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Разсадът от чушки и домати,
за да расте добре, се нуждае
от подхранване с торове. 
Оказва се, че има естествени 
средства, които са достъпни
и евтини, за целта.
Представяме ви най-добрите 
от тях.

Сухата мая е богата на хранителни вещества, 

които са ценни за растенията:

аминокиселини, витамини, протеини. 

След торене с нея разсадът от чушки

и домати повишава своята устойчивост, 

а кореновата система се развива

чудесно. Торенето с този продукт ефективно 

влияе върху състава на почвата. Сухата мая е 

идеален тор за чушки, патладжани и домати.

Как се прави
тор с мая?

Естествени
торове за
подхранване
на разсад
от домати
и пипер

Суха мая

Нужни са 5 литра топла вода, 5 грама суха 

мая и 1 супена лъжица захар. Тези съставки 

трябва да се смесят добре и се оставят да 

престоят 3 часа на топло място. Получава се 

перфектен концентриран разтвор. Отлива се 

1 литър от него и се разрежда с 5 литра вода. 

С това се полива разсадът.
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Яйчните черупки са идеален стимулатор

за развитието на растенията. 

Ето и как се ползват те за направата

на тор. Една трета от двулитров буркан се 

запълва с натрошените черупки

от яйца. Налива се вода и трябва

да престои този разтвор 3 дни. 

С него после да се полива разсадът.

Яйчени черупки

Люспите от лук се считат за отличен

естествен тор. Те са истински склад

на витамини, фитонциди и други полезни 

вещества. В допълнение към

хранителната си функция, те имат

и предпазващ ефект от вредители

и болести. Ето как се приготвя тор от люспи

от лук. Нужни са 20 грама люспи от лук на 5 

литра вода. Разтворът преди употреба трябва 

да престои 5-6 дни. Растенията се поливат

с него веднъж на всеки 2-3 седмици.

Люспи от лук

Разсадът от домати и пипер се развива 

добре, ако се полива с йоден разтвор.

Защо? Йодът е важен елемент за растенията, 

който ги прави здрави и силни. Първо,

трябва да се купи йод от аптеката. Не може

да се ползва йод с минал срок на годност.

1-2 капки от него се слагат на 3 литра вода. 

Нужно е точно прецизиране на дозата.

Ако концентрацията се увеличи, може

да се стигне до изгаряне на разсада.

При предозиране също се уврежда 

микрофлората в почвата.

Йод
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Нужни са 5 литра топла вода, 5 грама суха 

мая и 1 супена лъжица захар. Тези съставки 

трябва да се смесят добре и се оставят да 

престоят 3 часа на топло място. Получава се 

перфектен концентриран разтвор. Отлива се 

1 литър от него и се разрежда с 5 литра вода. 

С това се полива разсадът.

Дървесната пепел е естествен минерален тор, който 

съдържа различни макро- и микроелементи. Той се 

използва широко не само за подхранване на разсад, 

но и за растения, които са вече добре оформени. 

Приготвянето на разтвора е лесно: добавят се 2 

супени лъжици дървесна пепел на литър вода. 

Съдържанието се разбърква добре. Приготвената 

смес трябва да се филтрира и да се разреди с вода

в съотношение 1 : 1. Дървесната пепел може да се 

използва и за други цели. Препоръчително е 

семената за посев да престоят в разтвор на пепел

за 5 часа преди сеитба. Дървесната пепел се 

използва и против болести по растенията. 

С нея се поръсва почвата около разсада.

Дървесна пепел

Стар хляб често остава във всеки дом и той също може да се 

ползва като естествен тор за разсад. Няколко парчета стар, 

сух хляб първо се нарязват. Например, буркан от компот се 

запълва с една трета от обема с хляб. После се налива вода. 

Бурканът се затваря с фолио и стои на тъмно и топло място 

24 часа. След това разтворът се филтрира и торът е готов. 

Слага се само по една чаена лъжичка от него около корена. 

Резултатът от това торене е забележим след няколко дни. 

Основният елемент в хляба е маята, която подобрява 

структурата на почвата, в резултат на което кореновата 

система се развива добре, а ефектът на други торове се 

засилва. Тези естествени торове са изпитани във времето

и се считат за един от най- ефективните средства за 

подхранване на разсад от домати и пипер.

Отвара от хляб



Ирисът е познат на хората от древни 
времена. На остров Крит фреска
в двореца в Кносос, която е на около 
4000 години, изобразява свещеник, 
заобиколен от цъфнали ириси. Цветето 
е кръстено на древногръцката богиня 
Ирис, която като пратеник
на боговете е вървяла по дъгата 
(думата "ирис" на гръцки означава 
дъга). Името на растението е дадено
от гръцкия лекар Хипократ. През 
Средновековието тези изящни цветя
са отглеждани в градините на замъци
и манастири, откъдето са пренесени
в градините на обикновените жители. 

Днес ириси могат да се видят
в различни градински пространства.
Те са ярки и разнообразни - 
разновидностите на тази култура
са много различни. Към днешна дата
са известни повече от 250 вида,
но продължава да се работи върху 
създаването на нови сортове
с подобрени декоративни качества.

Правилните грижи за това красиво 
цвете гарантират дълъг и изобилен 
цъфтеж. По тази причина е важно
да се знае какво изисква културата
в процеса на нейното отглеждане.

Засаждане
и грижи за ириса
в градината



Първата задача е да не се пренебрегва растението през пролетта. Пръстта от цветните лехи се 

отстранява веднага след топенето на снега, а растителните остатъци могат да бъдат сложени

в компостна яма или изгорени. Ирисите харесват чисти лехи, рохкава почва, подхранване и адекватна 

влага.  Градинарите трябва да се погрижат за всичко това, за да може ирисът да се развие и цъфти.

Сортовете с коренища не са толкова взискателни, колкото луковичните. При вторите е необходимо 

редовно да се отстраняват зелените листа с жълти петна. Месец след цъфтежа е препоръчително да се 

изкопаят луковиците, после да се измият в 0,2% разтвор на калиев перманганат. Задължително се 

изсушават и съхраняват на тъмно до следващото засаждане. Единствените изключения в този случай са 

сортовете, които цъфтят отново през есента. Те не трябва да се изкопават.  Всичко това, за да може 

ирисът да се развие и цъфти.

Ранните пролетни грижи за ирисите от двата вида са еднакви. Разрохкването на пръстта около тях се 

прави на всеки 10-12 дни с малка мотика. Това става внимателно, за да не се повреди кореновата им 

система. Поливането и подхранването на ирисите в градината през пролетта е задължително. Цветята 

най-вече се нуждаят от поливане през периода на интензивен растеж, образуване на пъпки и началото 

на цъфтежа. Ирисите обичат влажна почвата, но не бива да се прекалява с поливането, за да не изгният 

коренищата. Препоръчително е да се полива вечер, около растението. 

Количеството вода е 15-20 литра на 1 m².

Не бива да се забравя и торенето. Не е желателно да се използват сухи торове поради възможни 

изгаряния на коренищата, които се намират близо до повърхността. Всяка издънка се нуждае от: 2 грама 

фосфорен тор (суперфосфат); 1 грам калий и азот (калиев хлорид и амониев сулфат). За правилното 

използване на  веществата, трябва да се помни, че в една кофа могат да се разтворят не повече от 20-25 

грама смесена тор. Тази схема е приложима и за подхранване: по време на растежа са нужни 10 грама 

азотни торове на 1 m²; а след 14 дни - 15 грама азотни и фосфорни торове за същата площ. Вече по време 

на периода на цъфтеж растенията изискват 20 грама калиеви и фосфорни торове. 

Вредители и болести, причинени от насекоми: полезна информация.

Ирисите са сред културите, които вредителите заобикалят. Ако някой досаден бръмбар или гъсеница, 

все пак, полази по тях, тогава се прави обработката през няколко седмици. Такива процедури са

особено ефективни 6 седмици преди цъфтежа. Що се отнася до болестите, най-честата от тях е гниене. 

Необходимо е да се изкопае коренището, внимателно да се отстрани гнилата зона до здрава тъкан. 

След това то се поставя в слаб разтвор на калиев перманганат за 2 часа и се изсушава на слънце. 

Препоръчително е да се смени почвата, върху която е израснал ирисът. 

Какво означава ранна
пролетна грижа за ирисите?

Ириси с луковица или коренище:
има ли разлика при отглеждане?
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Засаждане на ириси през пролетта.

Здрави коренища и луковици се продават

в специализиран магазин. Посадъчният материал

от съмнителен продавач или от съсед, е добре да се 

обработи в розов разтвор на калиев перманганат

за не повече от 20 минути и да се изсуши на слънце. 

Непосредствено преди засаждането коренището 

може да се третира със стимуланти на растежа. 

Засаждане на ириси.

Избира се слънчево място. Изкопава се дупка

с дълбочина 25 см, а после от пръстта се издига 

ниска могила в средата. Поставя се коренището 

върху нея, корените се разделят, посипва се

с пръст и компост, леко се уплътнява с ръце и се 

полива с вода. Върхът на коренището трябва да е

да е на нивото на земята. Разстоянието между две 

съседни растения трябва да бъде около половин 

метър, за ирисите джуджета - малко по-малко. 

Вече вкоренени, ирисите са устойчиви на суша.



При ухапване от отровна змия

на кожата има две дупки, а при 

неотровните змии такива липсват. 

Змиите обичат да се заселват в 

гъсталаци от трева и мокри, 

неокосени зони. С цел предпазване

от змии градината трябва да се 

обработва и да се почиства редовно. 

В гората и зони с гъста растителност 

човек трябва да бъде със затворени 

обувки, панталони и риза с дълъг 

ръкав,  за да се предпази

от потенциални ухапвания не само

от змии, но и от други насекоми.

Не е желателно да се убиват змии! 

Някои от тях са защитени видове. 

Те са част от екосистемата. 

В модерния 21-ви век хората трябва 

да обичат и уважават природата. 

По тази причина змиите е 

препоръчително да се уловят 

с пръчка, да се сложат в кофа 

с капак или в торба, а после да се 

отнесат далече от населеното място.

Отровните змии са сравнително 

рядко срещани, но пък в градините 

могат да се видят различни 

видове безопасни змии и други 

влечуги. Жаби и гущерчета са често

срещани в затревените площи. 

Сред тях няма отровни видове. 

Понякога в градинските пространства 

има и костенурки, които се движат 

много бавно. Трябва да се знае,

че това не е тяхната естествена

среда и по тази причина те трябва 

да се върнат в естественото им 

местообитание.

Как се познава дали
човек е ухапан
от отровна змия? 

В градинския участък 
понякога може да има змии, 
въпреки че e по-вероятно
да са в гората и в планината.
В България се срещат само
2 вида отровни змии - 
пепелянка (Vipera ammodytes) 
и усойница (Vipera berus)
в някои региони. Ако не се 
дразнят отровните змии не 
нападат, те обичат да се 
припичат на слънце. 
Ухапванията от отровните 
носят риск за живота за 
хората. В такива случаи човек 
незабавно трябва да позвъни 
на 112 или да отиде, ако е 
възможно, в „Бърза помощ“. 
Ухапванията от неотровните 
змии могат да причинят 
единствено алергична 
реакция при някои хора. 

Змии и влечуги.
в градината:
опасни ли са?

9



Рози и розови храсти: през пролетта се ползва азотен тор (амониев сулфат/ селитра, 1 супена 

лъжица се слага на кофа вода, чрез поливане и пръскане) или суперфосфат. Оборският тор 

(винаги без контакт с корените) също е добър и може да се приложи при засаждане (отделен

с почва от корена). Същият служи за мулчиране отгоре (след това се покрива с дървени 

стърготини или сено). Някои градинари ползват разтворен оборски тор, който после разреждат

с вода. 

Почвата около розите може да се мулчира с компост. Дозата е 4-5 кг на 1 m². Розите, колкото

и да е странно, обичат като цяло всякакъв месен и рибен компост. Той е идеален за подхранване. 

Може да се ползва 3 вида рибен тор: рибно брашно, рибна емулсия и хидролизиран рибен тор.

През лятото розите и розовите храсти се торят с многокомпонентни минерални торове за рози

3-4 пъти на сезон. През септември се спира подхранването с тор. Така се подготвят розите

за зимуване: в края на октомври - началото на ноември или по-късно, в зависимост от 

температурата, се покриват розовите храсти. Прави се и мулчиране на  корените със сух

оборски тор и слама. 

Цъфтящи трайни насаждения и храсти. Иглики. Общо се препоръчва да се правят не повече

от 3 на брой подхранвания с тор през вегетационен период: в момента на събуждане, по време

на появата на пъпки и след цъфтежа. Когато се появят първите издънки, се прилага амониев 

нитрат, а при първите пъпки,- калиеви торове (калиев нитрат). Универсален тор за луковични 

култури е пепелта, която може да се ползва с разрохкване, независимо от сезона. Чистата 

дървесна пепел  действа не само като естествен тор, но и ще предпази луковиците от болести

и вредители при засаждане. Дозировката дървесна пепел е следната: на 1 кв. м. - 200 грама. 

Ако се ползват фосфатни торове -  50 грама за 1 m². Опитните градинари препоръчват да се

ползва пепел за наторяване след цъфтежа и при отрязване на стари стъбла (това е необходимо

за узряването на луковицата). 

Многогодишни цветя и декоративни храсти. В началото на пролетта, веднага щом снегът се стопи, 

се торят с азот. Това позволява на цветята бързо да излязат от периода на покой и да започнат 

интензивен растеж. На етапа на образуване на пъпки, фосфорните торове са подходящи. През 

есента не се прилагат азотни торове, растенията се разрохкват и, ако е необходимо, почвата се 

мулчира със слама или дървени стърготини.

Какви торове трябва да се
използват за цъфтяща
градина целогодишно?
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Отглеждането на маруля на открито не създава 
никакви проблеми. Това е полезно растение, защото 
съдържа почти всички групи полезни витамини и 
ценни минерали: калий, калций, манган, желязо, 
йод, мед, молибден, бор, както и органични 
киселини. Използването на листа от маруля 
стимулира работата на храносмилателния тракт, 
ускорява и нормализира метаболизма. Но, за да 
имат полезен ефект за здравето, те трябва да се 
консумират винаги сурови, тоест, да не се подлагат 
на термична обработка.

Особености
при отглеждане
на маруля



Температурни условия и влажност.

Марулята е студоустойчива, светлолюбива и влаголюбива култура, подобно на репичките. Нуждите

на тези култури също са практически еднакви. Засяването на репички и марули в градината е добро 

решение. Така те ще се предпазват взаимно от вредители.

Семената на марулята започват да покълват при +4, + 5 ° C, така че трябва да се засядат веднага след 

топенето на снега, в леко затоплената почва. Разсадът издържа безболезнено студове до -2, -4° C,

а зрелите растения, които са с четири до пет листа - до -6, - 8° C.

Оптималната температура за развитие на растенията е +15, + 20 ° C. В този температурен диапазон, 

при достатъчно влага в почвата и въздуха, започва активният растеж на зелената маса. 

При повишаване на температурата над +20 ,+ 25 ° C листата на растението не се развиват добре, 

изсъхват и дава само семена. Също така, при повишени температури, семената покълват лошо, така

че не трябва да се чака лятото за сеитба на маруля.

Тази култура е придирчива към слънцето и светлината, не обича дълбоката сянка. По тази причина 

се препоръчва да се засади на открити, слънчеви места в началото на пролетта. Ако се закъснее

 с пролетното засаждане, то има решение – марулите могат да се развият добре и на сенчести места. 

Парещото горещо слънце спира напълно растежа на марулята, така че разсадът може да е в сянката

на други култури.

Марулята не може да се развие без изобилие от влага в почвата и въздуха. Затова е препоръчително 

да се полива културата всеки ден и за предпочитане вечер (след залез слънце). Освен това е

по-добре да се полива чрез пръскане, като листата също се овлажняват с вода, но също не бива това 

да е в жегата.



Каква почва обича марулята?

Най-добре е да се отглеждат марули на рохкави почви с голямо количество органични вещества

и микроелементи. В същото време е добре киселинната реакция на почвата да е неутрална

или слабо алкална от 6,0 до 7,2 pH.

Киселите, солените, тежките глинести почви не са особено подходящи за отглеждане на маруля. 

По принцип салатата е непретенциозна, т.е. расте добре върху пясък, чернозем, глинеста 

и варовита почва.

Необходимо е да се подготвят лехи за семената на този зеленчук предварително – още през есента. 

Добре е почвата предварително да се подхрани с торове. През есента, първо, тя се разкопава 

и се добавя изгнил оборски тор или компост: една кофа на 1 кв. м. Семената се полагат на дълбочина 

от 0.5 см. Нужни са 1.5 - 2 грама семена за 1 m².



Марулите през пролетта.

Поради спецификата кореновата система на марулята, почвата трябва винаги да се поддържа

рохкава и влажна.

Всички ранни сортове са с неразвита коренова система и могат да се отглеждат в градината през 

цялата година. Както и на прозореца в жилището. Подходящи са сандъчета и обикновени саксии 

с височина най-малко 10 см. На дъното се прави дренаж 2 - 3 см от глина, камъчета или друг материал. 

После се насипва леко влажна  почва от градината, която е смесена с изгнил оборски тор и пясък. 

Правят се дупки - 0,5 см, като разстоянието между тях е 2 - 3 см. Налива се леко вода в тях. Слагат

се 1 - 2 семена от маруля във всяка дупка. Поръсват се с пръст и с малко вода. Покрива се сандъчето 

или саксията с найлон.

За салатите, които се отглеждат вътре, може да се използва флуоресцентна лампа от градински

център на около 30 см над салатата за повече светлина.

Най-добре е сандъчето или  саксията да е на  перваза на прозореца, но да е далече от радиатор

или климатик. Остъклената лоджия е перфектна за отглеждане на салати в дома. 

След 5 - 7 дни ще се появят първите листенца маруля. Отстранява се полиетилена. Трябва да се

следи почвата под салатата да не изсъхва. Постоянно се поливат растенията и се пръскат с вода

от спрей-бутилка. Задължително само вечер. Приблизително 5-7 седмици след засаждането листата

на марулята са готови за консумация. Късат се готовите външни листа, за да може растението да се 

възстанови. То продължава да дава нови листа. Никога не се реже сърцевината на салатата.



Основни грижи в отглеждането на маруля.

Най-важни са навременното поливане, разрохкването на почвата и премахването на плевели.

Поливането е необходимо веднъж дневно при сухо време и 2-3 пъти седмично при хладно

и облачно време. Идеалното време е след залез слънце. Забранено е поливането на салатата

от лейка в горещ ден, тъй като мокрите листа ще изсъхнат.

За да се развие растението добре, се прави добро подхранване на почвата при засаждане. 

Само в изключително редки случаи се комбинира поливане с подхранване. Това може да стане

с малко оборски тор, разреден във водата.

Не се ползват химически вещества при наличие на вредителите на марулята. Може да се прилагат 

само естествени продукти, например отвара от чесън. Ако се установи заболяване на растението 

(корено гниене или друго), то трябва незабавно да се ликвидира напълно, за да не се разпространи 

болестта.

Събиране и съхранение.

Салатата се бере, когато листата й достигнат оптимална дължина за консумация, т.е. най-малко 8 см. 

Късат се отделни листа за директна консумация или цялото растение. То може за определено време 

да се съхранява в хладилник.

Препоръчва се листата да се откъсват само сутрин при сухо време, тъй като когато са  мокри,

не издържат дори за един ден. След като те се откъснат, внимателно се поставят в найлонов плик, 

а после в хладилник. Там издържат до 1 - 1,5 седмици, след което ще започнат да се развалят.

Марулята не бива да се съхранява при стайна температура. Винаги листата се измиват преди 

употреба и е препоръчително да се подсушат веднага. В противен случай ще загубят част от вкуса си.

Марулята е пролетно-есенно растение. Нейното отглеждане през лятото в горещо време е доста 

трудно. В този сезон има много други полезни и вкусни зеленчуци. Но в началото на пролетта една 

салата е истинско спасение от недостига на витамини и минерали. Тя пази и от пролетната депресия. 

По тази причина диетолозите препоръчват в пролетното меню да присъства салата от маруля.
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Специално внимание трябва да се обърне на подготовката
на почвата за пролетно засаждане, за да се получи добра 
реколта. Най-добре е да се стартира през есента, след
прибиране на реколтата в градината. В този период се
планира какво ще се засади следващия сезон, слага се тор, 
сеят се растения. 

Подготовка на почвата
за пролетно засаждане

Става дума за специфични сортове растения или култури. Те се отглеждат

и преобразуват в почвата, за да се подобри нейното качество. Зелените торове

я насищат с азот и други полезни хранителни вещества, а също така помагат

в битката с плевелите. Изборът на зелен тор зависи от културата, която се планира

да се отглежда. В крайна сметка всяко растение има нужда от специфични

растителни предшественици.

Ако не се засее зеленият тор през есента, това може да се направи и през пролетта.

За зелени торове се използват бързорастящи култури: детелина, едногодишен

райграс, горчица, фий, грах, люцерна. Две седмици преди сеитбата на основната

култура зеленият тор трябва да се зарови в почвата с помощта на плосък нож или 

лопата. Не всички култури могат лесно да бъдат закопани в почвата с плосък нож. 

Ако тя е много твърда или на нея растат зимни култури, ще трябва да се зарови

плитко, на малка дълбочина, или се препоръчва разрохкване и аериране на горния

слой с мотокултиватор.

През пролетта задължително се прави прекопаване на лехите, ако градината е

много занемарена и с доста плевели. Важно е внимателно да се премахнат

корените на плевелите от почвата.

Зелен тор – какво  е това?
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Всички растения се нуждаят от плодородна, рохкава, въздухо- и водопропусклива почва. Ако тя е

много тежка, глинестият, речният пясък, компостът и торфът ще помогнат за подобряване на нейната 

структура. В този случай е по-добре да се използва торф, който не е с висока киселинност. Винаги

е нужно да се проверява неговата киселинност. В определени случаи се добавя доломитно брашно

или дървесна пепел.

Как да се подобри структурата
на почвения слой?

В началото на вегетационния период растенията се нуждаят най-вече от азот, калий и фосфор. 

Ако почвата не е подхранена с многокомпонентни торове или оборски тор през есента, тогава през 

пролетта се налага  това да се направи. Отличен и достъпен тор са хумусът и компостът. Те се прибавят 

при разкопаване или при разрохкване на почвата. Дозата е 1-2 кофи на 1 m²  в зависимост от културата. 

Това ще спомогне както за нейното обогатяване с най-важните хранителни вещества, така и за 

подобряване на нейната структура. След торене се изравнява горния почвен слой с гребло и се

оформят дупките и редовете за сеитба.

При липса на домашен компост, готов се продава в специализираните градински центрове. 

Той съдържа азот, фосфор, калий, магнезий и други хранителни вещества във форма, която е лесно 

усвоима от растенията. 

Един от най-добрите компости е този от конски тор.  Той може да се добави директно към дупките 

за засаждане. Ако се ползва готов компост в гранулирана форма, достатъчно е да се сложат само 10-15 

грама във всяка ямка, тоест, нужни са 25-50 грама на 1 метър редица. Този тор е лесен и удобен за 

използване, не съдържа патогенни микроорганизми, плевели семена и ларви на вредители. Конският 

компост има способността да задържа влагата и да генерира топлина, което помага на семената

да покълнат по-бързо. Повечето култури понасят много добре  органичните вещества при торене. 

Компостът след като се сложи в дупките за засаждане, се смесва с почвата, после се добавя вода

и се поставят набъбнали семена. 

Оранжерийна градина – полезни съвети.

На пазара се предлагат различни материали за изграждане на оранжерийни градини. Конструкцията 

обикновено е от алуминий, стомана или дърво. Стандартното покритие е полиетилен с UV стабилизация, 

опънат върху рамката. Може да се използват също плексиглас и стъкло, но това са по-скъпи материали. 

Дъгите в горната част на конструкцията са с различни диаметри. Не трябва да използват прекалено 

тънки и евтини  конструктивни елементи. Те бързо се деформират от вятъра, тънкият метал, също и 

дървото, могат да се пречупят и такава оранжерия няма да издържи дълго.

Някои хора сами изработват със собствените си ръце оранжерия от метални или алуминиеви пръти, 

върху които опъват полиетиленово прозрачно фолио. Задължително тръбите трябва да са отвън с PVC, 

за да не се увреди полиетиленът.

Как се възстановява
плодородието на почвата?
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Опитните градинари съветват да се използва покривен материал с различна плътност. 

За предпазване на растенията от пролетни слани, плътността е нужно да бъде най-малко 40 грама

на кв. м. Но ако времето вече е топло, може да се ползва и не толкова плътен полиетилен.

Той предпазва от краткотрайни застудявания, силно слънце, вятър, насекоми, птици. Наистина

е чудесен заслон на зеленчуците на открито. 

За да може да бъде ефективен, покривният материал трябва да бъде не само добре прикрепен към 

конструкцията, но и към земята. 

Ако повърхността е равна, може да се притисне с дъски и да се поставят тухли или камъни отгоре. 

Не е добра идея тухлите да са директно върху покритието, тъй като острите им ръбове могат да го 

разкъсат. По-плътният полиетилен може да издържи няколко години, ако се борави внимателно

с него.

След премахване на покривния материал в градината е препоръчително да се мулчират 

насажденията, за да се развие в почвата благоприятна микрофлора. По този начин не е нужно

често плевене и поливане на насажденията.



Красива
градина:
какво да
се засади
до божури
и лалета 

Лалетата са любими цветя на много хора. 

Те смайват погледа с невероятния брой

на своите форми, размери и цветове. 

По тази причина могат да се впишат 

в голям брой декоративни композиции.

Най-лесно за начинаещия градинар е 

да създаде цветна леха от лалета. 

Разнообразието от сортове е поразяващо. 

Такава композиция може да бъде монохромна 

или контрастна, да варира с времето 

на цъфтеж и като височината на засадените 

лалета. Отделно може да се да 

експериментира със създаването 

на геометрични форми при насажденията 

(спирали, кръгове, ивици) и др.

Декоративно-листните растения могат 

перфектно да откроят красотата на лалетата. 

Композицията от различни пролетни 

луковични растения винаги ще бъде успешна 

- лалета до зюмбюли и нарциси, например.

Лалетата идеално стоят и до gypsophila 

paniculata.

Интересен вариант е да се засадят лалета 

заедно с високи растения, които цъфтят 

по-късно - флокс, хризантеми, ирис, невен, 

гладиоли и др. Докато лалетата започнат 

да цъфтят, "съседите" поемат основната роля 

в грижата за красотата на цветната леха.

Неудачен вариант за съседство е съвместното 

засаждане на лалета и лилии, тъй като 

болестите и вредителите по растенията са 

едни и същи.

Лалета

Божурите в градината са красиви цветни акценти 

поради значителния си размер и декоративен 

ефект. Те харесват филтрираната слънчева 

светлина и не обичат да бъдат пресаждани.

 В допълнение, божурът е индивидуалист, който 

ще оцелее при всякакви условия в градината 

и дори може да засенчи останалите в близост 

други цветя. При достатъчно място може да се 

засадят всякакви едногодишни растения, които 

цъфтят по-късно, обичат слънцето и нормално 

понасят умерена суша, на разстояние 

от божурите. На фона на буйните зелени листа 

на божурите те ще изглеждат ярко

и оригинално в градинското пространство.

Божурите са добре комбинирани с терасовидно 

засадени цветя. Те винаги се намират

 на най-горното ниво, което или граничи 

с вертикалната повърхност (ограда, стена)

или е център в кръговите насаждения. Рози

и божури перфектно съжителстват. 

Също идеално изглеждат до божурите лалета, 

маргаритки, лилии, хризантеми и цинии.

Божури



Фазите на Луната имат различни аспекти върху 
живота на планетата Земя. Реално движението
на всички небесни тела се подчинява на строги 
математически и физически закони. Хората
отдавна са забелязали, че фазите на Луната
влияят и върху развитието на растенията.

Роля на лунния
календар
за растенията



Фаза новолуние.

Луната не може да бъде видяна, тъй като се намира между Земята и Слънцето.

По това време се прави:

• Подрязване и резитба на клони, премахване на плевели, третиране на посевите,

 предпазване от вредители.

• Събиране на лечебни растения, прищипване на зеленчуци за заглушаване

на растежа им.

• Поливане.

• Разрохкване на почвата.

Фаза на нарастваща Луна
или първа четвърт.

Нарастващата Луна се характеризира с ускоряване на метаболитните процеси

в растенията.

Следователно е добре да се прави:

• Засяване на растения в градината или в контейнери, бране на пораснали растения,

засаждане на разсад, храсти и дървета.

• Разрохкване, разкопаване на почвата.

• Торене на посевите.

• Присаждане на дървета, храсти, отрязване на резници.

• Поливане на насажденията.
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Фаза на пълнолуние.

Пълнолунието, подобно на новолунието, обхваща три дни преди това, 

самия ден и деня след него.

Този период може да бъде посветен на:

• Разреждане на посевите.

• Плевене.

• Третиране срещу вредители.

• Събиране на кореноплодни култури, семена.

• Прибиране на реколтата без термична обработка.

• Подрязване и презасаждане на растенията.

• Торене на почвата.

Фаза на последната четвърт. 

Намаляващата Луна има благоприятен ефект върху развитието на подземната 

част на културата.

Затова се препоръчва да се прави:

• Засаждане и презасаждане на кореноплодни, бобови и луковични култури.

• Събиране, съхранение и консервиране на растенията.

• Третиране лехите срещу неприятели, плевели.

• Подхранване на растенията.
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Работно време:
делнични дни от 9-00 до 18-00 0890 55-02-99 / 0885 55-02-99


