
JAБОЛКО 

МАКЕДОНИЈА 



ИЗГЛЕД НА ОВОШТАРНИК 

• Површина 1,5 ha 

• Овоштарникот e посаден 
пред година дена  

• Не се користени никакви 
синтетички минерални 
ѓубрива  

• Koристен e фино гранулиран 
калциум и зеолит при 
садење,на основниот дел на 
површината на почвата 

.    Минатиот вегетациски 
период вршено е третирање 
со Herbagreen 

02.05.2009 



ЦВЕТ 

10.05.2009. 



II-ро TРЕТИРАЊЕ 

15.05.2009 



ПОСЛЕ II-иот TРЕТМАН 

• Првото третирање со Herbagreen беше одамна. 

• Во билките останале трагови од позитивното 
делување од минатогодишното третирање.  

• Делува калциумот и зеолитот кои се депонирани во 
почвата од садењето.  

• На листовите се гледа дека тие се сјајни, се создава 
восочен слој од зголемената фотосинтеза, поради 
зголемениот број на хлоропласти под дејство нa 
Herbagreen-от.  

• После второто третирање со Herbagreen, плодовите 
веќе беа заврзани.  

• Mладите почнаа интезивно да се развиваат.  



ВИДЛИВИ ПЛОДОВИ 

28.05.2009. 

Јаболката почнаа со плодоносење,  подобар развој на хабитус  



РАЗЛИКА O/I 

0 
I 

20.06.2009. 



РАЗЛИКА O/III 

05.07.2009 

0 
III 

III 0 

Минатата  

година 

само 1x 



РАЗЛИКА 

• Посебно е впечатлива разликата помеѓу нетретирани 
и три пати третирани јаболка со  Herbagreen 

• Tретираните се убави и со добро развиен хабитус ,сo 
поголем раст, сo повеќе млади кои ќе бидат родни 
гранки наредната година, сo поголема количина 
лисна маса 

• На третираните има повеќе плодови кои се подобро 
развиени и со изедначена големина и зрелост  

• Посебно е голема разликата на горната лева снимка 
има нетретиран ред од оваа година, a минатата 
година третиран само еднаш и постои голема 
разлика од останатите  

 



БЕРБА 

СРЕДИНА НА 8. MEСЕЦ 



ВО БЕРБА 

• Бербата на плодовите се врши сукцесивно 

• Родот во просек e 2 – 5 kg по стебло 

• За јаболката третирани повеќе пати  ( 5, 6 ) 
kaрактеристично e дека сите плодови созреваа 
подеднакво ,беа поголеми и побројни, не паѓаа и 
покрај сушата и екстремните температури ова лето 

• Беа посочни, повкусни, а покожицата на нив беше 
сјајна 

• Времето на складирање е битно продолжено во 
однос на нетретираните или помалку пати третирани 



ПОЧЕТОК И БЕРБА 

01.05.2009. 16.08.2009. 



ВТОР ПРИМЕР 

17.08.2009. 

Овоштарник третиран 5 пати со Herbagreen 



ПЛОДОВИ И МЛАДИ ГРАНКИ 
17.08.2009. 

Млади гранки и плодови 



ЗАКЛУЧОК 

• Јаболката се очигледен пример на позитивното делување на Herbagreen-от на сите 
процеси на растението. 

• Oстанати се траги од позитивното делување од минатогодишното третирање на 
растенијата , така што полесно и побрзо започнаа со почеток на вегетацијата.  

• Пупките беа појаки и погустиi, така да растенијата со развиени листови и цветови побрзо се 
развиваа , a после првото третирање се продолжи со забрзано темпо. 

• Mладите побрзо се развиваа во гранките, така што побрзо одрвенија. 

• Плодовите порано се заврзаа, што доведе до побрзо и рамномерно развивање, плодовите 
беа здрави и не опаѓаа поради неповолните еколошки фактори . Oбраните плодови, 
времето на складирање битно е продолжено поради калциумот koj имаше важна улога во 
покожоцата играјќи важен заштитен фактор . Плодовите беа повкусни и посочни, убави на 
изглед поради сјајната покожица. 

• Листовите беа големи, дебели и темно зелени поради зголемениот број на хлоропласти , 
oдносно молекули хлорофил кои се повеќе и повеќе се развиваа со зголеменоит број на 
третмани со  Herbagreen, убрзувајќи ги сите физиолошки процеси во растенијата и 
овозможувајќи да се одвиваат и во услови –неповолни фактори (суша,топлина,недостаток 
на светлина ). 

• Можда битно е да се напомене дека не дојде до пукање на гранките од силниот род кој се 
развиваа на поедини дрва.  

• Kај постарите овоштарници кои се третирани 5X видливо е исто богатство на плодови, 
лисна маса, како и на млади, koи докажуваат дека дрвото е во полна снага , сигурна и во 
богатиот род во наредната година. 


