
здрави и напълно функци-

ониращи след прибиране 

на реколтата. Това озна-

чава, че при машинно 

прибиране на гроздето 

загубата на листа трябва 

да бъде сведена до мини-

мум. Трябва да се ограни-

чат водния стрес, вредите-

лите и гъбните заболява-

ния докато лозите достиг-

нат фазата на естествен 

листопад.  

 

Ранното развитие на лозя-

та от набъбване на пъпка-

та до цъфтеж, изисква хра-

нителни вещества и въгле-

хидрати, натрупани като 

резерви в растителния 

организъм, с цел възобно-

вяване на новия цикъл на 

развитие след зимния 

период, Тези запаси са и 

буфер срещу променливо-

то поемане от корена на 

хранителни вещества и 

фотосинтезата, през оста-

налите периоди на актив-

на вегетация на лозата.   

Резервите на минерални 

хранителни вещества и 

въглехидрати в корените и 

дървесните части на лозя-

та са най-високи през зи-

мата, като най-големите 

количества от запасите се 

съхраняват в кореновата 

система.  Периодът след 

прибиране на реколтата 

до листопада е изключи-

телно важен за възстано-

вяване на въглехидратни-

те резерви и запасите на 

минерални хранителни 

вещества.  

Лозята, както всички рас-

тения, получават въглехид-

ратите си от фотосинтези-

ращите листа. Следовател-

но е важно да се положат 

грижи листата да останат 

Значение на възстановяването на въглехидратните и 

минерални запаси след прибиране на реколтата при лозите.  

КУК 75 Флоу и последното пръскане срещу сиво гниене /Bptrytis cinerea/  

Сивото гниене по гроздето 

(Botrytis cinerea) се причи-

нява от гъбата Sclerotinia 

fukeliana. При висока 

влажност сивото гниене 

напада пъпките, младите 

леторасти, листата и гроз-

дето. В отделни годи-

н и  с и в о т о  г н и е -

не унищожава до 60 -70% 

и повече от реколтата на 

чувствителните сортове 

грозде.  

Гъбата презимува като 

склероций и мицел върху 

нападнатите мъртви рас-

тителни части, където нап-

ролет се формира изоби-

лен спорообразуващ на-

леп, осъществяващ бързи 

заразявания. Лозата  е 

силно чувствителна към 

заразяване, което се бла-

гоприятства при дъждовни 

условия, от фенофаза цъф-

теж нататък.  

За борба със сивото гние-

не и опазване на гроздо-

вете, както и осигуряване 

на жизненост и функцио-

налност на листната маса 

след гроздобер се препо-

ръчва третиране 3 седми-

ци преди прибиране на 

реколтата с КУК 75 Флоу /

течен меден сулфат, фун-

гицид и бактерицид/ в 

доза 300 мл на 100 л во-

да.  

Грижи за лозята през есента  

В този брой: 

Студоустойчивост 

при лозите  

2 

Основното торене 

на лозята  

3 

Вине—специално 

за лозя  

3 

  

  

  

  



Студоустойчивостта е сло-

жен, генетично регулиран 

процес, който включва 

няколко гена, които рабо-

тят едновременно, за да 

предизвикат физиологич-

ни, биохимични и молеку-

лярни трансформации в 

растителния организъм на 

лозата. Тези промени 

включват формирането на 

нови съединения (захари, 

протеини аминокиселини) 

и промени в състава 

(липиди). Оцеляването на 

лозите и приспособяване-

то им към студен климат 

зависят от сезонните про-

мени, които водят към 

преход от ниски към мно-

го ниски температури, 

процес, известен като ак-

лиматизиране. Отговорът 

на лозята към по-късите 

дни и ниски температури е 

различен от този на други-

те дървесни растения, тъй 

като лозовите насаждения 

не залагат терминални 

пъпки като индикатор за 

прекратяване на растежа 

и започване на студено 

аклиматизиране. Етапите 

на аклиматизиране при 

лозята са два. Първият 

етап се индуцира предим-

но от ниски, но над 0°С и 

протича в края на лятото 

до началото на есента.  

С оглед опималното проти-

чане на първият етап на 

аклиматизация и да се 

подмопомгне напрупване-

то на въглехидрати, проте-

ини, аминокиселини, хор-

моналния синтез, както и 

да се осигурят запаси за 

предстоящата ранна веге-

тация се прилагат следни-

те третирания след гроздо-

бер.  

След гроздобер  

Стоп Фрийз - в доза 300-

500 гр (270-450 мл) /100 

л вода /листно приложе-

ние/  

 Повишава съдържа-

нието на въглехид-

рати, мазнини и 

аминокиселини  

 Повишава съдържа-

нието на богати на 

цистеин протеини  

 Подсилва клетъчна-

та стена, транспор-

та на захари и син-

теза на хормони.  

 Повишава плътност-

та на цитоплазмата 

и здравината на 

клетъчната стена.  

Супер Фоска -  в доза  300

-400 гр/дка (200—280 

мл)/100 л вода /листно 

приложение/  

 Повишава синтеза 

на протеини и въг-

лехидрати  

 

Келом MnZn Флоу—150—

200 мл/100 л вода  

 Подпомага синтеза 

на ензими, необхо-

дими за правилното 

протичане на био-

химичните процеси 

в организма на ло-

зата  

. 

Стоп Фрийз и динамичният цикъл на студоустойчивост при лозите   



Целта на основното торе-

не при лозята е да се пос-

рещнат нарастващите 

нужди от хранителни ве-

щества, както в ранните 

стадии на бързия растеж 

на летораслите и образу-

ването на съцветие, така и 

по-късно през периода на 

бърз растеж и узряване на 

плодовете.  

Количеството и степента 

на хранителните вещест-

ва, осигурени чрез основ-

но торене, се определят от 

характеристиките на поч-

вата, от вида, възрастта и 

производствената ориен-

тация на лозето.  

В неполивните лозя пълно-

то количество тор се осигу-

рява чрез основното торе-

не, а нуждите на културата 

от азот, фосфор, калий и 

магнезий са напълно пок-

рити.  

Поливните лозя и сортове-

те с висока производител-

ност и гроздето, предназ-

начено за изсушаване, се 

осигуряват през зимата с: 

2/3 от общото необходимо 

количество от азот (N) и 

калий (К) и 3/4 фосфор (Р) 

и магнезий (Mg).  

Точното време на торене 

се определя от вида и ха-

рактеристиките на почва-

та, и от метеорологичните 

данни за района.  

При тежки глинести почви 

и в райони с ниски валежи 

бавните елементи фосфор 

и калий трябва да бъдат 

инкорпорирани в начало-

то на зимата (декември - 

януари). Докато азота 

трябва да се приложи в 

края на зимата или нача-

лото на пролетта, така че 

да е достъпен за растения-

та през периода на бърз 

растеж на летораслите. 

При леки пясъчни почви и 

в райони с високи валежи 

цялата торова норма тряб-

ва да се осъществи в края 

на зимата (февруари) или 

началото на пролетта 

(началото на март), за да 

се сведат до минимум 

загубите и да бъдат достъп-

ни за растенията във вре-

мето. 

Вине е специализиран 

гранулиран NPK тор, 

обогатен с магнезий, 

калций, бор и микрое-

лементи, разработен 

специално за изисква-

нията на лозята.  

Подходящ за есенно-

зимно приложение. 

 

Торова норма: 30—100 

кг/дка  

Торовата норма е пример-

на и не са взети под вни-

мание отглежданите сорто-

ве, производственото нап-

равление, резултатите от 

почвени анализи, физико-

химичната характеристика 

на почвата.  

Основно торене на лозята  

ВИНЕ - специализиран гранулиран тор за основно торене на лозя  



компанията осигурява 

портфолио с над триста 

продукта, разпределени 

в три  основни катего-

рии:  гранулирани, течни 

и водоразтворими торо-

ве.  

От 2007 година Тангра 

България е официален 

представител на торовия 

завод  Ледра Агрокеми-

кълс (Гърция), който про-

извежда продукти по 

американска технология 

на GT Chemicals  (USA). 

През 2015-та година 

Тангра България подпи-

са ексклузивен договор 

и с испанския торов за-

вод  Aspe De Agro.  

През 2014 година, след-

вайки основната си кон-

Повече от 10 години 

Тангра България подкре-

пя земеделските произ-

водители  при вземането 

на ефективни решения 

за торене на културите и 

повишаване на почвено-

то плодородие. Специа-

лизирана изцяло в хра-

ненето на културите, Тан-

гра България въвежда на 

българския пазар висо-

котехнологични инова-

тивни продукти, отгова-

рящи на нуждите на 

всички направления на 

растениевъдството .   

С изключително богат 

опит в сферата на поч-

вознанието и агрохимия-

та , и отговорно отноше-

ние към партньорите, 

цепция „Земята, основ-

ният фактор на земеде-

лието” ,Тангра България 

интегрира система за 

интелигентно земеделие 

ГрийнМакс,  основните 

цели на която са: опаз-

ването на почвеното 

плодородие и ресурси, и 

максимизиране на доби-

вите, чрез правилно то-

рене на културите.  

От 19 Януари 2015 г. 

Тангра България е и пър-

вият български партньор 

на организацията за 

Световно Сътрудничест-

во за почвите (GSP) към 

Организацията на продо-

волствието и храните 

(FAO) на Обединените 

нации. 

Тангра България  

Тангра България 

ООД  

9300 Добрич  

Бул. Трети март 50 

058 / 604 440  

0885 208 186 

0884 883 568 

0886 301 480 

tangrabg@mail.bg 

www.tangra-bg.com 

 

Мисли за утре!  


