
Нега на лубеница 
 

Вп текпт на вегетацијата на лубеницата пптребна е нега на ппсевпт кпја се спстпи пд 
редпвнп пкппуваое, уништуваое на плевелите , заштита пд бплести и штетници, дубреое, 
навпднуваое, се ппчестп се кптисти мулч фплија (кпја е кприсна прптив плевелите, ја 
задршува тпплината, влажнпста) и др.  

При пбрабптката на ппчвата треба да се внимава на ппвредите на ластарите кпи 
лубеницата ги пплпжува пп целата ппвршина, бидејки се стварат услпви за ширеое на 
бплести а и младите плпдпви се сушаат и прппадаат. 

Редпвнп се врши заштитата прптив бплести кпи најчестп ја напагат лубеницата: 
пламеница, антракнпза, бптритис или сивп гниеое.  Се врши фплијарна заштита сп  
инсектициди прптив лисната впшка ,пајачетп, трипспт , какп и земјишни инсектициди  вп 
ппчетпкпт на расадуваоетп на лубениците. Заштитата пд штетници е пд гплема важнпст  
бидејки вп пдредени перипди мнпгу брзп се шираат и тпгаш заштитата е пптешка и мпже да 
дпјде дп гплеми штети вп прпизвпдствптп.              
            Ѓубреоетп се изведува врз пснпва на  извршената  агрпхемиска анализа на ппчвата. 
Ѓубреоетп се врши пред расадуваое,  сп расадуваоетп и ппсле расадуваоетп. Обичнп се 
упптребуваат губрива сп пднпс НПК 1:2:1,  пптпа 1:3:1, уптреба на КАН и на крајпт  дубрива сп 
кпмбинација каде Калиумпт е вп ппгплем % за растеое и зрееоетп на плпдпт. 

Вп текпт на целата 
вегетација е пптребнп 
навпднуваое, нп најгплеми 
кпличини се пптребни вп текпт на 
плпдпнпдеоетп. Ппстпјат ппвеќе 
начини на навпднуваое  нп 
најдпбар начин е сп систем капка 
пп капка, и сп вештачки дпжд. На 
пплесни и растресити ппчви 
лубеницата бара пбилнп 
навпднуваое. 
            Вп текпт на вегетацијата истп 
така се врши ппткршуваое или 
пинцираое на врвпт на ластарите, 
а  мнпгу важнп  е да се ппгпди 
мпментпт на извршуваое на 
истптп. Сп правилнп ппткршуваое  
рпкпт на берба мпже да биде 
ппранп за една недела. 
              Принпспт се движи пд 40 – 
50 т/ха. Бербата се изведува рачнп 
и пптребна е дпста гплема 

внимателнпст пкплу расппзнаваоетп на фазата на зрелпст каде штп нашите прпизвпдители 
ппнекпгаш прават дпста гплеми грешки. Зрелпста и симптпматиката зависат пд спртната 
пспбина, бпјата на плпдпт, перипдпт пд садеое дп берба, какп и температурата и правилнптп 
и навремени извршуваое на агрптехничките мерки. 
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