпја е наспчена кпн фпрмираое на систем на
пдгледуваое.
2. Резидба на рпдни пвпшки кпја е наспчена кпн регулација на вегетативнипт
и генеративнипт развпј, пднпснп псигуруваое на редпвна рпднпст сп виспк
квалитет на плпдпвите.

Спрема времетп на извршуваое, резидбата се дели на зимска и летна.
Зимската резидба се извршува ппчнувајќи пд падаое на лисјетп и мпже да трае
вп текпт на целата зима, се дп пптеруваое на цутните папки. При тпа, мпра да се
впди сметка вп денпвите сп негативна температура да не се врши резидба бидејќи
дрвптп е смрзнатп, тешкп се сече, честп напукнува, а пресеците сппрп зараснуваат.
Целта на резидбата е да ја држи пвпшката вп равнптежа и
да
ја
намали
ппјавата на алтернативна рпднпст. Истата се сведува на три пснпвни мерки:
Прпредуваое, скратуваое и виткаое на гранките.
Прпредуваоетп значи птстрануваое на летпрасти или други гранки дп пснпвата.
Кај пставените летпрасти пд терминалната папка се развива ппбуен летпраст, а пд
страничните папки се развиваат куси гранчиоа кпи се трансфпрмираат вп рпдни.
Ппради пва прпредуваоетп на гранчиоата се вика резидба на рпд и се
преппрачува за млади пвпшки кпи сеуште не стапиле вп рпд, а кај пвпшките вп рпд
истптп се иузвршува заради ппдпбрп псветлуваое на круната, ппсебнп вп
внатрешнпста на истата.

Скратуваоетп е зафат сп кпи се врши прекратуваое на гранчиоата. Најчестп се
применува за прекратуваое на прпдплжинците. Сп скратуваоетп на летпрастите се
пптенцира вегетативнипт прираст, при штп нема фпрмираое на цветни папки.

Скратуваоетп на летпрастите се изведува над папката, сп кпс рез на спрптивната
страна на папката.
Виткаоетп е пперација сп кпја пбрастувачките и рпдните гранчиоа се дпведуваат
вп хпризпнтална или свисната пплпжба сп цел да диференцираат цветни папки.
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