
Нега на пиперката 
 

Вп текпт на вегетацијата пп расадуваоетп на пиперката пптребна е нега  кпја се 
спстпи пд редпвнп пкппуваое, прихрануваое, уништуваое на плевелите , заштита пд 
бплести и штетници, навпднуваое. 
            Окппуваоетп се врши ппсле 15 - 20 дена пд расадуваоетп.  
             Прихрануваоетп се врши два пати; првптп ппсле 25 - 30 дена пд расадуваоетп 
сп КАН вп дпза пд 300 kg/ ха, a втпрптп 20 - 25 дена ппсле првптп, вп врема на 
интензивнп растеое на плпдпвите. Сп втпрптп прихрануваое треба да се  внесат 200 
kг/ ха КАН и 200 кг/ха НПК (10:30:20 или 15:15:15).  Ako има пптреба се врши третп 
прихрануваое ппсле првата берба на технплпшки зрелите плпдпви сп иста 
кпмбинација вп кпличина пд 300 кг/ха.  Вп секпј случај преппрачливп е да се врши 
агрпхемиска анализа на ппчвата какп и  кпнтрпла на pH i EC вреднпстите за да се 
преппрача сппдветна прихрана сп  макрп и микрпелементи кпи се пптребни вп фазата 
на развпјпт на растениетп. Прихрануваоетп се врши заеднп сп навпднуваоетп преку 
системпт капка пп капка. Важнп е да се знае, декаа мнпгу ппгплем прпблем се случува 
сп ппвеке прихрануваое пдкплку сп ппмалку, бидејќи храната мпже мнпгу леснп да се 
дпдаде нп тешкп и ризичнп е да се врши испираое на истата.  

Штп се пднесува дп заштитата   преппрачливп е таа да биде превентивна, уште 
вп самптп  расадппрпизвпдствп. Пред упптребата на пестицидпт пбавезнп 
прпизвпдителпт да гп прпчита упатствптп за упптребата на препаратпт, какп и 
каренцата и времетп на примената. 
       Навпднуваоетп е мнпгу важна мерка за дпбиваое на виспки принпси и 
квалитетнп прпизвпдствп. Влажнпста на пчвата треба да биде 70 - 80% пд 
максималнипт впден капацитет. Највиспк принпс се ппстигнува сп температура на 

впдата пд  20 - 22°C. Од средината на 
јуни па дп крајпт на август, 
навпднуваоетп се врши на секпи 7 - 10 
дена. При прекумернп навпднуваое, 
ппсебнп на тешки ппчви запстанува 
ппрастпт, лисјата жплтеат а цветпвите 
падаат. Оспбенп внимание треба да се 
пбрне при ранп прпизвпдствп на 
пиперка вп заштитен прпстпр и при 
кпнтрплирани услпви.  
Преппрачливп е ппчестп навпд- 
нуваое нп сп ппмала кпличина на 
впда. Прекумернптп навпнуваое сп 
впда дпведува дп згплемуваое на 
ризикпт пд напад на бплести. 

Бербата се  врши  на технички 
зрели плпдпви и тпа: кај 
краткпплпдните спрти  60 - 65 дена 
ппсле расадуваоетп, а кај спртите сп 
лути плпдпви за 15-20 дена ппранп(40-
45дена пп расадуваоетп). 
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