
Зелеви 

Универсален метод срещу гъсеници по зелевите 

10 скилидки чесън, 5 малки люти чушки, 3 средни 

глави лук, 1л. вода. Смесете всички съставки, 

сложете да къкри на тих огън 10 мин. Нека престои 

1 нощ, после добавете 2 с.л. мляко и налейте в 

стъклен съд с плътно запушване. Преди употреба 

разредете 1 каф.чашка от отцедената течност с 9 

литра вода. Може да се ползва всякаква пръскачка. 

http://biotifulfarm.bg/

Целина и домати - предпазват всички видове 

зеле от бялата зелева пеперуда 

Розмаринът, цубрицата и мащерката пъдят 
зелевата пеперуда 



Зеле
невен или тагетис, засяти между зелето, пропъжда 

листогризещите гъсеници  

гилдия  - целина и зеле - зелето не се напада от бялата 

зелева пеперуда, а целината от ръждата 

чубрица, розмарин и мащерка пъдят зелевата пеперуда 

като замаскирват аромата на зелето, който ги привлича 

много вода, особено по време на зреенето на кочана 

при засаждане, задължително засенчване за 3 дни
излишъка на азот го прави безвкусно, воднисто и 

податливо на болести
без мулч, защото там през деня се крият голите охлюви и 

вечер нападат растението 

против голи охлюви – смес от пепел и хлорна вар наоколо 

най-добри предшественици на зелето са бобовите 

приятели – целина, цвекло, копър, фасул, спанак 
против бяла зелева пеперуда - извлек от листа и стъбла на 

домати 

http://biotifulfarm.bg/



броколи

най - добре да се сее директно в почвата, 

последователно, за да се избегне узряване 

наведнъж 

изисква много подхранване и вода, защото 

извлича големи количества хранителни вещества 

не се засажда там, където са били отглеждани 

други зелеви култури 

настройка от коприва по време на вегетация  

мулчиране и много поливане 

бере се преди да цъфне в жълти цветове 

когато отделните пъпки се оформят добре,  върхът 
на главното стебло се прекършва
редовно се изрязват и издънките щом достигнат 10 

см.  

http://biotifulfarm.bg/



карфиол

разсадът трябва да се премести в почвата, преди 

да е станал 5 см  

температурата от засяването до поникването 

трябва да бъде 18-22º. При по-високи или по- 

ниски температури трудно се оформя глава и се 

наблюдава предимно увеличаване на 

вегетативната маса 

сади се на разстояние поне 60 см.  

нуждае се от повече вода от броколито 

изисква хладни места, защото иначе прави малки 

глави с бедна текстура. Горещината не му влияе 

добре 

тънките и деформирани листа показват, че е 

възможно да има дефицит на магнезий  и бор

http://biotifulfarm.bg/



Брюкселско зеле

отглежда се като втора култура 

когато зелчетата започнат да се оформят се 

прекършва върха на стъблото и се премахват 
 част от листата 

при прекомерно наторяване се разваля вкуса 

на зелчетата 

дървесната пепел му влияе много добре
сади се нарядко, защото има нужда от 
светлина и въздух
започва да зрее от основата на стеблото - 

обира се от долу нагоре

http://biotifulfarm.bg/



Бобови 
Всички бобови са азотфиксиращи растения, което 

означава, че улавят азота от атмосферата и го 

фиксират в почвата благодарение на бактерии, 

които живеят в корените им.  

http://biotifulfarm.bg/

След края на реколтата, остатъците на всички бобови 

се оставят в почвата с цел осигуряване на азот.  

Използват се за зелено торене. 

Представители на бобови са люцерна, детелина, грах, 

боб, леща, нахут, фий. От дърветата - див рожков и 

акация. 

Никога не се садят до представители на семейство 

чеснови, защото те унищожават бактериите в 

корените.  



Фасул
 

садят се на различно място всяка година, 
иначе реколтата е слаба 
не се съдят в близост до представители на 
собственото им семейство 
най-добре е да се сее боба на колове под 
формата на палатка. Около всеки кол се 
засаждат в полукръг  8-10 бобчета. Разстояние 
между коловете 60 см 
след покълване растенията се окопават и 
загърлят 
пръска се с настройка от коприва 
когато достигне върха на подпорите 
връхчетата се прещипват, за да се стимулира 
реколтата
редовното обиране на шушулките също 
стимулира реколтата

http://biotifulfarm.bg/



грах
засяването се извършва директно в земята, в края 

на февруари, началото на март през 15-20 см. 

може да се сее на всеки 10-14 дни с цел дълга 

реколта 

не се сади там където е имало грах или фасул 

предишните две години
достатъчно влага преди цъфтежа и по време на 

цъфтежа 

мулчиране 

сади се заедно с чубрица против въшки
когато първите шушулки са готови, най-горните 

издънки на всяко растение се прищипват за 

увеличаване на реколтата
веднъж набран, грахът много бързо губи вкуса си. 

Консумира се веднага 

http://biotifulfarm.bg/



нахут

нарежда се сред най-студоустойчивите 

бобови култури 

сади се в най-сухите части на градината, тъй 

като е изключително сухоустойчив
 сее се възможно най-рано на пролет
 съпътстващ вид - царевица 

http://biotifulfarm.bg/



БАКЛА

вирее добре само на слънчево и открито 

място 

изискванията й към влагата са големи, 

особено в началните периоди на развитието 

много е подходяща за защита на 

нискорастящи зеленчуци и плодове от вятъра
както при граха, вкусовите качества започват 
да намаляват веднага след като е обрана
честото обиране, стимулира реколтата
приятели - зеле, брюкселско зеле, броколи, 

карфиол, целина, морков, сладка царевица, 

картофи  

http://biotifulfarm.bg/


