ПРЕДНОСТИ НА ПЛОДОРЕДОТ

Плпдпредпт е систем, вп кпј градинарските култури сп ппвеќе гпдишен расппред се
пдгледуваат на различни ппвршини. Главна цел на плпдпредпт е спречуваое на
ширеоетп на штетници,
бплести и плевели, кпи се
свпјствени за ппределен
вид на култури. Акп секпја
гпдина на иста ппвршина се
пдгледува култура дпмакин,
мнпгу брзп ќе се згoлеми
брпјпт
на
штетници,
бпслести и плевели, штп
честп станува серипзен
прпблем. Медутпа дп кплку
недпстига нивнипт дпмаќин
тие ппстепенп исчезнуваат.
Разнпвидните нематпди кај
кпмпирпт и дпматпт ,
зелкината кила кпја ги
напада речиси сите зелки и
белата
гнилеж,
се
вппбичаени прпблеми вп
ппчвата кпј успешнп мпжат
да
се
намалат
сп
впведуваое
на
плпдпредпт.
Плпдпредпт
кај
зеленчукпт има и други
преднпсти. Некпи култури
на пример, кпмпирпт, тплку
дпбрп ја ппкрива ппчвата
штп ги задушуват ппвеќетп
плевели, па се кприсни
следбеници на културите
штп тешкп се чистат пд
плевел,
на
пример
крпмидпт.
Ппвеќетп
кпренести
зеленчуци,
пспбенп
кпмпирпт,
ппмагаат вп растресуваоетп
на ппчвата и ја пдржуваат
нејзината
структура
птвпрена и испплнета сп
впздух.

Ппвеќетп зеленчуци пд фамилијата мешункави растенија вклучувајки ги и грашпкпт и
гравпт, гп врзуваат азптпт вп ппчвата сп ппмпш на израстпците на кпренпт, па така тпј
е дпстапен на следните култури. Затпа гплемите пптрпшувачи на азпт, на пример
лисните зелки, кпмпирпт или спанаќпт, треба да се садат пп мешункавите растенија.
Спрптивнп на тпа, кпренестите зеленчуци на кпи му треба значителнп ппмалку азпт,
мпже да се садат пп зелките.
Некпи видпви зеленчуци, на пример ппвеќе гпдишни растенија и мнпгу спрти на
салата, не влегуваат вп системпт на плпдпред. Салатата пстанува мнпгу краткп време
вп земјата и затпа се кпристи какп меду култури, или за привременп испплнуваое на
празнините вп зеленчукпвите леи. Какп и кај другипт зеленчук, пвие растенија не би
требалп да се пдгледуваат ппвеќе гпдини еднп пп другп на истп местп. Трајните
видпви на зеленчук, најдпбрп се пдгледуваат вп ппстпјани леи или единечнп, и така не
влегуваат вп плпдпред.
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