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1. Понятие за растителна защита и агрохимия  
2. Класификация на торовете 
3. Азотно торене  -необходимост и баланс на азота в почвата 
4. Твърди азотни торове –получаване, основни групи, представители 
5. Течни азотни торове  - видове и приложение 
6. Разпознаване на азотните торове и изчисляване на торовата норма 
7. Фосфорно торене - необходимост и баланс на фосфора в почвата 
8. Фосфорно торене - получаване, основни групи, представители 
9. Изчисляване на торова норма 
10. Нужда на растенията от калий и баланс в почвата 
11. Калиеви торове получаване,прудставители 
12. Органични торове. Обикновен оборски тор 
13. Други органични торове 
14. Торене със сложни и комбинирани торове 
15. Приложение на микроторовете и начини за използването им 
16. Съхраняване на органичните и минерални торове.Техника на безопасност. 
17. Торене на маточниците и лозовите вкоренища 
18. Подхранване налозите –кореново и листно 
19. Технология на внасяне на торовете  в лозовите насаждения 
20. Хербологията като наука.Класификацияна плевелите. 
21. Биологична и икономическа вредност на плевелите 
22. Едногодишни плевели 
23. Двугодишни плевели 
24. Многогодишни плевели 
25. Методи за борба с плевелите.Косвен метод 
26. Механични и физични методи 
27. Химическа борба с плевелите 
28. Приложение на хербицидите в лозята.Техника на безопасност. 
29. Болести по растенията.Видове. Неинфекциозни болести 



30. Гъбни болести при лозята 
31. Бактериални болести 
32. Възникване и протичане на патологичния процес.Физиология на болното 

растение. 
33. Имунитет на растенията към инфекциозните болести 
34. Карантина на растенията 
35. Неприятели по растенията –лозова листозавивачка,лозова педомерка, лозов 

хоботник 
36. Неприятели по растенията-лозов акар, лозова филксерар гроздов молец 
37. Принципи на интегрираната борба с плевелите 
38. Физикомеханични методи за борба с вредителите 

39. Агротехнически методи 
40. Химични методи 
41. Праг на вредност на вредителите 
42. Техника на безопасност при работа  с пестициди 
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