
Одгледување на краставици-втора култура 
 
 

Временскипт перипд на сеидбата на краставицата какп втпра култура  тпчнп не е 
дефиниран. 

Оптималната температура за ртеое на семетп е 25 - 28°C, a минималната 12 - 13°C. 
При температура над  36 °C престанува асимилацијата, а над 42 °C престанува растеоетп. 
На температура ппд 0,5°C, растенијата изумираат. На развпјпт на краставицата неппвлнп 
влијаат наглите прпмени на температурата. 

Дплжината на светлпснипт ден треба да биде пд 10 - 12 часа. 
За нпрмален развпј на краставицата релативната влажнпст на впздухпт треба да 

изнесува 70 -90 %, a влажнпста на ппчвата 65 - 70 % пд максималнипт впден капацитет. 
Сушата вп фаза на цветаое гп намалува плпдпнпсеоетп, причинува ппадаое на цветпвите 
и гп намалува принпспт и квалитетпт на плпдпвите. Оптималната тпплина и влажнпст гп 
активира фпрмираоетп на цветпвите и гп згплемува прпцентпт на женските цветпви, а 
ниската температура и недпстигпт на влага гп забрзува спзреваоетп на плпдпвите и 
старееоетп на растенијата. 

Вп заштитен прпстпр дп никнеоетп треба да се пбезбеди температура пд 25 - 28°C, 
кпга ппникнува за 5 - 7 дена. Од никнеоетп дп ппјава на првипт прав лист, температурата 
преку денпт треба да биде 22 - 25°C, a преку нпќ 18 - 20°C и релативна влажнпст на 
впздухпт 70 -80 %. 

Расадуваоетп вп заштитен прпстпр се врши вп редпви на растпјание 100-125 х40-50 
см, или вп двпредни ленти  100 + 50 x 35 - 50 cm 

 
           При пдгледуваое на краставицата какп 
втпра култура важни предуслпви се 
предкултурата, дпбрп извршените 
фитпсанитарни мерки и чистеое на ппвршината 
пд предкултурата. Дп кплку прпизвпдителпт 
има мпжнпст да изврши спларизација или 
термичка приридна дезинфекција на ппчвата сп 
цел намалуваое на дел пд бплестите и 
штетниците,  сп самптп тпа ќе дппринпсе за 
намалуваое на трпшпците за заштита вп текпт 
на вегетацијата. 

Мпра да се внимава вп текпт на 
вегетацијата на превиспката инсплација на 
спнчевата светлина при штп дпада дп пригпр на 
лисјата па и цветпвите,  затпа се врши 
засенчуваое сп специјална мрежа за да се 
избегне таквата ппјава .  

Ппвршината мпра да биде редпвнп 
влажна ппради прегплемата транспирација, 

при штп  дпада дп ппјава на виспка влажнпст, штп претставува идеални услпви за ппјава и 
развпј на сивптп гниеое(Botritys cinerea), кпе гп напада целптп растение. За сузбиваое на 
таквата ппјава, пптребнп е превземаое на превентивни мерки, и вклучуваое на 
интегрална заштита ппд кпја се ппдразбира вклучуваое на сите релевантни средства и 
мпжнпсти, ппчнувајќи пд дпбрп прпветруваое и редпвна агрптехника , исхрана, па се дп 
хемиска заштита какп ппследна ппција. 
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