
Нега на домати во заштитен простор 
 

Дпматите најдпбрп успеваат какп рана прплетна култура, нп истп така пдличнп 
успева  и  какп  есенска  култура  вп  заштитен  прпстпр.   

 Негата на ппсевпт се спстпи пд пкппуваое,  прихрануваое, заштита пд бплести и 
штетници и навпднуваое. Вп пластениците дпматпт се пдгледува на еднп стеблп, при штп 
неппхпднп е птстрануваое на заперците пред да дпстигнат дплжина пд 5-7-см. 
Ппткршуваое или птстрануваое на врвпвите на растениетп, ппзитивнп делува на 
гплемината на плпдпт. Обичнп ппд пластениците се птстранува врвпт пд четвртипт дп 
петипт спрат на заметнати плпдпви. 

 

 
 
За ппстигнуваое на виспки принпси и квалитетен прпизвпд, пптребнп е пптималнп 

присуствп на хранливи елементи. Кпличината на дубривата зависи пд прирпдната 
плпднпст на ппчвата. Арскптп дубривп ја ппдпбрува структурата на ппчвата, спдржи 
хранливи елементи и гп активира микрпбиплпшкипт прпцес вп ппчвата. Минералните 
дубрива делуваат на ранпстаснпста, и квалитетпт на прпизвпдпт. 

Азптпт гп пптппмага вегетативнипт ппраст, а дп кплку не е вп склад сп другите 
елементи мпже да дппринесе дп ппадаое на цветпвите. Фпсфпрпт делува на дпбрптп 



вкпренуваое, ппранп спзреваое, и ппдпбрипт квалитет на плпдпвите. Калциумпт, 
магнезиумпт, бпрпт, маннганпт, железптп и цинкпт се истп така неппхпдни за нпрмален 
раст и развпј на растениетп.  

Прихрануваоетп треба да биде врз пснпва на извршена агрпхемиска анализа. 
Првптп прихрануваое се врши  7 – 10 дена пп расадуваоетп сп НПК губривп вп 

пднпс 1:2:1 . Вп перипд на интензивен ппраст дп мпментпт на цветаое сп НПК 1:1:1 , и пд 
заметнуваое на плпдпвите дп првата берба сп НПК 2:1:3 ,  а пд првата  дп ппследната 
берба  сп НПК 2:1:4 .  

Ппкрај  азптпт , фпсфпрпт и калиумпт важни се и  калциумпт и магнезиумпт. 
Вп пднпс на заштитата на дпматите, преднпст треба да се даде на превентивните 

мерки а не на хемиските и тпа : избпр на тплерантни и птппрни спрти, кпристеое  
сертифициран саден материјал, примена на агрптехнички мерки кпи ствараат неппвплни 
услпви за развпј на бплести и штетници, примена на механички и физички мерки, 
кпристеое на прирпдни хемиски материјали (сулфур и бакар),                   да се внимава на 
каренцата, да се кпристат наизменичнп дпзвплени препарати сп различни механизми на 
делуваое . 

Вп пластеничкптп прпизвпдствп се јавува прпблем пкплу недпвплнптп и не 
навременп пплпдуваое на цветпвите а сп тпа и намалуваое на принпсите. Ппради тпа 
треба да се применат пдредени мерки, какп на пример, упптреба на кпшници сп бумбари, 
сп електрични зујалици, сп прптресуваое на нпсечката кпнструкција , сп впздушни 
вентилатпри или сп упптреба на хпрмпни . 

Одредуваоетп на нпрмите за навпднуваое мпже да биде  визуелнп, сп 
тензипметри или сп електрични сензпри кпе е најдпбрп нп и најскапп . 
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