
ряпа/репички

Обичат слънчеви, по-скоро хладни и влажни
места
Обилното поливане прави репичките фини и
крехки
Почвата се полива няколко дни преди засяване,
не след това
Смесени култури заедно с моркови и ранни
картофи
Латинката повишава аромата на репичките
Растенията няма да страдат от нападението на
земни бълхи, ако засеете репички и ряпа в
съседство с главеста салата, алабаш и домати
Листата на ряпата, докато все още са млади, не
по-високи от 10-15 см се консумират, като
листните зеленчуци

http://biotifulfarm.bg/



алабаш

Ранният алабаш предпочита леки, затоплящи
се почви, а късният - по-тежки
Не харесва засенчване
При високи температури – загрубява
Колебанията във водния режим на почвата
причиняват напукване на гулиите, а
засушаването - загрубяване на месестата им
част. Затова почвата се поддържа винаги
равномерно навлажнена, особено през
периода на образуване на гулиите
Колкото по-рано се прибере, толкова по-фин е
вкусът. Листата се използват за салата.
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Картофи
Най - добри предшественици - грах и боб
Изискват прохлада. При високи температури,

клубените им не растат.

При съденето в ямката се добавя органика или
пепел
Задължително мулчиране
Срещу колорадски бръмбар – картофите се
садят заедно с тикви цигулки или грах
Препарат против колорадски бръмбари - 1 ч.л.

масло от нийм +1 ч.л. течен сапун се разтварят
в 1 л. топла вода. Задължително и ръчно
отстраняване
Цветчетата са индикатор, че картофите са
достатъчно големи за вадене
Добри съседи на картофите са чесън и хрян
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сладки  Картофи
Сладките картофи нямат нищо общо с
обикновените картофи. Те са пълзящи растения от
семейството на грамофончетата
Бататите се отглеждат чрез разсад, който се
получава при прорастване на кореноплодите. За
производство на разсад за 100 кв. м са необходими
около 3 кг кореноплоди.

Засаждат се през март- април в топъл парник върху
пясък, покриват се също с пясък и се поливат с
хладка вода. След около 2 седмици издънките се
откриват и се пикират в топъл парник, като 2-3 дни
преди това те се каляват, като се свалят
парниковите рамки. От един клубен се получават
25-30 растения. Полученият разсад се засажда на
постоянно място - към средата на май, на
разстояние 75 см между редовете и 45 см в реда по
1 растение в гнездо. След разсаждането се полива
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хрян

Хрянът е многогодишно растение. Веднъж
установи ли се, започва да се разпространява
Размножава се чрез резници
Преди да се засадят, резниците се потъркват
със зебло, за да се избегне развитие на
странични корени
Всеки резник трябва да е дълъг около 15 см.

Сади се прав, като над него трябва да има 5 см
почва
Изисква дълбока, влагоемна почва
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целина

Сади се близо до повърхността, защото има
плоски корени
Вирее еднакво добре и на слънце и на сянка
Расте бавно - за поне 6 месеца
Задължително мулчиране
Сее се по-лесно, ако семената са смесени с
пясък
Изисква обилно поливане
Дървесната пепел му влияе много добре
Сади се като междинна култура при доматите
или между репички и салати
Засадете целина със зеле. Първото няма да има
ръжда, а второто - гъсеници на бялата
пеперуда
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пащърнак

Студоустойчиво растение, не понася
засенчване
Семената поникват бавно, затова при
необходимост се полива допълнително
През време на вегетацията грижите са както за
морковите
Рязкото застудяване засилва вкуса на
пащърнака
Морковената муха атакува пащърнака, също
както морковите. Затова се сади заедно с лук и
чесън, които я пъдят
Засят по-късно през годината и по-нагъсто е
по-малко податлив на болести
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компост
Когато става въпрос за компостиране, запомнете

тези 2 цвята:

http://biotifulfarm.bg/

ЗеленоКафяво

Азотвъглерод

Есенни листа
Борова игли
Клонки
Слама и сено
Дървесни
стърготини
Царевични
стъбла
Хартия и картон
Яйчените черупки
Пепел от
камината

Трева
Кафе / чай

Зеленчукови и
плодови отпадъци

Остатъци от
растения

Плевели, които не
са образували

семена
Животински тор 

Морски водорасли

Съотношение 

Зелено:Кафяво

3 части    :   1 част

Зелено

Твърде много

бавен процес
Кафяво

Твърде много

мирише лошо

Качествения компост се нуждае също и от вода
(овлажняване) и кислород (разбъркване)



ротация на културите

5 годишен план за ротация в градината

http://biotifulfarm.bg/

Brassicaceae

 Кръстоцветни 

хрян, зеле, ряпа, 

карфиол, броколи, 

репички, кейл

Fabaceae Бобови 
 грах, фасул,

 нахут, леща

Alliaceae 
Лукови

 лук, праз, чесън,
шалот, левурда

Solanaceae Картофови чушки, домати,картофи, патладжан,люти чушки

Кореноплодни и

листно-стволови

зеленчуци

моркови, пащърнак,

целина, червено

цвекло, спанак,

маруля



Био препарат от коприва
 
 
 Събраната коприва се поставя в кофа и се заливат с вода така,
че водата да покрива зелената маса напълно. Кофата не трябва
да е малка, тъй като при ферментацията, количеството на
течността може да се увеличи.
 
Кофата с настройката се покрива с капак и се поставя на
слънчево място. Всеки ден копривата трябва да се разбърква, за
да може по-добре и по-бързо да ферментира. В горещите летни
дни този процес отнема около 5 денонощия, максимум седмица,
но през пролетта и есента ферментацията ще е поне две
седмици.
 
Копривеният тор може да се използва за подхранване и за
пръскане на растенията. За торене настройката се разрежда с
вода в пропорция 1:10, а за опръскване - 1:20. Редовното
използване на копривената настойка ще укрепи растенията
(техните корени, стебла, листа), те ще бъдат здрави и силни, а
пръскането с разтвора ще изгони от културите някои
 вредители и ще предотврати заболявания.
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