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Дейност КД2-сътрудничество за иновации и обмен на добри практики,
стратегически партньорства в областта на училищното образование

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „БЪДИ ИНФОРМИРАН“
Професия „Техник-растениевъд“
Специалност „Трайни насаждения“
Под трайни насаждения се разбират всички насаждения в
земеделското стопанство с трайност и използваемост
повече от една година, като: лозя, овощни, черничеви,
розови и др. градини, изкуствени ливади (с люцерна и
др.), гори, ягодови насаждения, паркове и прочие.
Организацията на производството на трайни насаждения
коренно се отличава от другите отрасли. Трайните
насаждения се отличават с някой особености. Това са
многогодишния период на създаване и плододаване,
почвените и климатични условия, несъвпадение на
производствения
с
възпроизводствения
процес.
Териториалното разположение на овошките и лозята зависи от сорта, вида, срока на
узряване, технологията на узряване. Важно е да се избере подходящ терен и правилно
да се оформят блоковете.
За да можете успешно да работите в сферата на Трайните насаждения е необходимо да
притежавате набор от знания и умения. Необходимо е да имате познания, относно
основите на земеделието и основните закони, свързани с него, факторите за живота на
растенията, добива на селскостопанската енергетика, финансите и финансовата
политика, с който трябва да сте добре запознати.
Основните трудови дейности са свързани с:
Размножаване на основните видове – разпознаване на овощните видове по семената,
растенията и плодовете; разпознаване на сортовете лози по основните им ботанически
белези; извършване помологична класификация на овощните растения и ягодоплодните
култури; извършване на ампелографска характеристика на сортовете; описване и
определяне вегетационните фази при овощните видове и лозата; познаване и
определяне периодите на покой при овощните видове и лозата и др.;
Размножаване лозовата култура – познаване и извършване производството на лозов
посадъчен материал – производство на подложки, събиране на резници за калеми,

облагородяване, стратифициране, вкореняване; прилагане на сроковете и начините за
изваждане, сортиране, окачествяване и съхраняване на младите лозички;
Създаване на овощни и лозови насаждения – избиране и подготвяне на мястото за ново
овощно насаждение и ново лозе чрез риголване, подравняване, торене, профилиране,
маркиране; избиране на оптимални схеми, форми и разстояния на засаждане на
овощните дръвчета или млади лозички ;
Полагане грижи за млади и плододаващи овощни и лозови насаждения – познаване и
описване на периодите в жизнения цикъл на овощните видове и лозата; познаване и
прилагане на необходимите грижи през младенческия период на растенията в овощните
градини и лозята; прилага оптимална обработка на почвата; извършване на торене и
напояване според изискванията на културата и типа на почвата; провеждне на
необходимите растителнозащитни мероприятия; познаване и извършване на
специфичните вегетационни резитби при овощните видове и лозата, както и правилната
зимна резитба на овощните видове и лозата;

Обучението по тази специалност в Професионална гимназия по земеделие „Стефан
Цанов“ – град Кнежа ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на
трудовия пазар!

