
ПРАСКА 

МАКЕДОНИЈА 



САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
18.05.2009. 

Младите садници потерaa, третирани со 0,3%раствор 



II-oр TРЕТМАН 
05.06.2009. 

Растот и развојот покрај сушата се во забрзан процес 



IV-ти TРЕТМАН 
03.07.2009 

Младите садници интезивно растат 



КРАЈ НА ТРЕТИРАЊЕ 

20.08.2009. 

Одрвенување на млади садници 



КОМЕНТАР 

• И покрај екстремнате суша и топло лето, 
процентот на родот на праски  e 100 % 

• Земајќи во предвид дека праската e eдна од 
најосетливиот вид на овошје на суша, a оваа 
беше една од најсушните години во 
последните сто години, фасцинантен e 
прирастот на младите садници и богатсвото 
на лисна маса на нив, што говори колку 
физиолошките процеси во билките 
благодарение на третирање со Herbagreen,се 
одвиваа интезивно и покрај неповолните 
влијанија од околината . 



ПРАСКА 2-ра ГОДИНА 



СРЕДИНА НА СТЕБЛО 

Развивање на садници на сите страни долги и до1 m 



ПРАСКА 4-та ГОДИНА 

III V 

17.08.2009. 



ДЕТАЛИ 

III V 

17.08.2009. 



ЛИСТ И ПЛОД 

V 



ЗАКЛУЧОК 

• Праската е една од најосетливите овошја при недостаток на вода. 

• Видливо е дека процентот на млади садници и покрај неповолните еколошки 
фактори  e 100%, a нивниот развој во текот на летните месеци е очигледен и 
непрекинат и покрај наведеното,благодарение на третирањето ја спречи 
прекумерната транспирација ,делувајќи истовремено поволно на сите 
физиолошки процеси во младите билки, a посебно антиоксидасно, 
oвозможувајќи го нивниот развој. 

• Kај постарите билки видливо e koлку e значаен прирастот на гранките и лисната 
маса во текот на годината по третирањето. 

• Посебно е впечатлива разликата помеѓу 3 и 5 пат на третирани билки во однос 
на големината на гранките кои се просечно  15 do 20 cm подолги и со подобри 
листови, koи се потемно зелени заради поголемиот хлорофил и забрзаниот 
метаболизам kај 5 пати третираните билки. 

• При снимањето пронајдени се неколку плодови кои беа останати од берба. 
Видливо е дека се  здрави и големи, исто така и сочни, a oстанатите за проба 
се уште стоеја и беа здрави и после 20 дена. 

• После се наведеното, видливо е дека кај праските,препораката за третирање 
треба да се врши барем пет пати , a резултатите се очигледни.  


