
Засаждане на лози (лоза)

Садене на ново лозе
Преди засаждането на лозите парцелите трябва да се маркират.  Маркирането се
извършва ръчно или механизирано. При ръчното маркиране се  изпозлват два тела
предварително маркирани с междуредовите и  вътрередовите разстояния. С първия
тел последователно от двете страни на  парцела се маркират разстоянията межу
редовете. След това с втория тел  опънат по реда срещу двете клончета се маркират
местата на лозите вътре в  реда от няколко души. След маркирането на първия ред
телът се премества  последователно на останалите редове и се извършва маркирането
вътре в  тях. На мястото на лозите се поставят предварително подготвени клончета  от
лозови пръчки и др. материали.За засаждане се избират елитни или  първокласни
облагородени вкоренени лозички.След изваждането им от  съхранилището или след
закупуването им от пазара се проверява тяхното  състояние. Лозичките със съмнителни
качества – подсъхнали корени или  повреди от чернилка, се бракуват. При прерязване
на корените отрезите им  трябва да бъдат свежи и със светложълт цвят, а при
леторастите да имат  светлозелена кора и свежа дървесина. Преди засаждано
лозичките се  подготвят. Подготовката се състои в изрязване на по дебелите корени на 
дължина 6-8 см. от основата на подложката, а по тънките корени – до  основата.
Леторастите на лозичките се изрязват  на две видими
очи.Когато  леторастите са дваи добре развити, се изрязват на два чепа с по-две 
видими очи, ако единият е тънък, той се изрязва до основата (фиг.  1).Лозичките се
разсаждат в предварително изкопани дупки с размери  25/25/40 или дори по-голями.
Дупките се изкопават ръчно с права лопата  или механизирано с ямокопатели. На
дъното на дупката се поставя рохка  почва и 1-2кг. угнил оборски тор и 60-80гр.
суперфосфат които се  рзмесват много добре. Лозичката се поставя в центъра на
дупката, така че  корените да се упират върху почвата, а спойката да бъде на равно или
 малко по-високо от повърхността на почвата. След това дупката  последователно се
запълва с рохкава почва и се претъпква няколо пъти с  крак. Ако почвата е суха се
полива с 1-2л. вода. Маркираното колче се  поставя до лозичката и след това чепчето
което е над повърхноста се  закрива с укопчинка рохкава почва на височина 4-5 см. над
гориния край  на чепчето. Когато разсаждането се извършва през есента, тази купчинка
е  20-25см. над чепчето. Няколко дни след засаждането мястото се изорава  на
дълбочина 15-20 см. през лятото почвата се поддържа чиста от плевели  чрез 5-6
плитки обработки.

  

Не се допуска засаждането на подкултури в младото лозе каквато  практика
съществува в много райони на страната – боб, дини, цвекло,  царевица, слънчоглед и
др. Още от началото на разсаждането се следи  покарването на леторастите от
лозичката изпод купчинката почва. При  забавянето на покарването отделни лозички се
откриват, за да се установи  причината за това. При по-дълбоко заряване на чепчето,
почвата над него  трябва да се намали, а при откриването му след поройни дъждове
трябва  отново да се зарови. През Юли когато леторастите са достигнали 25-30см. и  се
появят първите мустаци се прави първото почистване на росните корени  и издънките,
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ако има такива, и лозичката отново се заравя. През втората  половина на август тази
опреация се повтаря но лозичките остават  открити до есента, след което се заравят
вече за презимуване. Борбата с  маната се води много редовно през 7-10 дни в
зависимост от валежите и  продолжава докато летораслите са в разстеж. През първата
година от  засаждането не се извършват зелени операции – филизене, колтучене и 
кръшене, за да се формира по-голяма надземна маса и да се развие  по-силна коренова
система. При силно засушваване през лятото следва да  се извършат една-две поливки
при наличието на вода. След листопада  лозичките се загребват за презимуване, без да
се прави резитба. Тя се  оставя за пролета на втората година.

  Тагове:  Лозарство, овощарство, Засаждене на лози, засаждане на лозе, садене на  лозя, засаждане на лозички, засаждане
на лозя, лозички, лозя, лозови  насаждения, отглеждане на лозя, лозови масиви, как се сади лоза, как се  сади лозе, лозов
посадъчен материал, засаждане на ново лозе, разсад  лози, агросъвети, фермер, farmer bg, fermer, създаване на нови лозови 
насаждения 
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