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За Календара          
Природата има свой ритъм. Той е нейна основна характеристика. 
Ритъмът е не само знак за съществуването на живот – той е 
самият живот.
 
Циркадните, лунни и сезонни сили влияят дълбоко на живота ни, 
стига да се доверим на тяхната мъдрост и интелигентност и да 
допуснем тяхното влияние върху себе си. Природата не бива да 
бъде опитомявана и контролирана, тя трябва само да бъде 
следвана.
 
Ритмите на природата са ключът към синхронизирането с живота. 
Умението да следваме естественото течение, да чувстваме 
реките от енергия е умение да се доверяваме на момента и да 
знаем, че за всичко си има правилно време, без да искаме да случваме 
нещата по друго време или по друг начин.
 
Следването на природния ритъм ни свързва дълбоко с източника, 
който захранва живота. Дава ни сила и хармония и ни учи на най-
истинската мъдрост – приемането.
 
Ние сме част от едно цяло. Когато работим и живеем с вдишването 
и издишването на естествения свят, когато следваме природните 
енергии и танцуваме с тяхното темпо, процъфтяваме и 
преуспяваме, като отделни индивиди и като част от една голяма 
жива общност.
 
Нашия календар за градината следва естествените ритми на 
природата и взема предвид безкрайните взаимодействия между 
всички участници във великата система, наречена живот. По този 
начин, съюзявайки се с природата ставаме по-силни - намаляваме 
нуждата от труд и увеличаваме възможностите за изобилна 
реколта.
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Причисляване към типа плододайно растение    
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картофи, чесън, целина, хрян, моркови, 
пащърнак, репички, ряпа, червено цвекло, 

черен оман, гулия, лук

листни билки, цветно зеле, цикория, маруля, 
салата, кейл, див копър, алабаш, пресен лук и 
чесън, листно цвекло, праз, ревен, брюкселско 

зеле, червено и бяло зеле, аспержи, спанак

Артишок, декоративен лук, цъфтящи храсти, 
цъфтящи билки, цъфтящи растения, броколи, рози 

патладжан, нискостъблен фасул, грах, бял боб, 
житни растения, слънчоглед, краставица, 

тиква, леща, пъпеш, царевица, чушки, соя, кафяв 
боб, домат, тиквички

Семеноплодни растения

Листни растения

Кореноплодни растения

Цъфтящи растения

по книгата на Мария Тун    



Легенда на цветовете в календара   
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Дните отбелязани с този цвят в 
календара са подходящи за 

растения, отглеждани за 
семена и плодове 

Плод

Дните отбелязани с този цвят в 
календара са благоприятни за

засаждане и бране на листни растения
Лист

Дните отбелязани с този цвят в 
календара са благоприятни за

засаждане и бране на кореноплодни
Корен

Дните отбелязани с този цвят в 
календара са подходящи за 

цъфтящите растения. Билките 
набрани в тези дни са най-ароматни 

Цвят

Дните отбелязани с този 
цвят са неподходящи за 

сеене и садене в градината 
Неподходящи дни

Легенда на 
таблицата по 
месеци 

на закрито
на открито

 реколта



Сеитба и реколта на зеленчуците по месеци
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Бележки:

Януари
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Бележки:

Февруари
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Бележки:

Март
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Бележки:

Април
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Бележки:

Май

www.biotifulfarm.bg



Бележки:

Юни
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Бележки:

Юли
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Бележки:

Август

www.biotifulfarm.bg



Бележки:

Септември
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Бележки:

Октомври
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Бележки:

Ноември
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Бележки:

Декември
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