
 

ПОДГОТОВКА НА ГРАДИНАРСКА ПОЧВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАСАД КАЈ  ПИПЕРКАТА 

И  КРАСТАВИЦАТА 

 

 

Наведените култури имаат многу заеднички особини бидејќи се во група на 

градинарски култури и се произведуваат од расад, па затоа сметаме дека е потребно да 

дадеме за начинот на подготовка  градинарска почва / смеска / , од причина што  

производители прават големи грешки уште во стартот  на производството. 

 

 
 

 За производство на расад од пиперката најдобра / смеска /  се припрема во  

сооднос  1 : 1 ; 0,5 односно 1 дел тресет 1 дел прегорено арско ѓубре и 0,5 речен песок, 

додека пак за краставицата тој сооднос е: 2 : 1 : 0,5 

Припремањето на смеската  за краставицата и пиперката  може да биде само од 

тресет но за производство на расад од  пиперката на смеската се додава  2 - 3 кг. 

хидратантна вар на 1 м
3   

смеска за да се изврши неутрализација односно pH вредноста 

да се доведе до оптимумот  и тој да изнесува 6,4 - 6,8 

Покрај овој начин на приготвувањето на смеска  таа може да се направи и од 2 

дела прегорено арско ѓубре и 1 дел здрава почва и 0,5 дела речен песок што одговара за 

производство на краставицата а за производство на расад од пиперката тој сооднос би 

бил следниот: 2 дела почва / здравица / , 1 дел прегорено арско ѓубре и 0,5 дела речен 

песок . 

Од голема важност е да споменеме и тоа дека смеската може да се припреми и 

од планински тресет но предходно треба да се дотера ЕС вредност од 2,0 - 2,5 mS / sm 

додавајќи ги потребните минерални ѓубрива , од причина што овој супстрат е 

сиромашен со хранливи материи и да се регулира рH вредноста на 6,0 - 6,8. 

 



Пример: Ако во почвата односно севкупната храна изнесува 0,25 - 0,3 во тој 

скучај да се додаде следната комбинација на ѓубривата: 

- Амонијум нитрат 34,4 % азот                      200 гр. /м 
3  

 

- Монокалиум фосфат     300 гр. /м 
3  

 

- Калиев сулфат                                               400 гр./ м 
3  

почва/ смеска / 

Наведените ѓубрива можат да се заменат со NPK 15:15:15 или 10:30:20 

користејќи 2-2,5 кг / 1 м
3 

смеска. 

Да потенцираме и тоа, за припремањето на смеската во ниеден случај почвата не 

треба да се зима од обработливите површини таму каде што се одгледуваат 

градинарски култури, бидејки на тој начин можат многу брзо да се пренесат  патогени 

агенси  кои ги напаѓаат овие култури. Оваа пракса е многу честа кај нашите земјоделци и 

ако многу пати им е укажувано на тоа. 
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