
Семейства в зеленчуковата градина

Brassicaceae 
Кръстоцветни 

хрян, зеле, ряпа, 

карфиол, броколи,  

репички, кейл, синап

Amaranthaceae 
Щирови 

червено цвекло, 

киноа, амарант, 
спанак

Cucurbitaceae 
Тиквови

краставици, пъпеши, 

диня, тиква, тиквички

Alliaceae 
Лукови 

лук, праз, чесън, 

шалот, левурда

Apiaceae 
Сенникоцветни

моркови, пащърнак, 
целина, копър, кимион, 

кориандър, магданоз, 
 

Fabaceae 
Бобови

люцерна, грах, фасул, 

нахут, леща, лупина,  

 детелина, соя  

 

Solanaceae 
Картофови

чушки, домати, 

картофи, патладжан, 

люти чушки, тютюн 

 

Asteraceae 
Сложноцветни 
слънчоглед, маруля, 

артишок, лайка, 

цикория, естрагон, 

ехинацея 

 

Lamiaceae 
Устноцветни

лавандула, босилек, 
мента, розмарин, 

 риган, мащерка,  

градински чай 

 

http://biotifulfarm.bg



особености на Семействата в градината

Brassicaceae 
 

Amaranthaceae 

Cucurbitaceae Alliaceae 
Лукови са естествени 

антибиотици, затова трябва да се 

садят далеч от бобови, тъй като 

убиват азотфиксиращите 

бактерии, живеещи в корените им.

Apiaceae 

Fabaceae 

Solanaceae 

Asteraceae 

Lamiaceae 

http://biotifulfarm.bg

Зелевите обичат плодородни 

почви и добро мулчиране. Имат 
нужда от пространство, за да 

растат. Техни най-добри приятели 

са ароматните билки и подправки.

Сложноцветните изискват слънце, 

много органична материя и 

постоянно поливане. Имат много 

чувствителни корени, затова не се 

пресяват.

Всички Бобови фиксират азот в 

почвата, който усвоят от 
въздуха. След реколтата, 

корените се оставят в земята.  

Използват се за зелено торене 

Всички Тиквови са катерливи и 

пълзящи растения. Имат нужда 

от топла почва, иначе изгниват. 
Искат много поливане особено 

по време на ранния растеж. 

Всички Картофови съдържат 
алкалоиди - съединения, които 

отблъскват инсектите. Това ги 

прави много полезни в градината, 

но при консумация не се отразяват 
добре на някои хора.  

Щирови имат висока способност 
за абсорбция на вещества, затова 

е много важно да се консумират 
продукти отгледани на чиста 

почва и нетретирани с 

пестициди.  

Интересното на представителите 

на сем. Морковови е, че ядливи 

са както надземната, така и 

подземната част на растението. 

Всички са ароматни и много 

полезни. Имат нужда от много 

слънце.

Семейството с най-голям 

принос в градината 

благодарение на своите 

ароматни, вкусови и лечебни 

свойства. Ролята им на 

привличащи опрашители ги 

прави задължителни за всяка 

градина. 


