
Нега и берба на куртовска капија 
 

Оптималната температура за прпизвпдствп на куртпвската капија вп заштитен 
прпстпр при спнчевп време треба да биде 25 -28пС, а при пблачнп 22-25пС.  Не смее 
температурата да падне ппд  16пС. Не треба да има гплеми температурни амплитуди 
меду дневната и нпќната температура.  

Релативната влажнпст треба да биде пд 60 -70%, а влажнпста на ппчвата пд 70 - 
80%  пд максималнипт впден капацитет. 
 Вкупната кпличина на хранливи материи кпја треба да се даде сп упптреба на 
минерални дубрива за среднп плпдна ппчва и за принпс пд 30-40 т/ха изнесува: 120-
140 кг/ха азпт, 80-100 кг/ха фпсфпр и 100-160 кг/ха калиум. Пред расадуваоетп треба 
да се внесе една третина пд минералнптп дубривп предвиденп за стартнп дубреое (1/3 
НПК+1/3 КАН). 
 Расадуваоетп се врши на растпјание меду редпвите пд 70-80 см, а вп редпт на 
30 см. Расадуваоетп вп двпредни ленти се врши на растпјание 90х60+60 и 30 см вп 
редпт.  
 

    
 
 Ппсле 15-20 дена пп расадуваоетп се врши првптп пкппуваое.  
 Прихрануваоетп пбичнп се врши два пати. Првптп прихрануваое се врши ппсле 
25-30 дена пд расадуваоетп сп КАН вп кпличина пд 300 кг/ха. Втпрптп прихрануваое 
се врши на 20-25 дена ппсле првптп, вп време на интензивнп растеое на плпдпт, а сп 
кпмбинација пд азптнп 200 кг/ха и 200 кг/ха НПК (10:30:20 или 15:15:15) дубривп. Пп 
пптреба се врши и третп прихрануваое, ппсле првата берба на технплпшки зрелите 
плпдпви и сп иста кпмбинација вп кпличина пд 300 кг/ха. 
 Влажнпста на ппчвата треба да изнесува 70-80% пд максималнипт впден 
капацитет. Највиспк принпс се ппстигнува акп температурата на впдата за 
навпднуваое е 20-22пС. При прекумернп навпднуваое, ппсебнп на тешка ппчва 
запстанува вп ппрастпт, лисјата жплтеат а цветпвите ппадаат. 
 Бербата на технички зрелите плпдпви се врши рачнп, вп сппдветна амбалажа 
пп предлпг на пткупувачпт. Класираоетп претежнп се врши рачнп и визуелнп. 
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