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садят се полегнали 

около тях магданоз, чубрица, невен, босилек – 

против мана 

два корена един срещу друг, за да се вържат на 

един кол 

като поотрасне растението на височина се махат 
долните листа – за проветрение и против мана 

оставят се само 2-3 основни разклонения, 

останалите се махат 
торене – настройка от коприва (28 дена във вода); 

ферментирала кокоша тор (поне 14 дена във вода) 

през вегетацията 

при черна мана, внимателно се маха цялото 

растение и се изхвърля 

при попови прасета – хризантеми нарязани на 

ситно около корена 

Домати
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Краставици
садят се заедно с чубрица или магданоз – против 
мана 
да не са близо до домат и патладжан (имат едни и 
същи неприятели) 
заедно с царевица, слънчоглед – за частично 
засенчване 
не се оставят големи краставици, защото спират 
растежа на растението 
мулчиране 
поливане с престояла вода, само сутрин 
добре е да им се дава повече калий, фосфор и 
калций под формата на пепел 
еднократно засушаване на младите растения, 
води да образуването на повече цвят и от там по- 
изобилна реколта 
недостига на вода и въздух в почвата, прави 
краставиците горчиви 
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чушки
садят се заедно с босилек, чубрица, моркови 

нуждаят се от топлина и добра влажност 
разсадът се сади на открито преди да се оформят 
цветните пъпки 

при саденето задължително се добавя компост 
ако се отглеждат на много слънчево и горещо място, 

растенията се разполагат по-нагъсто (35-40 см) за 

да си пазят сянка. На хладно и влажно място - по- 

нарядко, за да се избегнат гъбични заболявания 

лютите чушки се садят на разстояние поне 10 метра 

от сладките, за да няма опрашване 

добра компания за чушките са марулите, които 

играят ролята на "жив мулч" по време на ранния 

растеж. След реколтата, марулите се изкарват с 

корена, за да не конкурират чушките за хранителни 

вещества  
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Патладжан
патладжаните имат дълъг вегетационен период - 

около 5 месеца от засяването да обирането. 

Затова семената се сеят на закрито възможно по- 

рано 

сее се в по-големи съдове, не се пикира, защото 

трудно понася преместване 

сади се в близост до домат, грах, фасул, мащерка 

срещу колорадски бръмбар – опушват се листата с 

пепел в чорап  

задължително мулчиране 

торене с настройки 

не се оставят да станат твърде големи, берат се 

докато са с лъскава кожа, после стават горчиви 

ранното обиране насърчава производството на 

повече плодове 
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тиквички

грижите са същите, като при краставиците 

засаждат се на влажно място в градината 

мулчиране за задържане на влагата 

редовното обиране на реколтата, насърчава 

растението да произвежда още 

задължително тиквичката се реже с 

прилежащото към нея листо, защото след 

откъсване на плода прилежащият към него лист 

няма хранителна стойност за следващите 

плодове 

цветовете на тиквичката също са ядливи - 

пълнени или панирани 
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тиква
гилдия 3-те сестри – боб, тиква, царевица 

задължително мулчиране, с цел защита от 
влагата 

имат дълъг вегетационен период, затова се 

садят възможно по-рано 

реагира много добре на торене с компост. В 

почвата трябва да се съдържат достатъчни 

количества фосфор и калий, за да се получат 
качествени плодове 

от прекалено много вода и азот се образуват 
големи, но безвкусни плодове 

набраните тикви се оставят известно време на 

слънце или под навес. Така се намалява водното 

съдържание и се подобряват вкусовите качества 

и дълготрайността им
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много стара растителна гилдия, измислена от 

индианците, на повече от 1300 години 

съвместно садене на боб, царевица и тиква в 

което трите растения взаимно си помагат 

царевицата служи за опора за боба  

фасулът фиксира азот от въздуха и го вкарва в 

почвата 

големите листа на тиквата създават жив мулч, 

като поддържат почвата хладна, влажна и без 

плевели 

царевицата се сее първа, след като опасността 

от слана е преминала. Когато порасне 10-12 см 

се сее боба. Една седмица по-късно се сее и 

тиквата 
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трите  сестри



Царевица

най-добре расте засадена на сектори, не на 

редици, защото се опрашва от вятъра, а не от 

насекоми 

семената се садят при температура на почвата 

поне 10° С   

царевицата е узряла, когато косата покафенее 

има нужда от доста поливане, когато започне 

цъфтежа и отново, когато се оформят кочаните 

трябва да се консумира възможно най-бързо 

след откъсване, защото после захарта се 

превръща в нишесте и царевицата губи 

сладостта си  
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Дини и пъпеши

в гнездо се сеят 4-5 семки, оставят се 2-те

най-хубави растения 

поливането трябва да започне по време на

узряването на плодовете, преди това води до

образуване на слаба коренова система 

устойчиви са на високи температури, но се

нуждаят от голямо количество светлина 

против листни въшки се пръска с чай от

лайка 

появата на гланц по плодовете и окапването

на власинките по дръжките са признаци, че

може да започне беритбата 
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