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Стекнување знаења за морфолошките и биолошките својства на винова лоза и
овошни видови, и нивно одгледување, со цел добивање квалитетно производство

Содржина на наставна програма:
1. Вовед. Потекло на виновата лоза. Реонизација и карактеристики на лозарските реони во Р Македонија

Теоретски наставни единици:

2. Морфологија на виновата лоза. Годишен биолошки циклус. Размножување. Влијание на еколошките услови
3. Подигнување лозов насад и одгледување до прородување. Одгледување на насад во полна родност.
4. Системи на одгледување и начини на резидба. Резидба на зрело. Резидба на зелено
5. Оштетување од неповолни климатски услови и мерки за нивно санирање. Физиолошки пореметувања
6. Услови, начин и време на берба. Квалитет на грозјето. Можности за чување. Видови на преработки
7. Вовед, поим за овоштарство, поделба, историјат и значење на овоштарството. Класификација на овошките
8. Морфолошки карактеристики на овошните видови и видови родни гранчиња
9. Физиолошки карактеристики. Поим за неродност и видови неродност кај овошните видови
10.Еколошки фактори и нивно влијание на родноста на овошките. Размножување на овошните видови. Калемење
11.Фактори на висока родност. Садење. Начини на одгледување на овошките.

12.Помотехнички мерки. Ѓубрење на овошките. Берба, класирање, чување на плодови. Промени на плодовите во овоштарн
1. Елементи и постапки за утврдување квалитет на лозовите садници

Практични наставни единици:

2. Шеми за распоред на лозите во зависност од конфигурација на теренот
3. Метод за одредување степенот на оптоварување на лозата со род
4. Методи за утврдување степенот на зрелост на грозјето
5. Методи за утврдување степенот на оштетување на родните окца од ниски температури
6.
7. Запознавање со морфолошките и физиолошки карактеристики на овошките,
8. Маркирање на садни места и садење на овошките,
9. Начин на резидба кај овошките. Посета на овошен насад и расадник
10.
11.
12.

Дополнителна активност:

Семинарски
Теренски вежби
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