
 

                   

                                    

Агро календар                                                                                                



 

  

 Септември 
Рапица   

Сеитба 

Сеитба на маслодайна рапица 

Оптималния срок за сеитба на рапица е 1-10 септември. Почвените агрегати 

трява да се с малки размери поради малкия размер на рапичните семена. Това 

обикновено се постига с 1-2 дискувания последвани от валиране след оран на 

20 см дълбочина и преди сеитба. 

Ползват се сертифицирани семена с кълняемост над 96%. Гъстотата на сеитба 

от 10-15см и зависи от хибрида, който се ползва. 

 С обработката на почвата се внасят фосфорни и калиеви торове както и 1/3 от 

азотната норма. Примерни торови норми -  N-15 -17kg/da; P2O5 –5-6kg/da, K2O– 

5-10kg/da. 

 

През месец септември продължават грижите за 

всички зеленчукови култури. 
  

Прави се култучене или филизене, привързване, окопаване, напояване и т.н. 

  

При доматите освен култучене, около средата на месеца трябва се премахне върхът за 

да спре нарастването им на височина. Това се прави за да могат плодовете от 

последните китки да узреят преди трайното застудяване и падането на сланата. 
 Доматите се третират за последно срещу мана и алтернария с контактните фунгициди -

 Шампион, Фунгуран и др. 

 При краставиците трябва да се направи филизене на последните колена за да наедреят. При 

нужда може да се третира срещу мана с един от препаратите: 

 Ридомил Голд МЦ 68 ВГ - 0.25%, Корсейт Р ДФ - 0.25% и др. 



При доматите, краставиците и патладжаните се извършват редовни беритби. 

 Зелето трябва да се опази от неприятели като: бяла зелева пеперуда, зелева нощенка и зелев 

молец и др. 

 Провежда се третиране с препарати от групата на синтетичните пиретроиди: 

 Карате, Вазтак, Моспилан и др.                                                                                                             

Засяват се следните култури през този месец: магданоз, спанак, салата и репички. 

Прибира се реколтата от моркови, домати, краставици, пипер и патладжан. Беритбите 

на полето продължават до падането на първите слани, а в оранжериите до края на 

месеца приключва вегетацията на домати, краставици и пипер. Площите освободени от 

зеленчуците, се почистват от растителни отпадъци и се прекопават. Култивационните 

съоръжения - парници и оранжерии се дезинфектират, почвата в тях се обеззаразява и 

се подготвят за производството на разсад през новия сезон. 

 

 

Агро календар на овощаря за месец септември 

През месец септември продължават беритбите на много от овощните видове. Узряват 

есенните сортове ябълки, като: 

 Златна Пармена, Джонатан, клонове на Червена превъзходна и Златна превъзходна, 

Канадска ренета, Английска зелена ренета, Муцу и др. 

Зреят зимните крушови сортове като: 

 Хардиева, Боскова, Харденпонтова масловки, Пекъмс Триумф, Попска и др. 

http://agronet.bg/agro/plant-protection/287-zeleva-noshtenka-mamestra-brassicae-.html


От костилковите видове зреят късните прасковени и сливови сортове. 

При прасковите това са: 

 Файет, Бейбиголд 9, Хелфорд. 

При сливите това са: 

 Габровска, Стринава и Кюстендилска синя. 

Продължава брането на малини от сортовете Люлин и Херитидж. 

Започва прибирането на орехите. 

В овощната градина се извършват голям брой агротехнически мероприятия. Извършват се 

редовни окопавания. Ако времето е топло и сухо, може да се извърши поливане в началото на 

месеца, за да се подпомогне процеса на залагане на плодни пъпки. 

Грижите в плододаващите ягодови насаждения продължават с редовни окопавания и 1-2 

поливания. 

През септември ягодите продължават да залагат плодни пъпки. Важно е почвената повърхност 

да бъде чиста от плевели и почвата да е достатъчно влагозапасена. За да се запази 

насаждението в добро здравословно състояние през следващата вегетация, трябва да се направи 

едно пръскане срещу червени и бели листни петна с един от контактните фунгициди - Дитан 

ВГ, Тирам и др. Продължава подготовката на нови площи за засаждане на нови насаждения. 

Може да започне есенното засаждане с новия ягодов разсад. Младите растения до края на 

есента развиват мощна коренова система и това ги прави по-устойчиви на зимните студове. 

Сортовете ягоди, които се използват масово за засаждане са: 

 Роксана, Горела, Покахонтас, Кембридж Фаворит, Зенга Зенгана, Белруби, Редгаунтлет 

и др. 

http://agronet.bg/agro/ovostarstvo/845-malina.html


През месец септември продължават наблюденията върху развитието на 

неприятелите и болестите 

   

  

През месец септември продължават да зреят много десертни сортове грозде. При тях 

гроздето се прибира на 2-3 пъти в зависимост от момента на узряване. 

Започват да зреят някои от винените сортове. 

Гроздоберът започва при установяване на захарност не по-малко от 20-22% при 

червените и 16-18% при белите сортове.  

ЗА ПОЛЕТО - БИТОВ ЗАХАРОМЕР 

Захарното съдържание се определя при полски условия с битов захаромер, който дава 

приблизително точни стойности. След беритбата на гроздето, след която е добре да се 

направи един почвен анализ, може да започне торенето на лозята с фосфор и калий и 

след което да се извърши обработката. 

 

Цветната градина през месец септември 

Късното лято обещава хубави слънчеви дни с приятни температури 

  

http://cache2.bgfermer.bg/Images/cache/502/Image_615502_2_0.jpg


През септември балкона и градината ще ни радват все 

още с прелестта си. Късното лято обещава хубави 

слънчеви дни с приятни температури. Природата ни 

предлага един цветен спектакъл, сутрин паяжините в 

градините носят перлените огърлици на росата, 

плодовете на храстите и дърветата добиват сияйните 

си цветове и всички цветя парадират с все така 

свежите си цветове. 

При това ни се отваря доста работа, към която трябва 

да насочим нашето внимание. 

 

Общи градински работи 
Все още трябва да завързваме на опора високите растения и да отрязваме капсулите със семена, 

които се образуват след цъфтенето. Ако искате да опитате идната година със семето, изсушете 

го на тъмно и сухо място и го пазете в хартиени пакетчета до идната година. 

• Многогодишните растения, които ще презимуват в градината, трябва да проверяваме редовно 

за паразити. 

• Излишните листа и прецъфтелите цветове изрязвайте. 

• Всичко, което е увехнало, почистете от градината. 

• Местата, които остават не заети в градината си отбележете с пръчици. А ако имате 

възможност, засадете си зимноцъфтящи растения. 

• Плевете редовно. 

Сега е време за нови планове в градината и за засаждане на луковици на цъфтящите през 

пролетта растения. 

Връзвайте новите филизи на пълзящите рози, но не ги притискайте зад опората, а ги вържете с 

хлабава връзка. 

Ако обичате рози, сега е момента да се огледате и да си направите план за розовата градина, 

защото сега розите показват най-прекрасните си цветове. 

 

Растения 
Момента е дошъл да разсаждаме растенията които хвърлят през зимата листата си, като рози, 

храсти и дръвчета. 

Имаме и възможност да изкопаем и да разделим многогодишните растения, които ще 

презимуват в градината. Отделяме най-младите странични растения и ги засаждаме отделно. Не 

се страхувайте - земята е все още топла и това стимулира развитието на корените. Садете и без 

да се притеснявате купените от вас растения. Преди да ги поставите в приготвеното място 

поставете ги в кофа с вода докато поемат обилно и се наситят. Внимание - никога не ги слагайте 

в мокра почва. 

Ударил е и също часът за пре- или засаждане на вечно зелените. 

За засаждането на луковици на цъфтящите през пролетта растения предлагаме два варианта - 

единия е да ги засадите систематично, заравяйки всяка една луковица на избраното място, а 

другия вариант е да подготвите мястото и да ги разпръснете с лека ръка, всички ликовички 

заедно - лалета, зюмбюли и нарциси и ги заровете където всяка сама си е паднала и си е 

намерила място. 

Как да си направим цвят в градината през зимата? Засадете декоративно зеле, храстчета, които 

връзват цветни зърновидни плодчета или студоустойчиви теменужки. Така ще се изненадате и 

през зимата с цветни акценти в градината. 

След падането на първите слани, извадете луковиците на далиите и бегониите, отръскайте ги от 

пръста, откъснете болните или повредените места и ги оставете на защитено сухо място да 

изсъхнат. Като станат сухи, увийте ги във вестник и ги сложете на място където не мръзне. 
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Някой тертиплии ги съхраняват в съндъчета, покрити с торфени парченца. 

Ако планирате през следващия сезон да пресаждате по големите дървета, храсти или вечно 

зелени растения, време е сега да направите около корените врязвания и създалите се фуги да 

запълните с торфени парчета. 

 

Саксии 
Тук включваме всички растения в саксии, контейнерчета и големи съдове. Също и саксиите, 

които през лятото сме изнесли навън. Оставете ги още малко да се порадват на слънцето, ако 

метеоролозите не са ни предупредили за преждевременното падане на ранната слана приберете 

ги на по-защитено място или директно в къщи. Поливайте ги редовно, тези които все още 

цъфтят имат нужда и от седмично торене. 

Не пропускайте и висящите саксии, които много бързо изпаряват водата. Дори и да е лошо 

времето, поне един ден в седмицата е необходимо да ги поливате. Ако от страни не висят много 

дълги клончета, можете да ги свалите и да ги оставите да се напоят в широк и дълбок съд. 

Събирайте дъждовната вода и поливайте с нея цветята. 

Водата която използвате трябва да бъде с температура на въздуха. По-студена или по-топла е 

като шок за растенията. 

 

Райграс 
Време е да се отдадете на основна грижа са райграса или да си направите нов. 

• Махнете грозните участъци като дълбоко изрязвате от зеленото килимче и засадете на ново. 

• Косете всяка седмица редовно и при продължителна суша поливайте с пръскалките редовно. 

• Събирайте с греблото редовно нападалите по тревата листа и ги пренесете да покриете с тях 

цветната леха. 

Сега за последен път торим преди идването на зимата, за да остане и през зимата райграса като 

зелен килим. 

Сега можем да си оправим сметките с мъха. Най-лесно става с железен сулфат, а и много помага 

ако направим вертикални врязвания в почвата (вертикутиране). След това вдигаме мъха и садим 

нови семена. Ако мъхът се появява отново и отново, изберете семена за сенчести места. 

Окосената трева можете да компостирате и да използвате като тор за цветната леха. 

 

Подправките 
Изровете от магданоза и другите топлолюбиви подправки и ги сложете в саксии. На перваза в 

кухнята ще имате още дълго време свежи подправки. 

 

Езерото 
Този месец е най-подходящ да започнете с изграждането на мечтаното езерце. Сега 

температурите са приятни, растежа на водните растения се забавя, но се развиват добре на тази 

светлина. 

Ако сега изграждате езерото, концентрирайте се върху идеята да засадите растения, 

произвеждащи кислород. Забравете водните лилии и буйния тропичен пейзаж. 

Над езерцето опънете една мрежа, която да улавя падащите листа. Иначе ви се налага всеки ден 

да ги събирате със ситото. 

Не късайте листата на водните лилии. Така влиза в кухото стъбло вода и загнива. Има и лилии, 

които растат в кошнички. На тях трябва да им се сменя почвата. 

 

На закрито 
За да останат дълго време набраните от градината цветя е необходимо да положим специални 

грижи. Розите подрязваме диагонално и обираме листата от долната част, да не се топят във 

водата. Дръжките на далиите и на слънчогледа топим в гореща вода за секунди. Късайте си 



цветята за букет рано сутрин и ги поставете веднага първо в кофа с вода. Божур и крем 

откъснете докато са на пъпки. Далиите и ехинацеята трябва да са се разцъфтели напълно като ги 

късате. 

Не оставяйте букета никога близо до зрели плодове. Макар че е красива комбинация, етилена от 

плодовете състарява бързо цветята. 

Мислете за това, че пъстрите цветя разведряват дъждовните есенни дни. Отгледайте си цвете и в 

къщи, не само в градината. 

Прецъфтелите хортензии можете да използвате за украса и през зимата, ако сега ги откъснете и 

ги изсушите в стаята. 

Ако през декември искате да се радвате на цъфнали лалета и зюмбюли, направете си саксийки 

или кошнички, като върха на луковицата трябва да е точно на повърхността на почвата. 

Нарцисите да се подават няколко сантиметра, а минзухарите да са покрити с няколко 

сантиметра почва. Смесете почвата с пясък, за да не задържа много влага. Поставете саксиите в 

мазето или на тъмно и студено място, не по-топло от 12°C. След 8 седмици започват да растат 

кълновете. 

 

Живия плет 
Време е да направим едно добро подрязване на живия плет. Режете конусовидно - горе по-

тясно, долу по-широко. 
  



  

 Октомври 
Пшеница и 

Ечемик 
  

Сеитба 

Сеитба на пшеница и ечемик 

Почвата трябва да е добре обработена, без буци за осигуряване на дружно 

поникване. При некачествена обработка могат да се наблюдават: 

измръзване, не добро вкореняване, понижение в добивите. 

 Предварително в почвата са внесени целите фосфорна и калиева торови 

норми и 1/3 от Азотната торова норма. 

 Използват се семена с висока кълняемост и кълняема енергия. Семената 

се засяват на 3-5см дълбочина. Предварително семената се обеззаразяват с 

фунгициди за борба с праховита главня, твърда главня, и ленточна болест. 

 Масово се провежда торене,обработка на почвата , обеззаразяване на 

семената, сеитба на пшеница и ечемик. За Южна България сеитбата трябва 

да приключи до 20 октомври , а за северна до 15 октомври.  

 Торене – Два- три дни преди сеитбата на семената на пшеницата, 

едновременно с фунгицида за обеззаразяването им, е добре те да се 

третират с биостимулиращия течен тор Хумустим. Доза : 1 литър 

Хумустим за 1 тон семе. 

 Това стимулиране повишава кълняемата енергия на семената, дружното 

им поникване и увеличаване на кореновата система на пшеницата 2-3 

пъти. Залага се здрав възел на братене, посевите влизат в зимата с висок 

имунитет и много добра фаза на развитие. 

 

 



Агро календар за месец октомври -зеленчуци

 

Средната месечна температура в равнинната част на страната е между 11-14°С, по 

Черноморието - 14-15°С, във високите полета 8-11°С, в планините 4-8°С. Месечната 

сума на валежите е между 40-60 л/кв.м, в планините е 60-100 л/кв.м. Възможно е 

образуването на слани. Дните позволяващи работа на полето са 24. 

През месец октомври грижите на зеленчукопроизводителите продължават и са 

насочени към доотглеждане, беритба и реализация на късните зеленчукови култури. 

Трябва да се знае, че с предимство се прибират чувствителните на слани и ниски 

температури култури, като домати, пипер, патладжан, броколи, карфиол и други. 

Към края на месеца започва и прибирането на праза и късното зеле, с което се поставя 

и края на активната работа на полето. 

През октомври се извършва предзимно засаждане на лук за зелено, зимен чесън, 

салата, спанак и главесто зеле. Използват се устойчиви на ниски температури сортове 

и хибриди. 

Култура Срок на сеитба 
Температура 

на поникване 

Сеитбена норма 

кг/дка 
Брой растения в декар 

Магданоз до 30.Х 2-3 0.7-1 500-600 на кв.м 

Спанак IХ-II 3-4 2.5-3 - 

Салати до 10.Х 2-3 засаждане 15 000-20 000 



Бакла едра 5-10.Х 6-8 18-20 5000-6000 

Бакла дребна 5-10.Х 6-8 12-15 
 

Репички късни до 15.Х 2-3 1.5-2 80 000-100 000 

Чесън зимен X-XI 2-3 100-150 - 

При зелето в началото на октомври се засаждат сортовете Дербентско, Спринт, Т-16 F 1 

и други, а в края на месеца сорта Бесапара и аналогични на него хибриди. При 

неспазване на сортовата агротехника различните сортове зеле не формират глави, а 

стрелкуват през пролетта. 

Растителнозащитни мероприятия при зелето се провеждат само в краен случай. След 

прибирането започват профилактични мероприятия. Събират се и се изгарят 

растителните остатъци носители на различни болести и някои форми на неприятелите. 

Започва есенната оран при която се унищожават зимуващите форми на неприятелите 

възрастни, какавиди и гъсеници, презимуващи в почвата - Зимна нощенка, Минираща 

муха, Лукова муха, Морковена муха, Картофен молец, Колорадски бръмбар и други. 

Агро календар на овощаря за месец октомври 

Есенни грижи за овощната градина 

През октомври намалява продължителността на слънчевото греене и се увеличава броят 

на облачните, мъгливите и дъждовните дни. Температурата на въздуха се понижава с 5-

6°С и опасността от ранни мразове се повишава значително. 

Средната месечна температура в повечето овощарски райони е между 11 и 14°С, а по 

Черноморието - 14-15°С. Максималните температури достигат от 22 до 27°С, а 

минималните - между 2 и 3°С. 

За повечето райони от страната месечната сума на валежите варира от 40 до 60 дм
3
/м

2
, а 

в планините - от 60 до 100 дм
3
/м

2
. 

През октомври при всички овощни видове активно протича процесът на запасяване с 

резервни хранителни вещества. 

В началото на месец октомври приключва беритбата на зимните сортове ябълки, 

круши и дюли.  Беритбата трябва да се организира така, че най-късно до средата на 

месеца плодовете да се приберат. Късната беритба води до значителни загуби, намалява 

се съхраняемоста на плодовете, затруднява се запасяването на дърветата с асимилати за 

успешно презимуване. 

След изпадането на листата трябва да се извърши есенната дълбока оран. 

http://agronet.bg/agro/ovostarstvo/977-sortove-ayabalki.html


При нужда се извършва основно торене на овошките с фосфорни и калиеви торове в 

плододаващите градини. 

Изрязват се и се изнасят от градините изсъхналите и заболели клони. Преди настъпването на 

зимните студове, стъблата на дърветата се варосват с 20-25% варна каша. Непосредствено след 

листопада при костилковите видове, като праскови и кайсии се прави пръскане с 2% 

бордолезов разтвор против къдравост и сачмянка при 80% листопад. 

Подготвят се дръвчетата и мястото за засаждане на нови овощни градини. Към третата 

десетдневка на месеца започва и самото засаждане. Дръвчетата от овощния разсадник 

трябва да се изваждат задължително след изпадането на листната маса. През октомври 

можете да засаждате овощни дървета, като за целта посадъчните ями трябва да се 

изкопават 10 дни преди засаждането. В една яма преди засаждането се поставят 150-200 

г суперфосфат и 60-80 г калиев тор. 

През октомври се прибират и ремонтантните (два пъти плододаващи в годината) 

сортове малини и ягоди. 

Продължава създаването на нови ягодови насаждения. Засаждането на ягодовия разсад 

трябва да приключи не по-късно от средата на месеца. При късно засаждане растенията 

не могат да се вкоренят достатъчно добре до настъпването на студовете и загиват. 

Препоръчва се засаждането през октомври да става с пикиран разсад и малко почва 

около корените. 

Извършва се последна обработка на ягодови плододаващите насаждения. Почвата 

между редовете се обработва на 10-15 см, като растенията се загърлят леко. 

Продължава изваждането и заготовката за съхраняване в хладилник на разсада за 

пролетно-лятно засаждане. 

 

Календар на лозаря за октомври  

През първата половина на месец октомври приключва прибирането на винените сортове 

грозде. 

Към края на месец октомври трябва да се извърши и дълбока оран във високостъблените 

лозя. Дълбоката оран на лозата се извършва на 20-25 см. Трябва да се извърши торене с фосфор 

и калии, но само след предварително направен почвен анализ. 
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В младите лозя се прави проверка на пропадналите растения, след което трябва да се 

подготвят и лозичките, които ще се засадят на местата където има загинали. 

Правят се обработки на почвата, като на площите, които ще се засаждат с млади лозя се 

извършва преораване, дисковане, а също така и маркиране на местата където ще се засаждат 

младите лозички. 

В края на месеца започва засаждането на новите лозови насаждения, както и засаждане на 

пропадналите лозички в младите лозя. 

През октомври винопроизводителите трябва да следят протичането на ферментацията 

на младите вина. Те трябва да подготвят и да дезинфекцират съдовете за съхранение 

на младото вино. 

 

 

  

  

 

 

 Ноември 
Пшеница и 

Ечемик 
  

Неприятели 

При 2-3 ларви или 2-3 повредени растения на 1кв.м срещу житен бегач се 

третира с Вазтак 100 ЕК 30 мл./дка, Регент 200 СК 10 мл./дка, Моспилан 

20 СП 12.5 гр./дка. Срещу полевката при  повече от 2 активни  колонии 

на дка се залагат примамки от Клерат – 5-7 гр. на дупка или се третира 

площно с 1.5 кг./дка. 

Борбата срещу плевелите поникващи през есента  за да бъде ефективна 

трябва да започне още след сеитба преди поникването им или в 

началните фази от тяхното развитие/ след фаза трети лист. Основните 

предимства при есенното внасяне са: 

Премахва се конкуренцията на плевелите, които поникват рано наесен 



 Ноември 
През този период плевелите са по чувствителни към съответните 

хербициди 

Използваните препарати се понасят по лесно от културните растения 

Максимален ефект се получава когато се спазват всички технологични 

изисквания по отглеждане на съответната култура. 

  

Води се борба с гризачите. В мишите дупки в почвата се поставят 

родентициди. 

 

 

Зеленчукопроизводство през ноември: 

  

- След прибиране на реколтата трябва да се съберат и унищожат растителните остатъци. Много 

неприятели и болести зимуват в растителните остатъци, затова събирането и унищожаването 

им е от изключителна важност. 

 

- По време на съхранението зеленчуците се атакуват от редица болести, причиняващи гниене. В 

хранилищата трябва да се внасят само здрави растения, без наранявания и деформации, и да 

има непрекъснат контрол върху параметрите на температурата и въздуха. 

 

- За засаждане на лук и чесън трябва да се изберат площи, които са включени в рамките на 2-3-

годишно сеитбообращение, и да се използва здрав посадъчен материал. 

 

- Все още не е късно за предзимно засяване на семената за производство на разсади и засаждане 

на ранните оранжерийни зеленчуци, които ще се реколтират през февруари и март. Подготвят 

се разсади за отопляемите култивационни съоръжения (домати, краставици), за неотопляемите 

(маруля, салата). 

- Обеззаразяването на почвата в стоманено-стъклените оранжерии е наложително да се 

извърши там, където не е правено през последните три години. 

 

 

 



 Овощарството през ноември:  

  

- Започва зимната резитба на овощните дървета. 

 

- Едновременно с нея трябва да се изкоренят болните, стари и засъхващи овощни дървета, да се 

изнесат извън градината и да се изгорят. Старата напукана кора по ствола и по-дебелите клони 

се остъргва с тъп нож, за да не се нарани ликото - така се унищожават зимуващите форми на 

вредителите. Отпадъците се събират внимателно и се изгарят. 

 

- През топлите дни продължава засаждането на овощните дръвчета. 

 

- Трябва да се изорат междуредията на овощните градини (на 20-25 см дълбочина) там, където 

не е направено до момента. 

 

- Подходящо е да се извърши торене с фосфор и калий (веднъж на 3-4 години в дози 30-40 

кг/дка) и оборски тор (3-4 т/дка), внесени преди оранта. 

 

- Стъблата на младите дръвчета се обвиват с подръчни материали (хартия, велпапе, слама, 

найлон), за да се предпазят от зайци и други гризачи. 

 

 - Стволовете и по-дебелите клони се варосват с разтвор от гасена вар и син камък с цел да се 

предпазят от зимните студове и да се унищожат лишеите и мъховете по тях. 

 

- Сега е моментът да напръскате овощните дървета през есента, ако още не сте направили това, 

костилковите овощни видове с бордолезов разтвор 2% срещу болестите къдравост по 

прасковата, ранно кафяво гниене, бактериален пригор и др. Крушите и ябълките се третират с 

бордолезов разтвор срещу огнен пригор. 

 

 

 



Календар на лозаря за ноември 

 

През първата половина на месец ноември приключва прибирането на винените 

сортове грозде. През ноември в лозовите насаждения се провеждат мероприятия, чието 

своевременно и правилно извършване предопределя в голяма степен количеството и 

качеството на добива на грозде през следващата година. 

Дълбока есенна оран 

Дълбоката есенна оран се прави веднага след приключване на гроздобера. Чрез нея се премахва 

уплътняването на почвата и се подобрява аерацията на корено обитаемия почвен слой. 

Есенната оран се извършва на дълбочина от 20-30 см., като пръста се обръща към лозите. Така 

се улеснява по-късно загрибането на главините, което е задължително за районите с опасност 

от измръзване. Тази практика трябва да завърши до 15-20 ноември, за да се изпреварят 

студовете. При чашовидната формировка се зариват с пръст първите 2-3 видими пъпки. Ако 

главините са по-високи, тогава се заравят само най-ниско разположените плодни пръчки. 

Основно торене 

Едновременно с дълбоката оран или малко преди нея в лозята се извършва основно торене с 

минерални и органични торове. Торовете се внасят в бразди дълбоко 25-30 см., след което 

веднага се заорават, за да се избегне загубата на хранителни вещества. Особено ефективно е 

есенното внасяне на органичните и минералните фосфорни и калиеви торове. 

Резитба на лозята 

През есента започва резитбата на лозята. Резитбата се извършва с добре наточени лозарски 

ножици, а за изрязване на по-дебелите части и старата дървесина се използват специални 

триончета. От правилната и навременна резитба се определя добива не само през настоящата, 

но и през следващата година. Необходимо е при резитбата да се отчитат биологичните 

особености на лозовото растение – родовитост, полярност, растежна сила. Най-родовити са 

средните очи и тези разположени малко над тях. В зависимост от силата на лозите, се определя 

натоварването на растенията. Като правило на по-силните главини се оставят по голям брой 



очи. При есенната резитба се оставя резерв от 10-12% плодни звена, за компенсиране на 

повреди от зимни студове. 

  

  

 Декември 
Пшеница и 

Ечемик 
  

Неприятели 

Декември и януари са месеците, в които зърнопроизводителите в 

България могат, а не малко от тях се и отдават на по-дълга и разбира се 

напълно заслужена почивка. И все пак има някои неща, които могат и 

трябва да се направят задължително. На първо място тава е прибирането 

и съхранението на стопанския инвентар на подходящи предварително 

изградени за целта места. Плугове, брани, валяци и всякакви други 

оръдия трябва да се прегледат, почистят, ако има нужда поправят и след 

това приберат в местата за зимно съхранение. Добре е с оглед на 

правилното и добро съхранение да се прочетат и спазват предписанията 

на дадената фирма производител. 

Въпреки липсата на работа по полето то все пак не бива да се забравя 

напълно и при всяка открила се възможността е добре да му се хвърля по 

един поглед, за да се следи какво е неговото текущо състояние. Това ще 

предотврати неприятните изненади на пролет в случай, че културите 

междувременно бъдат нападнати от вредители. Особено внимание се 

отделя на житния бегач полските гризачи. 

Внимание се отделя и на съхранението на зърнените култури и 

предпазването им от повреди произтичащи от различни неприятели. 

Температурите в помещенията следва да са възможно най-ниски (10-12 

градуса), тъй като по този начин се възпират вредителите, като гъгрица, 

молци, зърнени бръмбари и в по-малка степен плъховете и мишките. За 

последните е добре да се поставят капани или отровни примамки. 

 

 



Агрокалендар за месец декември-зеленчуци 

 

Започва зареждането с оборски тор в парниците и покритите култивационни 

съоръжения. Добре да се приготви почвената смес, която ще се ползва за разсаждане 

при благоприятни за работа дни. В полутопли парници може да се засеят салати, 

моркови семена от дребноплодни пипери, засаждане на лук за зелено. Ако сте засадили 

студоустойчиви зеленчукови култури при уплътнена почва и заплевеляване може да ги 

окопаете и загърлите леко. 

Добре е градините да се почистят от растителни остатъци на късните зеленчуци. 

Времето е подходящо за торене със суперфосфат и калиеви торове. 

 

 

Календар овощарство за декември 

Овощните дървета и храсти преминават в състояние на относителен зимен покой. 

Благоприятните дни се използват за зимни резитби, като клоните се изнасят извън градината за 

изгаряне на болните клони. 

Когато е пропуснато торене на овошките през ноември, може да се извърши декември. 

Фосфорните и калиевите торове се внасят веднъж на 3-4 г. на дълбочина 30-40 см. 

При слънчеви дни трябва да продължат зимните пръскания с 2% бордолезов разствор. С 

разтвора трябва да се облеят всички части на короната, клоните и ствола. Наред с резитба, 

обработка на почвата, те предотвратяват заразяването от редица икономически важни болести и 

неприятели. 

Работата по засаждането на дръвчетата в новите и попълване на местата в пропадналите 

дръвчета в младите насаждения може да продължи до първото по-трайно замръзване на 

почвата. 
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Календар на лозаря за декември 

През целия период на покой на лозите могат да се внасят фосфорни и калиеви торове. Те са 

бавно подвижни и се внасят на дълбочина 30-40см. Когато времето е подходящо в 

насажденията се извършва торене с минерални торове преди основната обработка. Декември е 

подходящ за ремонтиране на конструкциите в лозето, за отводняване на площи, за 

подравняване на терените за младо лозе. 

През декември се събират и приготвят резниците за подготовка на посадъчния материал. 

 

 

 Градински календар за декември 

Декември е месец с много настроения - ид ва 

Коледа и Нова Година. Декември e много специален месец да украсяваме коледната 

елха или да си създадем настроение със декоративни ароматизирани свещи, фъстъци и 

ябълки. 

Но не трябва да забравяме, че декември е и месеца студените температури, 

измръзванията и сланата. Така, че най-важно е да покрием растенията, които мръзнат с 

изолиращи найлони и да ги пазим от измръзване. 

Ако много ви липсва работата в градината и ви се иска да се пораздвижите, започнете с 

почистването и подреждането на градинските инструменти. Уверете се, че в маркуча за 

поливане не е останала вода. 

Зелените храсти имат нужда от вода, макар че е студено. Докато студа не е вкаменил 

земята, поливайте редовно. Малките кипариси са чувствителни към директните 

слънчеви лъчи и през зимата е възможно да покафенеят. Ако много ви лежат на 

сърцето, покрийте ги с тюл. Чимшира също няма проблем със зимата. И той има нужда 

от вода. Ако е подрязван във форма, най добре е да го завиете. 

Ако сте забравили да засадите лалетата имате възможност сега да ги сложите в земята. 

Надяваме се, че сте прибрали мушкатото и фуксиите, а и другите саксии. Поливайте ги, 

колкото да не се спече почвата. 



Райграс 

Събирането на листата е основна дейност. Ходенето по тревата е разрешено, но само 

ако не е замръзнала. 

Стайни растения 

Придържайте се към естествените нужди на вашите растения. Когато шлумбергерата 

започне да цъфти има нужда от редовно, но не обилно поливане. Същото важи и за 

коледните звезди. Прекомерната суша или влажност са причина да падат листата. 

 

 

 

 Януари 
Пшеница и 

Ечемик 
  

Болести 

 Посевите редовно се проверяват и ако се открият поражения от “снежна 

плесен” (особено в прорасналите посеви), снегът се притъпква с валяци. На 

откритите площи се прави снегозадържане, а в нивите, където се задържа 

вода, тя се отвежда. 

Пшеницата не понася вода и ако посевът престои повече от 10 дни под нея, 

то той напълно загива. За да се избегне това, през топлите дни на януари 

около по-ниските ниви трябва да се направят отводнителни канали. 

Подготвят се азотните торове и тороразпръскващата техника за 

подхранване на есенниците. Към края на месеца в равнинните и по-топли 

райони на страната, през дните, когато почвата е замръзнала се подхранват 

посевите. Ако през есента не е извършвано подхранване с азот и азотната 

норма не може да се внесе на два пъти, то цялата норма се внася през 

зимата. При опасност от изнасяне на азота на наклонени площи с водите от 

бързо топящ се сняг, азотната норма се внася на два пъти - януари-

февруари и в края на март. 

При температура по-висока от 6-7 градуса през топлите часове да се 

извършва обследване на площите за обикновена полевка. По диагонал на 



 Януари 
блока се броят колониите. Затрупват се 10 колонии и след 24 часа се 

проверяват. Броят на отворените ходове разделен на 10 дава плътността на 

1 дка - при плътност на 1 колония на дка започва залагане на примамки. 

При наличие на 2-3 ларви или 2-3 повредени растения на един квадратен 

метър се третира срещу житен бегач, като ларвите са в трета възраст. 

 

Календар за януари - зеленчукопроизводство 

 

Средната месечна температура в Северна България и високите полета е между 0 и -3°С, 

по Южното Черноморие и долината на река Струма до 3°С в планините от -7 до -3°С. 

Месечната сума на валежите е 30-50 л/кв.м, а по ниските части на планините и 

югоизточните райони от 60 до 100 л/кв.м. Дни позволяващи работа на полето - 9. 

Януари е изключително натоварен за градинарите, които произвеждат разсад. Още в 

началото на януари се подготвят за следващото производство оранжериите и 

парниците, като се почистват, дезинфекцират и изорават. 

Засяването започва, когато температурата на почвата достигне 20°С. Един от 

препоръчителните сортове пипер е Донат (Дакота) - хибрид, подходящ за отглеждане в 

полиетиленови и стъклени оранжерии. Сроковете за сеитба са 1-5 януари или 25 януари 

- 5 февруари. От доматените сортове за оранжерийно производство е подходящ 

ранозрелия полудетерминантен хибрид Магнус F1, който се засява между 15 и 20 

януари. 



В неотопляемите оранжерии и полиетиленовите съоръжения, както и в защитените 

парници се засяват репичките. Сеитбената норма е 2-3 г на квадратен метър. 

Към 15 януари се засяват семената на пипера, зелето и карфиола. Преди засяването те 

се обеззаразяват с подходящи препарати. Залагат се за рътене ранните картофи в 

помещения с температура 15-18 градуса, като предварително се почистват от 

прорасналите кълнове. 

Времето е подходящо за торене с оборски тор, суперфосфат и калиеви торове след 

направен почвен анализ и потребностите на почвите. В благоприятните за работа дни е 

добре да се приготви почвената смес, която ще се използва за разсаждане от равни 

части чимова пръст и обгорял оборски тор с прибавка на речен пясък. 

Календар на овощаря за януари 

Януари е типичен зимен месец. Средната температура в Северна България и високите 

полета варира от 0° до -3°С, по Черноморието и в Югозападна България - до 3°С, а в 

планинските райони - между -7° и -3°С. Най-високите дневни температури достигат 

11... 15°С, а най-ниските - до -15° ... -22°С. Екстремно ниски температури (до -29°С) се 

случват веднъж на 20-25 години. 

През месеца преобладава облачно време с относителна влажност на въздуха около 85%. 

Месечната сума на валежите за по-голямата част от страната е 30-50 дм
3
/м

2
. 

Средният брой на дните с метеорологични условия, позволяващи работа на открито, е 

9,3 с продължителност на деня 9,28 часа. 

Характерни за януари са мъглите, заледяванията, поледиците, снежните бури, но 

особено опасни за овощните култури са температурните инверсии, често явление в 

Североизточна България. 

През януари дърветата от повечето овощни видове продължават да са в дълбок 

(естествен) покой. 

Агротехнически мероприятия 

В овощните насаждения 

 Продължава работата по механизираната контурна и ръчна резитба в ябълковите 

и крушовите насаждения. 

В плодохранилищата се следи да се спазва режимът на съхраняване. 

 Продължава работата по ремонта на старите и изграждането на новите подпорни 

конструкции. 

 Започва извозването и разхвърлянето на оборския тор в насажденията. 



 Събират се калеми за пролетно присаждане. Резниците се вземат от южната 

страна на короната. Те се навързват на снопчета по 25, етикетират се и се 

съхраняват във влажен пясък на сенчесто място, в хладни избени помещения 

или в хладилни камери. 

 Полагат се грижи за опазване на заложените за стратифициране семена. В 

закритите помещения се регулират температурата и влагата, а в траповете 

семената се предпазват от преовлажняване и мишки. 

 Определя се площта за засаждане на нови овощни насаждения. Това е особено 

необходимо, тъй като при тях трябва да се определи предшественикът на 

овощните, който трябва да се реколтира не по-късно от края на юли. 

Изборът на място за ново насаждение да се извърши от специалист, като се имат пред 

вид специфичните изисквания на съответната култура към климата и почвата. 

В ягодовите насаждения 

 Притъпква се почвата около засадените през есента, изтеглените от резките 

колебания на температурата и липсата на сняг ягодови растения. 

 Започва затоплянето на оранжериите за форсирано производство на ягодови 

плодове. Температурата в оранжериите трябва да се повишава бавно (отначало 

до 10°С) и да се поддържа от 10 до 15°С. Ако температурата превиши 15°С за 

кратко време, растенията развиват недостатъчен брой листа с изтеглени дръжки, 

малко цветоноси с недоразвити цветове и непълноценни завръзи. 

 Изграждат се пластмасови тунели за ранно производство на ягоди. 

В малиновите насаждения 

 Изграждат се нови подпорни конструкции и се ремонтират старите. 

 За предпазване на младите растения от изтегляне почвата около тях се 

притъпква, а при възможност се загърлят на около 10 см над кореновата шийка. 

В касисовите насаждения 

 Продължава резитбата за плододаване. 

 Продължава събирането на резници. 

 Полагат се грижи за съхраняване на вкоренените растения за пролетно 

засаждане. 

 Вкоренилищата се преглеждат и при опасност от изтегляне и измръзване 

почвата около растенията се притъпква. 

 Особено внимание се отделя за предпазване на плодовете в плодохранилищата 

от запарване. 

 Определят се нуждите от минерални торове и по възможност се осигурява 

необходимото количество за пролетно подхранване. 

В насажденията с други култури 

 Продължава събирането на резници от актинидия, арония, нар, облепиха и 

смокиня. Събраните резници от актинидия и арония се нарязват на около 20 см 

http://agronet.bg/agro/ovostarstvo/1572-oblepiha.html
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дължина. Основата им се третира с вкоренител за резници и се поставят в 

специално съоръжение за вкореняване. 

 Резниците от смокиня, нар и облепиха се нарязват на около 20 см дължина, 

навързват се на снопчета по 50 и се съхраняват на открито или в мазе с влажен 

речен пясък. 

 Продължава събирането на семена от актинидия, които се поставят в 

продължение на един месец при температура около 0°С на открито или в 

неотоплявано помещение за стратифициране. 

 Продължава зимната резитба на насажденията от редки култури. 

 Продължава изграждането на телената конструкция в насажденията с актинидия. 

 Продължава контролът във вегетационните съоръжения за доотглеждане на 

актинидията. 

Растителнозащитни мероприятия 

 Продължава ремонтът на овощарската техника, поливаческия инвентар, 

машините за пръскане и прашене, аерозолните агрегати и др.. 

 Полагат се грижи за запазване на препаратите от навлажняване, закупуват се 

необходимите количества от тях и се подреждат в складовете. 

 В ровниците за овощен посадъчен материал се поставят нови отровни примамки 

срещу мишките. 

Календар на лозаря за януари 

Вниманието на лозарите през месеца е насочено главно към опазване на насажденията 

от много ниските зимни температури, които създават непосредствена опасност от 

измръзване при задържане на температурата под -20°С. За да се намали вредното 

въздействие на продължителните студове се правят димни купчини от слама или други 

отпадъци и се палят. 

Лозата се намира в период на относителен покой, който е подходящ за торене на 

плододаващи насаждения. При наличие на оборски тор, е препоръчително да се внасят 

по 2-3 тона на декар през 2-3 години. 

Внасят се почвени хербициди. 

Ако почвата не е изорана се обработва до дълбочина, при която не се вреди на 

кореновата система на лозите, за да се подобри структурата и да се унищожат 

зимуващите в нея неприятели - турски хоботник, лозов стригач, майски бръмбар. 

Наближава времето за резитба на лозята. Теоретично, подходящото време за резитба е 

през целия есенно-зимен период - 15 дни след листопада до началото на напъпването. 

Не се реже само в дни когато температурата е под 5 градуса. На практика обаче към 

края на месеца се започва с резитбата на по студоустойчивите сортове. Извършва се 

резитба на маточниците. 



Цветарство 

Януари 

Народната мъдрост учи, че ако има бури и гръмотевици през януари, трябва да 

очакваме големи застудявания. 

Не е рано да започнем с планирането на градинските работи. Най-добре е още сега да 

си поръчаме или да си купим семена. Така можем да си направим проби и да се уверим, 

че семената ще покълнат. 

В градината е важно да проверяваме редовно дали изолиращите студа найлони са 

стабилно завързани и дали не се е натрупал сняг по дърветата, храстите и кипарисите. 

Ако се е събрал сняг, има опасност да натежи и да пречупи растенията и клоните. Ако 

не е замръзнала земята, важно е да поливаме, но по-малко. Кипарисите и чимширите 

имат нужда от вода. Ако времето е меко има възможност малко да затрупаме 

коренчетата с пръст или добавим угнил оборски тор около коренчетата. 

На пръв поглед излиза като че нищо не се случва в градината през януари. Но това не е 

точно така. И през зимата цъфтят цветя. Така например черният кукуряк (Helleborus 

niger) обича зимата и цъфти до март. Зимния жасмин (Jasminum nudiflorum или 

Jasminum sieboldianum) и хамамелиса (Hamamelis) също. 

 

Двегодишните и многогодишните растения, които презимуват в килера или на стълбите 

имат нужда също от наглеждане, дали не е започнало загниване. Опасността идва от 

изсъхналите или изпадналите листенца и клончета. Най- добре е да ги отстраните 

веднага. Освен това не забравяйте да поливате, но оскъдно, колкото да не се спече 

почвата. Саксийните растения също имат нужда от вода. 

Ако имаме необходимост от повече цветове, можем да се концентрираме върху 

стайните растения. От коледните звезди вероятно не е останало много. Проблема е, че 

те са отгледани по бързата процедура в оранжерии с прекалено наторяване - 

представете си го като изкуствено хранене. Те не понасят студ и течение и малко да 

оставите прозореца отворен листата им почерняват и се нагърчват. И като ги вземем в 

къщи, започват да падат листата и да линеят. Не е възможно да ги задържите. Освен ако 

отскочите до Мексико и си донесете едно естествено здраво растение. 

Шлумбергерата е много по лесна за гледане, ако се справите добре ще ви радва години 

наред с прекрасни розови, червени или бели цветове. Малко вода, много светлина. 
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Райграс 

Ако снега върху моравата се е вледенил, внимателно го разрохкваме за да могат 

тревичките да дишат. Върху замръзналата, мократа или заснежената трева може да се 

ходи. Но ако времето е сухо, по-добре е да заобиколим тревата. 

 

Февруари 
Пшеница 

и Ечемик 
  

 

Извършва се пролетно подхранване на пшеницата и ечемика.  

Подхраването може да се извърши с торове под формата на карбамид (урея) 

и амониева силитра (амониев нитрат). 

  

За добро усвояване на карбамида има три фактора: Температура, влага и 

киселинност на почвата. Температурата трябва да е под 6
о
С защото над 

тази стойност карбамида почва да отделя газ (амоняк), с което се трупат 

загуби на азот. Влагата разтваря карбамида като помага за по-доброто 

усвояване от растенията. Алкалните почви ускоряват процеса на отделяне 

на амоняк и загуба на азот от карбамида. От друга страна за да влязат 

машини на полето е нужно почвата да е заледена. 

Обобщено: За ползване на карбамид при подхранване се нужни ниска 

температура, висока влага, не алкални почви (pH<7) и подходящи условия 

за влизане на машините. 

 

 

 

 

 

 



Календар на зеленчукопроизводителя за 

февруари 

 

Основните зеленчукови култури - домати, краставици, пипер, патладжан и зеле се 

отглеждат чрез разсад. Семената за произвеждане на разсада се засяват в началото в 

февруари. Използвайте само обеззаразени сертифицирани семена. Засявате семената на 

обеззаразена торопочвена смес. В парниците или помещенията, където отглеждате 

разсада е необходимо да поддържате оптимален температурен и влажен режим според 

изискванията на културата. 

Приготовяне на топли парници. За тази цел е необходимо набавяне на пресен оборски 

тор. Дъното на парника се покрива със суха шума или слама. Върху нея се разстила 

равномерно пресния оборски тор до долния ръб на порниковата рамка. Добре е пресния 

оборски тор да се навлажни с топла вода и да се покрие с полиетиленово платно докато 

се загрее. Около сандъка се натрупва тор или шума, върху касите се нареждат 

остъклените рамки и те се покриват с рогозки. След няколко дни торът се затопля и 

парникът се подготвя за засяване на семената. Върху добре заравнената повърхност на 

тора се застила равномерен слой от наситнена и пресята парникова почва /обикновено 2 

части градинска почва и 1 част прегорял оборски тор. 

В края на януари и началото на февруари се засяват в топли парници семената за ранно 

производство на домати и патладжан. Когато разсадът “кръстоса” /образува два 

същински листа/ трябва да се пикира в малки саксии или кофички. Температурата на 

въздуха в парника се поддържа от 20-25°С, а след поникването се понижава до 10-15°С. 

Полива се често с затоплена вода и с малки норми. При по- висока температура и 

влажност разсадът прераства и се изнежва. Регулирането на температурата се постига 



чрез повдигане рамката на парника. В същото време се засяват в топли парници семена 

за ранно производство на целина. 

Към средата на месец февруари се засяват семената за производство на разсад за 

пролетно засаждане на главесто зеле. 

Спанак и репички може да се засеят в студени или подвижни парници, стига почвата да 

не е замръзнала. Ако е подходящо времето в края на месец февруари и началото на 

март може да се засее спанак на открито. 

В средата на месец февруари може да се засее в студен парник и главестата салата. 

Предзимно засетите марули и главеста салата са подхранват с амониева селитра при 

норма 20-30 г/м
2
. 

Към края на месеца се засяват семената за ранно производство на моркови и средно 

ранното производство на пипер. Поникналият гъст разсад на ранния пипер се пикира на 

разстояние 8х8 см. 

При благоприятно време в края на февруари и началото на март е добре да започне 

засаждането на арпаджик за производство на лук за глави. Схемата на засаждане е 20-

25 см междуредово разстояние, 8-10 см в редовете и на 3-4 см дълбочина. При 

отглеждане на лук от семе (едногодишен), той се засява в редове на 20 см разстояние и 

2-3 см дълбочина. След поникването растенията трябва да се разредят на 8-10 см. 

В края на месеца може да започне рътенето на ранните картофи. Клубените за семе се 

нареждат в плоски щайги и се поставят при температура 15-18°С, в тъмни помещения с 

висока въздушна влажност за около две седмици. Когато кълновете нараснат до 5-6 мм 

се прекратява първата фаза на рътенето и се изнасят в светли и хладни помещения. В 

такива помещения могат да престоят от 30 до 40 дни, през което време те се закаляват. 

Рътените картофи поникват средно с 10 дни по-рано, узряват със 7-10 дни по-рано и 

дават с 15-20% по-висок добив. 

Най-значителни повреди по оранжерийните доматите през февруари нанасят листната 

плесен, сивото гниене, различните видове кореново и базично гниене, черните листни 

петна, мозайките, а по краставиците - брашнестата мана, мозайките, инфекциозната 

псевдожълтеница. 

Листната плесен (Cladosporium fulvum) е заболяване, характерно за оранжерийните 

домати, макар че в години с чести и обилни валежи може да се прояви и на полето, но 

най-често при безразсадовите. По листата се появяват бледозелени петна, които по-

късно стават жълти. От долната им страна се формира налеп, отначало кремав, рехав, а 

по-късно плътен и кафяв, приличащ на кадифе. Силно нападнатите листа прегарят и 

окапват, от което добивите намаляват и качеството на плодовете се влошава. 

Причинителят на листната плесен е гъбен патоген. който напада само доматите. 

Напетнените листа са разпространение на болестта в оранжерията. Най-често 

повредите започват от най-долните листа и постепенно обхващат и по-горните етажи на 

растението. Спорите на патогена се запазват по растителните остатъци, но не 

позволяват разпространяването на болестта. Високата влажност и по-високите 

температури - обратно - създават добри условия за повишаване на заразата. 



Обеззаразяването на конструкцията на оранжерията и почвената повърхност след 

приключване на вегетационния сезон с Формалин - 2% при разходна норма 60 л/дка е 

една от важните профилактични мерки; засаждане на устойчиви сортове (Анжела, 

Виктория, Визион, Росела, Еуростар и други); пръскане на растенията при поява на 

първите петна с Топсин М-70 ВП - 0,1%. 

Черните листни петна (Alternaria solani) по доматите е широко разпространена и 

добре позната на градинарите болест. Тя се появява при всички производствени 

направления, но е най-вредна за ранните домати, отглеждани в полиетиленовите 

оранжерии. 

По всички надземни части на растенията - листа, листни и цветни дръжки, цветове, 

плодове и стъбла се образуват тъмнокафяви, почти черни, разрастващи се петна, с 

характерна концентрична структура, достигащи големина до 1-1,5 см. При висока 

въздушна влажност петната се покриват с плътен черен спорообразуващ налеп. 

Болестта се проявява и по прерасналия и не навреме изнесен на полето разсад. В 

базалната (основната) част на стъблото се развиват тъмни петна, които го обхващат 

пръстеновидно и причиняват загиването му. 

При висока степен на нападение повредите предизвикват изсъхване на листата, 

некротиране на цветните дръжки и цветовете, а по плодовете се образуват черни, сухи 

и напукващи се петна. 

За борба със заболяването в полиетиленовите оранжерии трябва да осигури добър 

въздушен и воден режим, като се избягва преовлажняването. Препоръчват се 

фунгицидни третирания със Скор 250 ЕК - 0,04%, Дитан М-45 - 0,2%. Дитан ДГ - 0,2%, 

Корсейт М ДФ - 0,25%, Ридомил голд - 0,25%, Пужил Л-СК - 0,35%. 

Сивото гниене (Botritys cinerea) по доматите е изключително вредно, както за 

оранжерийните домати, така и за ранното полско производство. По листата петната са 

светлокафяви, закръглени и бързо обхващат цялата листна повърхност; по стъблата са 

кафяви или сиви, отначало сухи, с напукана кора, а след това леко овлажнени, 

достигащи дължина 10-15 см. Най-често повредите се намират около раните, 

образувани при коптученето или в разклоненията по остатъците от листните дръжки. 

По зазряващите плодове петната са сивокафяви и се образуват около дръжката Те бързо 

се разрастват и предизвикват пълно изгниване При влажни условия по всички 

нападнати части се появява обилен сив плесенов налеп. 

Болестта се развива интензивно при гъсто засаждане, повишена въздушна влажност или 

силно повърхностно навлажняване на растенията от поливане или листно подхранване. 

За преодоляване на заболяването е необходимо да се отстраняват всички болни 

растителни части, да се регулира въздушния и влажностния режим; най-долните 2-3 

листа да се откъсват, за да се осигурява достъп на въздух. Петната по стъблата трябва 

да се намазват с кашица от Топсин М-70 ВП, а останалите растения да се третират с 

Топсин М-70 ВП - 0,07%. 

През месеца от неприятелите по-голямо нападение може да се очаква от оранжерийната 

белокрилка, миниращите мухи, листните въшки, трипсове, гъбните мухи, акарите, 

нощенките, галовите нематоди. 



Миниращи мухи (Lyriomyza sp.) - Вредят възрастните мухички, като пробиват горния 

епидермис и се хранят с изтеклия от листата сок. Ларви- те се хранят с мезофила на 

листата и по този начин правят мини. Първоначално мините са слабо забележими, но 

по-късно се разширяват, образуват се по няколко в дадена част на листа и често се 

съединяват или пресичат. Миниращите мухи се развиват непрекъснато и не е уточнен 

броят на поколенията през годината. За борба срещу тях се използват инсектициди с 

проникващо действие. Пръскането е по-ефикасно, когато е насочено срещу възрастните 

индивиди. Ефикасни са: Тригард 75 ВП - 0,02%, Пикадор - 0,05%, Вазтак нов 100 ЕК - 

0,03%. Тези инсектициди са ефективни и срещу гъбните мухи. 

Нощенки. Към групата на нощенките спадат много видове, но по оранжериините 

култури най-често вредят гамозначната (Autographa gamma) и многоцветната 

(Peridroma saucia). Тези видове имат целогодишно развитие на полето и в оранжериите. 

Гъсениците им предпочитат по-младите, сочни листа. Те ги нагризват периферно или 

унищожават изцяло. По доматите вреди гамозначната нощенка. За борба срещу 

неприятеля може да се използва един от регистрираните инсектициди: Децис 2,5 ЕК - 

0,05%, Вазтак нов 100 ЕК - 0,02%, Суперсект 10 ЕК -0,03% и др. 

Паяжинообразуващите акари живеят и се хранят от долната страна на листата, 

където изплитат фина паяжина. От акарите за доматите е много вреден доматовият акар 

(Vasates lycopersici). Той вреди, като смуче сок от всички надземни части на 

растенията, които се оцветяват в ръждиво-кафяво. По стъблото се образуват надлъжни 

пукнатини. Нападнатите листа отначало избледняват и постепенно изсъхват. По 

плодовете се образува мрежа от пукнатинки. Те остават дребни, с груба кожица, 

влошени вкусови качества и са негодни за консумация. Нападнатите растения 

изглеждат като опожарени. При силно нападение те загиват. Обикновено акарите се 

концентрират на малка площ в оранжерията, най-често близо до отоплителните тръби. 

Оптимални условия за развитието им са температура около 25°С и висока въздушна 

влажност. 

За борба с акарите се препоръчва пръскане с Ортус 5 СК - 0,1%, Нисоран 5 ЕК - 0,06%, 

Санмайт 20 ВП - 0,075%, Бионим плюс 1,5 ЕК - 0,25% и др. 

Борбата със сечене по зеленчуковия разсад трябва да се провежда редовно. То се 
среща при всички зеленчукови разсади, но в различна степен. Особено 
податлив е пиперът.Причинители на сеченето могат да бъдат: 

 различни почвообитаващи гъби (истинско сечене); 
 неблагоприятни климатични условия - високи или ниски температури; 
 преовлажняване на почвата; 
 завишени дози на азотни торове и др. (лъжливо сечене). 

Календар на овощаря за 

февруари 

Средната месечна температура за Северна България и 

високите полета е между 1 и 0°С, а за Южна и 
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Черноморието - между 1 и 3°С. За нормално количество валежи през месеца се смята до 

40 дм
3
/м

2
, а за планините и най-южните райони - 40-100 дм

3
/м

2
. 

Ветровете през февруари са предимно западни и северозападни със средна скорост 2-3 

м/с. В Добруджа и по Черноморието духат най-често североизточни ветрове и средната 

им скорост за около 1/3 от дните на месеца надвишава 10-15 м/с. 

През февруари голяма част от овощните видове и сортове са във фенофаза на 

принудителен покой, т.е. изискванията на пъпките към студ са задоволителни и те са в 

покой само заради неблагоприятните метеорологични условия. Ето защо ненормалните 

затопляния през този месец могат да доведат до активизиране на жизнените процеси, 

отслабване на закалката и при повторно понижаване на температурите - до повреди на 

вегетативните и плодните органи. Най-бързо реагират на затоплянето лешникът, 

дрянът, кайсията, бадемът, прасковата, джанката и сливата, следвани от черешата, 

вишнята, крушата, ябълката, дюлята и мушмулата. 

Агротехнически мероприятия 

Полагат се системни грижи за свеждане на загубите на плодове при съхраняването в 

плодохранилищата до минимум, както и за предпазване на посадъчния материал за 

пролетно-лятно засаждане на ягоди от мухлясване и 

прерастване. 

В овощните градини 

 довършва се изкореняването на болните, 

остарелите и изсъхналите неплододаващи вече 

дървета; 

 продължава ремонтът на старите и изграждането 

на новите телени конструкции; 

 продължава зимната резитба за производство и 

подмладяване на семковите овощни видове; 

 при затопляне на времето се засаждат дръвчетата в новите овощни насаждения; 

 продължава дълбокото внасяне на фосфорни и калиеви торове, ако има условия 

за това; 

 при благоприятно време започва резитбата за производство на костилковите 

овощни видове; 

 добре да се извърши варосване на стволовете на дърветата след старателно 

остъргване на напуканата кора, ако през есента не е направено и времето през 
месеца позволи. 

В овощния разсадник 

Започва засаждането на подложките в питомника. 

Преглеждат се околираните през предходната година подложки. Премахват се 

превръзките (ако не е извършено през есента). Присаждат се на калем подложките, 

чиито окуланти са загинали през зимата. 
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Изрязва се дивата част на подложката над пъпката. Голямо значение има 

мероприятието да се проведе преди започване на сокодвижението, защото в противен 

случай младото растение отслабва. Подложките се изрязват на 2-3 см над присадената 

пъпка с наклон на отреза, обратен на страната на пъпката. 

Изрязване на подложката на чеп на 12-15 см над присадената пъпка се практикува в 

разсадници, изложени на силни ветрове. Тогава младия летораст се привързва за чепа 

за предпазване от откъсване. 

При подходяща влага се извършват първите обработки в междуредието с култиватор 

или дискова брана, а в реда - с фреза с отклоняваща се секция, за да се подготви 

почвената повърхност за третиране с почвени хербциди. 

Събират се калеми за предприсаждане на дърветата от малоценни сортове и 

пропаднали през зимата пъпки в овощните разсадници. 

В насажденията от други култури 

 продължава контролът във вегетационните съоръжения за доотглеждане на 

актинидията; 

 продължават грижите за отглеждане на подложки за цитрусови и фисташка в 

топли оранжерии. 

Растителнозащитни мероприятия в овощните градини през февруари 

В слънчевите дни на февруари овощарите трябва да извършат предварителни 

обследвания. Това се прави с цел да установи плътността и наличието на зимуващите 

неприятели. При провеждането на зимната борба срещу тях е необходимо да се 

съобразяваме с икономическите прагове на вредност. 

Изрязване на изсъхнали клони с цел унищожаване на натрупана зараза от ранно кафяво 

гниене, брашнеста мана по ябълката и прасковата, шарка по сливата, бактериално 

изсъхване, корояди, дървесинояди и други вредители. Премахване на старата кора с цел 

унищожаване на някои видове акари, плодови червеи и други. 

Провежда се зимното пръскане на ябълките, крушите и сливите срещу: 

 зимуващите форми на неприятелите; 

 срещу къдравостта и сачмянката на прасковата и кайсията; 

 ранното кафяво гниене. 

Зимното пръскане се провежда при сухо време, температури на въздуха над 0°С и 

безветрени дни. При зимното пръскане не трябва да се прави икономия от работни 

разтвори тъй като за да се унищожат причинителите на болести и вредителите е 

необходимо обилно обливане на дърветата. Пръска се обилно с бордолезов разтвор в 

концентрация 1-1,5 %, като се обливат обилно всички клони. Синият камък, който 

остава след изпаряването на водата препятства развитието на кафявото гниене по 

плодовете и къдравостта по листата на прасковата. При ябълката успешно може да се 

използва 5-7% разтвор на карбамид. 



Резитба за плододаване 

Най-добре е резитбата за плододаване да се извърши след преминаване на зимните 

студове, от началото на сокодвижението, т.е. от началото на февруари до средата на 

март. При тази резитбата за плододаване се извършват две операции: съкращаване на 

клонките и прореждане. Преди резитбата за плододаване всяко дърво се оглежда 

внимателно и се преценява какво трябва да се направи. На-напред се премахват всички 

счупени, изсъхнали и повредени клони. След това се пристъпва към така нареченото 

просветляване на короната - отстраняват се всички клонки, които растат успоредно или 

навътре и взаимно си пречат. На плододаващи, но с по-слаб растеж дървета трябва да 

се извърши по-силно съкращение на плодните клонки. Обратно - при по-силни дървета 

- съкращаването на плодните клонки е по-слабо. 

Силните резитби на младите дръвчета забавят изграждането на короната и встъпването 

в плододаване. Силна резитба се прави само първата година след засаждането. През 

следващите години съкращаването на леторастите трябва да бъде сведено до минимум 

и само да се премахват клонките, които растат навътре в короните. 

Резитбата започва от старите плододаващи дървета, които развиват плодните си пъпки 

по-рано, а след това да се премине към по-младите. С цел намаляване рисковете от 

измръзване при повратни късни студове първо трябва да се режат по-студоустойчивите 

видове /ябълка, круша, слива/ и след това по-топлолюбивите /вишна, череша, праскова 

и кайсия/. 

Непосредствено след резитбата отрезите се замазват с блажна боя или бял латекс, с 

прибавяне на Шампион -1% или Фунгуран - 1%. 

 

Календар на лозаря за февруари 

При благоприятни метеорологични условия през февруари продължават грижите за 

лозовите насаждения, макар че през февруари се извършват сравнително малко 

агротехнически и растително-защитни мероприятия в лозята. Проверява се за 

измръзнали пъпки. В слънчевите и по-топлите дни лозарите могат да обследват на 

лозята, за да установят наличие на акари, които нанасят сериозни повреди по 

насажденията. Определя се каква е числеността на акарите и се избират начините на 

борба с тях - механични или химични. 

През февруари вредителите по лозата са в състояние на покой под кората на лозите, в 

основата на старите чепове и най-вече в пъпките. Затова се препоръчва почистване на 



старата кора по главините и рамената на лозата. Изрязват се, изнасят се и се изгарят 

всички заболели части, за да се унищожат зимуващите форми на антракнозата, 

червения овощен акар и други неприятели. 

Започва и резитбата на лозята в по-топлите дни от месеца. Желателно е тя да приключи 

преди започването на сокодвижението. Резитбата трябва да се извърши избирателно, 

като най-напред се режат лозята, които са засадени на терени с най-малък риск от 

измръзване. Започваме да режем първо винените сортове, които са сравнително най-

студоустойчиви, като Каберне Совиньон, Мерло, Мискет отонел, Мискет червен. 

Резитбата на десертните сортове се оставя за по-късен етап. Прави се ремонт на 

подпорната конструкция, а на новосъздадените лозя се започва изграждането на такава. 

През този месец продължават и грижите за лозовия посадъчен материал. Трябва 

периодично да се преглежда и да се отстраняват заразените лози по време на 

съхранението му. Да продължи поддържането на оптимална температура, влажност на 

въздуха и пясъка в помещението, където се съхранява лозовия посадъчен материал. 

Лозовите растения са в състояние на относителен покой. При хубаво време може да се 

предприемат действия за поправяне на опорните конструкции. При плододаващите лозя 

продължава торенето с фосфорни и калиеви торове, както и торенето с оборски тор. 

Започва пролетното засаждане на нови лозя.  

                                                                                              

Цветарство 

Градински календар за февруари 

Ако времето е сухо през средата на февруари скоро ще се затопли. 

Ако искате да имате още в началото на лятото цветя, сега е момента да засеете в саксии 

семенцата, които сте си приготвили. Оставете ги на светло, проветриво място, което не 

мръзне, но не е и много топло. 

 

Ceanothus americanus Buddleja davidii 



Летния и калифорнийския люляк ги срежете до корен. Но не пипайте форзицията. Тя се 

срязва едва след цъфтежа. 

През февруари ние си мислим често за идващата пролет. За идващата пролет си мислят 

и търговците в градинските магазини, които ни продават лалета и зюмбюли в 

кошнички. Но освен пролетните теменужки и примели, не ви съветваме да си 

пазарувате от там. Тези предвестници на пролетта в кошничките са много чувствителни 

към студа. Примелите и теменужките можете да засадите навън, но ако стане студено 

отново има опасност, нищо да не остане. За това си пригответе найлони или други 

материали да завивате цветята, в случай, че температурите паднат много. 

Растения, които имат нужда от време, за да покълнат, можете още сега да засадите в 

саксии на стълбите или в оранжерия. От семената можете сега да си отгледате и 

мушкато и импатиенца. 

Даже и далиите можем да си отгледаме от семена. През лятото те образуват грудка и 

цъфтят всеотдайно още през първата си година. 

Някои от храстите могат да бъдат срязани, лъжливия жасмин, например. Но не 

бързайте с форзицията, преди да е прецъфтяла. Всичко което е сухо и мъртво, трябва да 

се почисти. А ако вече излизат филизи, то най добре е ги откъснете и или смачкате в 

основата им. 

Много е важно да проверявате покритите рози и други храстчета и дървета. Ако се 

случат хубави дни, отворете найлоните и оставете да се проветрят. Особено важно е за 

розите, защото ако оставим влагата в найлона има голяма опасност да се разболеят през 

лятото от мана или други гъбични проблеми. 

За райграса е най важно да отстраните опадалите листа, ако все още сте ги оставили на 

тревата. Така предотвратявате гниенето и с това премахвате гъбичките и паразитите, 

които идват с тях. 

Не забравяйте и вечно зелените растения. Те имат нужда от добро поливане в случай, 

че не вали и няма замръзвания. Ако слънцето е много силно, по-добре е да намерите 

начин да ги засенчите, за да не изгорят младите листенца. 

 

 



 
Март 

Ечемик   

Болести 

Следи се за поява на брашнеста мана (Erysiphe graminis). 

 
Борба с 

плевели 
Според вида плевели и фазата на развитие на ечемика се избира подходящ 

хербицид. Преобладават едногодишни житни и широколистни плевели. 

Торене 
Пролетно торене с азотни торове. 

Рапица   

Торене 
  

Торене на рапицата с азотни торове 

Слънчог

лед 

  

 

Обеззаразяване на семената срещу болести и неприятели. 

Предсеитбено обработка на почвата и борба с плевели. 

Сеитба 

Започва в средата на март за южна България и в края на март и началото на 

април за северна България. 

Най-добрите хибридни семена за България 

Пшениц

а и 
         

http://agrocenter.bg/html/Slanchogled/2/product_cat/
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Март 

Ечемик 

Болести 

Следи се за поява на брашнеста мана (Erysiphe graminis).

 

Неприят

ели 

Основния неприятел е житния бегач (Zabrus tenebrioides Goeze). При над 5 

ларви на м
2 

на житния бегач се третира с  органофосфорни, карбаматни и др. 

инсектициди. 

 
Борба с 

плевели  
Според вида плевели и фазата на развитие на пшеницата се избира подходящ 

хербицид. Преобладават едногодишни житни и широколистни плевели. 

Торене 
Пролетно торене с азотни торове. 

 

http://www.agroportal.bg/userfiles/images/BGR_PP_g.jpg
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Агрокалендар на зеленчукопроизводителя за 

месец март  

Периодът е много важен за производството на зеленчуков разсад. При производството 

му най-главното е да се поддържа оптимален топлинен, воден и светлинен режим, за да 

се избегне прерастване на разсада или заболяване от “сечене” и други болести. 

В началото на март се засаждат ранните картофи при температура на почвата около 8-

10 градуса. Площта се набраздява на разстояние 60 см. Рътените картофи се поставят с 

кълновете нагоре в браздите на разстояние 20-25 см. Покриват се с 6-8 см почва. 

Баклата може да се засее още в началото на март. При пролетно засяване не съществува 

опасност от измръзване, защото в ранния си стадий тя издържа на температури до 

няколко градуса под нулата. Засява се на редове, разстоянието между които е 50 см., а 

между семената в реда - 8-10 см. През първата половина на март, когато разсадът от 

домати за ранно производство образува втори лист се пикира в полиетиленови 

оранжерии или полутопли парници. За да не се повреди разсада при изваждането е 

необходимо почвата предварително да се полее. Подходящо разстояние за пикиране на 

доматите е 10х10 см. След пикирането култивационните съоръжения се проветряват. 

През втората половина на март се засява пипера и патладжана, а след 10-15 дни и 

доматите за средно ранно полско производство. За осигуряване на висококачествен 

разсад на 1 кв.м. се засяват 8-10 гр. семена от пипер, 2-2.5 гр. домати и 3-4 гр. 

патладжан. Борбата срещу различните почвообитаващи гъби и предпазването на 

растенията от сечене се провежда, като леглото на семената трябва да се напраши с 

медсъдържащи препарати в случай , че семената не са обеззаразени. Преди да се 

покрият семената с торова смес се разхвърля и примамка срещу поповото прасе. 

Борбата с почвообитаващите гъби, освен с напрашаване с медсъдържащи препарати, 

може да се води и с поливане на лехите, след сеитба, с бордолезов разтвор 0.5% до 

5л./кв.м. Лехите се покриват с полиетилен за да се запази влагата и повиши 

температурата. Водният лук и празът за разсад могат да се засеят на открити лехи при 

наличие на подходяща температура. През март месец се сеят всички кореноплодни 

зеленчукови култури - моркови, репички и др. Засява се също и магданоза. В края на 

месеца може да се засадят салатата, алабаша и др. Време е да се засее градинският грах, 

ако това не е станало през февруари. При първа възможност за работа на открито през 

пролетта трябва да се обърне внимание на засетия през есента спанак. Трябва да се 

подхрани с около 20 гр. на кв. м. амониева селитра и да се прекопае. Ако спанакът е 

засят през февруари е необходимо след поникването да се подхрани с 10 гр. на кв.м. 

амониева селитра, а така също и при суша да се полее веднъж. 

През месец март се сеят всички кореноплодни и листни зеленчуци. 

http://agronet.bg/agro/plant-protection/162-sechene-razsad-fusarium-botrytys-pythium-rhizoctonia.html


На открито се засяват или засаждат: 

Култура Срок на сеитба Температура на 

поникване, °C 

Сеитбена норма 

кг/дка 

Брой растения 

в декар 

Бакла едра 10-25.III 6-8 18-20 5 000 

Грах 1-10.III 4-8 15-18 80 000 

Зеле главесто 25.III-10.IV 8-10 0.06-0.08 35 000 

Зеле цветно 25.III-10.IV 8-10 0.06-0.08 35 000 

Копър 5-15.III 3-4 1.5-2.5 600 

Лук за арпаджик 20.II-10.III 2-3 8-10 100 000 

Лук за глави 20.II-10.III 2-3 50-60 100 000 

Зеле ср.ранно 25.III-1.V 8-10 0.06-0.08 3500-4000 

Моркови ранни II-III 4-5 0.6-0.8 150 000 

Магданоз 15.III 2-3 0.7-1 500/кв.м. 

Репички 15-30.III 2-3 1.2-2 80 000 

Пащърнак 15.III-10.IV 8-10 0.5-0.7 - 

Салатно цвекло 30.III 5-6 2-3 20 000 

Салати 20.III 2-3 0.03-0.035 - 

Чесън летен II-III 2-3 100-150 - 

В полиетиленови оранжерии без отопление около средата на месеца се засаждат 

доматите и пипера, а към края на периода и краставиците. 

Март 

Грижи за овошките през пролетта 



През Март трябва да се премахнат сухите листа от 

ягодовите лехи. За да се предотврати разпространението 

на болести, те се събират и изгарят. Ягодите се 

подхранват с около 25-30 г. на кв.м амониева селитра. 

Извършва се резитба на касиса и резитба на малините, 

като при малините дължината на плододаващите стъбла 

се съкращават с една пета. Младите костилкови овощни 

дръвчета се засаждат до средата на март, а семковите - до 

края на същия месец. В края на март се извършва 

присаждане на будна пъпка и на калем от предпочитани и 

подходящи за съответния район сортове. Най-често използваният начин на пъпка е 

“чип бъдинг”, а на калем- “на разцеп”, “чрез копулация” и “под кора”. 

Месец март е най-подходящото в климатично отношение време за засаждане на 

овощните дръвчета. Засаждането се извършва се в предварително изкопани дупки, като 

тази операция трябва да приключи до средата на месец април, преди да са се 

разлистили пъпките. 

Друго важно мероприятие през месец март е резитбата на засадените дръвчета през 

есента, която се извършва преди набъбване на пъпките. Трябва да приключи и 

резитбата за плододаване, като се подходи конкретно за всеки овощен вид, имайки 

предвид растежните особености и начина на плододаване. 

Всички овощни видове е желателно да бъдат подхранени с амониева селитра. При 

необходимост второто зимно пръскане на овощните се извършва в края на февруари и 

началото на март, преди разпукване на пъпките. 

Започва обработката на почвата в междуредовите и вътре редовите ивици, като 

последните се третират с подходящ хербицид. Осигуряват се и пчелни семейства за 

опрашване на градините. В ягодовите насаждения заедно с обработките, се почистват и 

старите листа, а при малините, къпините и касиса се извършва и оздравителна резитба. 

Преди началото на активната кампания се проверява растително-защитната техника. 

 

 

  Пролетно пръскане на овошки 

 

http://agronet.bg/agro/ovostarstvo/845-malina.html
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 През март се 

извършва предцъфтежно профилактично пръскане. Чрез него се ограничава плътността на 

щитоносните въшки, червения овощен акар, листните въшки, листните бълхи, 

листозавивачките, педомерките, ранното и късното кафяво гниене и др. 

При семковите овощни видове се ограничава зимуващата зараза от огнен пригор, 

струпясване по ябълката и крушата, ябълков молец, ябълков цветопробивач и крушов 

пъпкопробивач, голяма крушова листна бълха, ябълков златист хоботник и др. При 

костилковите се намалява нападението от бактериен пригор, сачмянка, къдравост по 

прасковата, кривули по сливата и джанката, червени листни петна по сливата, вишнев 

сливов и червенокрил плодов хоботник и др. При ягодоплодните се ограничава 

петносването на пъпките и засъхването на летораслите на малината, листните 

напетнявания по ягодата, ягодовото хоботниче и ягодовото стъблохоботниче и др. 

Пръскането трябва да се извърши в ясни и тихи слънчеви дни, с температура около 10-

12 градуса. 

Срещу струпясването по ябълката и крушата при благоприятни условия се 

провеждат сгъстени предцъфтежни пръскания, особено във фаза миши уши, с 

Бордолезов разтвор 1%, Каптан 50 ВП - 0,3%, Купроксат ФЛ - 0,3%, Фунгуран ОН 50 

ВП - 0,15%, и др. 

Срещу брашнестата мана по ябълката се използват препаратите Байфидан 250 ЕК - 

0,015%, Фолпан 80 ВДГ - 0,15%, които могат да се комбинират с пръсканията срещу 

струпясването. 

Срещу къдравостта по прасковата преди цъфтежа могат да се приложат препаратите 

Дитан М-45 - 0,3%, Скор 250 ЕК - 0,02% и други. 

Срещу петносването на пъпките и засъхването на летораслите на малината при 

височина на летораслите 15-20 см се пръска с Бордолезов разтвор 1%, или Фунгуран 

ОН 50 ВП - 0,15%. 

Срещу обикновената крушова листна бълха, крушовия пъпкопробивач и 

ябълковия цветопробивач се прилагат препаратите Вазтак нов 100 ЕК - 0,02%, Децис 

2,5 ЕК - 0,03%, Номолт 15 ЕК - 0,1%, Суми алфа 5 ЕК - 0.03% и други. Те се използват 

http://agronet.bg/agro/plant-protection/300-kasno-kafiavo-gniene.html
http://agronet.bg/agro/plant-protection/289-strupiasvane-iabalka-venturia-inaequalis.html
http://agronet.bg/images/stories/ovostarstvo/agro_278.jpg


само при плътност на неприятелите над прага на икономическа вредност - за 

обикновената крушова листна бълха 1 възрастен индивид и 8-10яйца на 8-10 торбести 

клончета; за крушовия пъпкопробивач и ябълковия цветопробивач по 3 бръмбара на 1 

дърво. 

 

Календар на лозаря за март 

 

Ако през топлите дни на февруари не е извършена резитбата при отделните сортове 

лози, до края на март трябва да приключи. Към края на месеца и началото на април се 

извършва резитба на асмовидно отглежданите сортове. След приключване на резитбата 

на лозите се изнасят и изгарят лозовите пръчки и старата изсъхнала дървесина. 

Отстраняват се всички счупени рамена и се залагат нови . Заложените плодни звена се 

привързват към носещите телове. Лозето се подготвя за обработки в междуредието и 

реда .Празните места се попълват с млади лозички или с подземни отводи от съседните 

лози. 

Подготвят се площите за създаване на нови лозя като се извършва подравняване на 

терена и маркиране на разстоянията в реда и междуредията. Извършва се ремонт на 

подпорната конструкция. 

Преди развитие на пъпките се извършва пролетна оран на дълбочина 15 см. Тори се с 

фосфорни и калиеви торове, ако това не е направено през есента. Торовите норми се 

определят след вземане на почвени проби за агрохимичен анализ. През втората 

половина на март започват обработките на междуредовите и вътре редови ивици, след 

което се внасят почвени хербициди. 

За производството на облагороден посадъчен материал започва се облагородяване на 

маса с предварително подготвени подложкови резници и съхранени калеми. 

Пролетно  пръскане на  лози 

Срещу широколистните и житни плевели междуредовата ивица се третира с 

почвените хербициди: 

 Гоал 2 Е 



 Рейсър 25 ЕК 

Срещу бактериалния рак, екскориозата, антракнозата и др. се извършва зимно 

пръскане. Засаждането на нови лозя се предхожда от риголване и подравняване на 

площите, маркиране и обозначаване на разстоянията в реда и междуредията. В младите 

неплододаващи лозя попълнете празните места с лозички от същия сорт. 

Цветарство 

Март 

През март започва бавно да се стопля. Дните стават приветливи, почвата се затопля. 

Предвестниците на пролетта се подават над повърхността на земята. С това ни става 

ясно - време е. Необходимо е да започнем работата в градината. 

Първото ни задължение е да изчистим лехите и да ги оплевим. В момента тревичките за 

плевене са още малки и става лесно и бързо. Почвата трябва да бъде разрохквана и най-

добре е да добавим малко нов компост. Това помага на растежа и оптимално захранва 

новите растения. 

И моравата не чака. Още сега можем да започнем с торене, но косенето не е 

необходимо веднага, то трябва да почака. Професионална намеса е преди торене да 

вертикулираме и да отстраним мъхa. Най-съществено е обаче да се погрижим всичките 

листа, мъх и изсъхнала трева да бъдат изчистени. 

Време е да отвием розите и храстите от найлоните и да ги почистим от сухи и жълти 

клончета и листа. Има нужда от торене и разрохкване на почвата около коренчето, за да 

може и то да диша. Ако сте ентусиасти, в края на месеца си засейте и кученцата или 

астер в градината. 

Ако имате желание да си засадите домати и чушки или други зеленчуци в градината, 

сега е момента засеете семенцата в саксии до прозореца. Така можете да използвате 

почвата по интензивно и през лятото да се радвате на свежия вкус на узрелите под 

слънцето домати. Като се стопли през април-май, вашия разсад за градината ще е готов. 

А защо да не си направите експеримент и да опитате със семена, които сами сте си 

събрали. Също можете да не опитате и със слънчогледови семена и тагетас, катерлива 

кобея (Cobaea scandens), тунбергия (Thunbergia alata). 

тунбергия катерлива кобея 



 

  

  

Време е да събудим саксийните растения, които сме прибрали в зимната градина, 

(разбирай мазето или на стълбите). Проверете дали нямат вредители по листата или в 

почвата. Ако откриете листни въшки, действайте веднага - механично ги почистете или 

ги пръскайте със смес от вода, 1 лъжичка спирт и 1 лъжичка течен сапун. Oтстранете 

всичко, което е изсъхнало или пожълтяло. Препоръчително е да започнем торенето, но 

внимание! Никога не слагайте цяла доза тор във водата. Вземете една трета от 

препоръчаната доза и повторете едва след 2-3 седмици. Сега растенията започват да 

изкарват филизи и да растат, така че това им е от помощ. 

 

 

 Април 

Царев
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 Април 
Брашнеста мана 

Опасност от появата на брашнеста мана през април. 

Брашнестата мана е икономически най-важната болест при житни.Развива си 

през целия вегетационен период на културите. Представлява бял брашнест 

налеп по листата и стъблата на растенията. Повредите са проявяват в жълтеене 

и некроза на засегнатите органи. Валежите и високите температури са 

предпоставка за развитието на болестта. 

 

http://www.agroportal.bg/userfiles/images/BGR_PP_g.jpg


 Април 

  

Борбата се води профилактично и при първи симптоми на болестта с 

подходящите фунгициди. 

Неприя

тели 

  

Вредна житна дървеница 

През април започва миграцията на вредните житни дървеници – един от най-

опасните вредители по житните култури. През хладните и дъждовни дни те 

смучат сок от долната част от стъблото а през топлите и слънчеви дни се 

изкачват по растението и смучат от класовете. Зоната над повреденото място 

побелява а явлението се нарича „частично белокласие“ 

http://www.agroportal.bg/userfiles/images/Erysiphe graminis barley(1).jpg


 Април 

 

Борбата се води срещу възрастните във фаза „вретенене“ на културата след 

като съотношението мъжки:женски стане 1:1 и наличие на 4 или повече 

възрастни на м
2
 при косене с ентомологичен сак. Ползват се бързи инициални 

инсектициди с кратко последействие за да се запазят паразитите по яйцата на 

житните дървеници. При наличие на над 2 паразита при 3-4 възрастни житни 

дървеници на м
2
 не е необходимо да се води химична борба. 

  

Опасност от нападения от житни мухи 

Ларвите на житните мухи нанасят поражения по вътрешността на стъблото 

като нападнатото  растение намаля имунитета си и увеличава чувствителността 

си на стресови фактори(при засушаване умират). 

http://www.agroportal.bg/userfiles/images/Eurygaster integriceps 2.jpg
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 Април 

  

Борба 

Най – добрата борба с житните мухи са правилните сеитбообращения и по-

късната сеитба на есен.  При монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик 

се очаква силно нападение от житни мухи. При ранната есенна сеитба 

плътността на мухите се увеличава защото съвпада с летежа на есенните 

поколения житни мухи. 

Средствата за борба с телените червеи, тоест обеззаразяване на семената и 

внасяне на гранулирани инсектициди заедно със сеитбата дават ефект и срещу 

житните мухи поради това, че тези препарати са системни и защитават 

растенията от нападение в ранните и фази на културите. 

Химична борба се води главно с есенните поколения, но при достигане на 3 

възрастни на м
2
 уловени с ентомологичен сак във фаза „братене“  се пръска с 

инсектициди с дълго последействие. 

  

  

Обикновена житна пиявица 

Обикновената житна пиявица се появява в посевите при температура над 18
0
С . 

Повреди нанасят както възрастните така и ларвите. Повредите са успоредни на 

централната листната жилка нагризвания във вид на ивици, в следствие на 

което някои от листовете загиват. Загубите от реколтата достигат до 30% при 

силно нападение. 

http://www.agroportal.bg/userfiles/images/Mayetiola destructor.jpg


 Април 

  

Прагът на икономическа вреда е 40-50 бръмбара на м
2
 . При надвишаване на 

http://www.agroportal.bg/userfiles/images/Oulema melanopa.jpg
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 Април 
ПИВ се третира с контактни инсектициди с по –дълготрайно последействие. 

Слънч

оглед 
  

 

За формиране на 100кг семки слънчогледа изразходва по 6 кг азот, 3кг P2O5 15 

kg К2О. Предсеитбено се внасят N-P-Kторове. Примерна торова норма 10-15 

kg/dkaN; 10-13 kg/dkaP2O5и 12-15 kg/dkaК2О . 

 

Сеитба 

  

Сеитбата започва достигане на температура от 8-10 
0 

С на 10 cm дълбочина в 

почвата. За Южна България това е през втората половина на месец март и 

началото на месец април, а за Северна България - края на месец март до 

средата на месец април. 

Сеитбената норма при слънчогледа зависи от хибрида който се сееи качеството 

на планираните агротехнически средства (торене, окопаване,борба с хербициди 

поливки и др.)варира от 4000 до 6000 растения на декар. 

 

Необходимо е растенията да са с кълняемост над 94%, и да са преминали 



 Април 
семеконтролна проверка за установяване качествата на семената. Семената се 

обеззаразяват против мана и склероция с подходящите фунгициди и срещу 

неприятели с подходящите инсектициди 

Обрабо

тка на 

почват

а 

  

Предсеитбено почвата се култивира с брануване от 1-3 пъти със цел разбиване 

на по-големите почвени агрегати, с което се осигурява еднакви условия за 

дружно поникване на семената и запазване на почвената влага необходима за 

покълването на семената. Почвените обработки могат да се съчетаят с торене и 

внасяне на хербициди. 

 

Борба с 

плевел

и 

Предсеитбено инкорпориране на подходящите хербициди срещу едногодишни 

житни 

След сеитба преди поникване на култура срещу едногодишни житни плевели и 

някои едногодишни плевели се внасят хербициди . 

По време на вегетацията на културата във фаза 3ти -5ти лист срещу 

многогодишните житни плевели  се внасят подходящите хербициди 

Пшени

ца и 

Ечеми

к 

  

Болест

и 

  

Брашнеста мана 

Опасност от появата на брашнеста мана през април. 

Брашнестата мана е икономически най-важната болест при житни.Развива си 

през целия вегетационен период на културите. Представлява бял брашнест 

налеп по листата и стъблата на растенията. Повредите са проявяват в жълтеене 

и некроза на засегнатите органи. Валежите и високите температури са 

http://agrocenter.bg/html/Fungitsidi/8/cat/
http://agrocenter.bg/html/Insektitsidi/7/cat/
http://agrocenter.bg/html/Herbitsidi/6/cat/


 Април 
предпоставка за развитието на болестта. 

 

  

Борбата се води профилактично и при първи симптоми на болестта с 

подходящите фунгициди. 

Неприя

тели 

 
Вредна житна дървеница 

През април започва миграцията на вредните житни дървеници – един от най-

http://agroportal.bg/userfiles/images/BGR_PP_g.jpg
http://agroportal.bg/userfiles/images/Erysiphe graminis barley(1).jpg


 Април 
опасните вредители по житните култури. През хладните и дъждовни дни те 

смучат сок от долната част от стъблото а през топлите и слънчеви дни се 

изкачват по растението и смучат от класовете. Зоната над повреденото място 

побелява а явлението се нарича „частично белокласие“ 

 

Борбата се води срещу възрастните във фаза „вретенене“ на културата след 

като съотношението мъжки:женски стане 1:1 и наличие на 4 или повече 

възрастни на м
2
 при косене с ентомологичен сак. Ползват се бързи 

инициални инсектициди с кратко последействие за да се запазят паразитите по 

яйцата на житните дървеници. При наличие на над 2 паразита при 3-4 

възрастни житни дървеници на м
2
 не е необходимо да се води химична борба. 

  

Опасност от нападения от житни мухи 

Ларвите на житните мухи нанасят поражения по вътрешността на стъблото 

като нападнатото  растение намаля имунитета си и увеличава чувствителността 

си на стресови фактори(при засушаване умират). 

http://agroportal.bg/userfiles/images/Eurygaster integriceps 2.jpg


 Април 
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 Април 

  

Борба 

Най – добрата борба с житните мухи са правилните сеитбообращения и по-

късната сеитба на есен.  При монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик 

се очаква силно нападение от житни мухи. При ранната есенна сеитба 

плътността на мухите се увеличава защото съвпада с летежа на есенните 

поколения житни мухи. 

Средствата за борба с телените червеи, тоест обеззаразяване на семената и 

внасяне на гранулирани инсектициди заедно със сеитбата дават ефект и срещу 

житните мухи поради това, че тези препарати са системни и защитават 

растенията от нападение в ранните и фази на културите. 

Химична борба се води главно с есенните поколения, но при достигане на 3 

възрастни на м
2
уловени с ентомологичен сак във фаза „братене“  се пръска 

с инсектициди с дълго последействие. 

  

  

Обикновена житна пиявица 

Обикновената житна пиявица се появява в посевите при температура над 18
0
С . 

Повреди нанасят както възрастните така и ларвите. Повредите са успоредни на 

централната листната жилка нагризвания във вид на ивици, в следствие на 

което някои от листовете загиват. Загубите от реколтата достигат до 30% при 

силно нападение. 

http://agroportal.bg/userfiles/images/Mayetiola destructor.jpg


 Април 

  

Прагът на икономическа вреда е 40-50 бръмбара на м
2
 . При надвишаване на 

ПИВ се третира с контактни инсектициди с по –дълготрайно последействие. 

 

http://agroportal.bg/userfiles/images/Oulema melanopa.jpg
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Агрокалендар на зеленчукопроизводителя за 

месец април 

 

Средната месечна температура за страната е между 11 и 13°С, по Черноморието и 

високите полета 9-11°С. Месечната сума на валежите за страната е 40-60 л/кв.м. Дни 

позволяващи работа на полето - 21. 

До края на месеца са възможни слани и отрицателни температури, но 

метеорологичните и почвени условия благоприятстват развитието на по-

студоустойчивите култури и болестите и неприятелите по тях. 

През април продължават грижите за пикирания разсад и за гъстите разсади. Закаляваме 

разсада, изнасяме го на постоянно в полиетиленови оранжерии, тунелчета. В по-

топлите райони разсада може да се изнесе в градината и на полето. Към средата на 

април се сеят краставиците корнишони, които ще се отглеждат на телена конструкция. 

Сеят се на открито морковите, копърът, магданозът и чубрицата. Към края на април се 

сеят дините и пъпешите. 

Затоплянето на времето е предпоставка за ускорено развитие на уплътняващите есенно-

зимни и зимно-пролетни култури, каквито са зеления лук, зеления чесън, спанакът, 

репичките и салатите. Към края на април трябва да започне прибирането на 

продукцията от засетите през пролетта (първата половина на март) спанак и репички. 

Засяват се и се засаждат на открито: 

Култура Срок на сеитба 
Температура  

на поникване 

Сетбена норма 

кг/дка 

Брой растения 

в декар 



Култура Срок на сеитба 
Температура  

на поникване 

Сетбена норма 

кг/дка 

Брой растения 

в декар 

Домати: 
    

- ранни 17-30.IV 14-16 засаждане 4 000-4 500 

- средно ранни 25.IV-15.V 14-16 засаждане 5 000-5 500 

- безразсадни 1-10.IV 14-16 0.15-0.20 10 000-15 000 

Дини 25-30.IV 14-16 0.4-0.5 800-1 000 

Краставици 25.IV-10.V 14-16 0.3-0.45 1 500-2 000 

Пипер 
 

14-16 0.1-0.15 10 000-14 000 

- ранен 25.IV-5.V 14-16 засаждане 
 

Тиквички 25.IV-10.V 10-12 0.6-0.8 1 200-1 600 

Фасул 10-20.IV 8-10 10-15 40 000-50 000 

Целина 15.IV-15.VII 2-3 0.02-0.03 11 000-12 000 

При засаденото през пролетта (25-30 март) ранно главесто зеле в началото на април се 

извършва подсажданe. В началото на април зеленият грах достига фаза първи - втори 

същински лист и ако не е подхранен с азот, да се подхрани с 12-15 кг/дка амониева 

селитра. Ранните картофи също трябва да се подхранят при височина на растенията 15-

20 см едновременно със загърлянето. 

Пръскайте срещу маната по лука, луковата муха, листните въшки по краставиците и 

доматите. Пръскайте с подходящи хербициди срещу всички плевели в градината. 

Водете борба с телените червеи, поповите прасета и др. 

Календар на овощаря за 

април 

Средната месечна температура през април за повечето 

райони на страната е между 11 и 13°С. Месечната сума на 

валежите в овощарските райони възлиза на 40-60 dm
3
/m

2
. 

Резките промени на времето през април са често явление. 

Отчитат се както отрицателни температури и 



снеговалежи, така и типично летни температури от 30 до 34°С. Увеличава се броят на 

слънчевите дни и валежите, придружени често с гръмотевични бури и градушки. През 

целия месец съществува опасност от образуване на слани. 

През април продължава цъфтежа на ранните костилкови. Развитието на листните и 

цветните пъпки при всички други овощни дървета върви в пълна сила. 

Какво трябва да правим в овощната градина през април? 

 След получаване на информация за слани от прогнозата за времето, пазете дърветата, 

чрез познатите Ви методи - задимяване, поливане и др. 

 С пролетните обработки внесете азотните торове или заорете добре оборския тор, 

който сте разхвърляли през зимата. Костилковите дървета се нуждаят от по-голямо 

разрохкване, но трябва да се внимава да не се повредят корените на дърветата. 

 Пръскайте срещу струпясване по ябълката и крушата, срещу листогризещите гъсеници 

и акари, крушовата плодова оса, сливовите оси, срещу съчмянката и ранното кафяво 

гниене по слива, череша, вишня. 

 Осигурете си посадъчен материал за есента от бодливо грозде, червено френско грозде, 

лешник и смокиня, чрез заравянето на отводи. 

 Завършва работата по засаждането на новите овощни насаждения. 

 Завършва работата по попълването на местата на пропадналите дръвчета в младите 

овощни насаждения. 

 Всички новозасадени дръвчета задължително се поливат с 20-30 дм
3
 вода в 

околостъблената чашка. 

 Приключва работата за формиране короните на дръвчетата в новозасадените и младите 

овощни насаждения. 

 Филизи се стъблото на дръвчетата в новсзасадените градини. На височина 50-60 см над 

почвената повърхност всички филизи се отстраняват. Своевременното провеждане на 

това мероприятие позволява в зоните на короните да израснат силни леторасти, от 

които по-късно се формират скелетните клони. 

 Приключва резитбата за плододаване във всички райони на страната. 

 Продължава преприсаждането на калем в короните на възрастните дървета. За по-

ниските и топли месторастения тази практика приключва след третото десетдневие на 

месеца. 

 Продължава засаждането на райска ябълка, облепиха, нар и смокиня на постоянно 

място. 

 Подхранване с азот с изключение на ягодите, които се подхранват 25-30 дни след 

засаждане и беритбата на плодовете. 

 Пролетно окопаване за подобряване на водно-въздушния режим и борба с плевелите. 

 При засушаване се полива. Почвената влага в насажденията през периода на цъфтеж и 

формиране на завръзите не трябва да спада под 70% от ППВ. 

 Пчелните семейства се транспортират от прецъфтелите към насажденията с интензивен 

цъфтеж или друго подходящо място. За добро опрашване са необходими поне 2-3 

пчелни кошера на 10 дка овощна градина. 

Със затоплянето на времето през април бързо започват да се развиват неприятелите и 

болестите по овошките. Възрастните оси на сливовата плодова оса летят по време, 

когато цъфтят раноцъфтящите сливови сортове, а възрастните на черешовата муха - 

при зачервяване на черешовите плодове. През месеца се извежда борбата срещу 

струпясването по ябълката и крушата, срещу листогризещите гъсеници и акари, 

крушовата плодова оса, срещу сачмянката и ранното кафяво гниене по сливата, 

кайсията, черешата и вишнята и къдравостта по прасковата. 

http://agronet.bg/agro/plant-protection/289-strupiasvane-iabalka-venturia-inaequalis.html
http://agronet.bg/agro/ovostarstvo/803-smokinia.html


  

фенологични 

фази 
болести и неприятели мероприятия препарати 

от зимен 

покой до 

набъбване на 

пъпките 

струпясвяне заораване на листата 

Акарзин - препаратът е 

токсичен срещу яйцата на 

листните въшки и 

педомерките 

брашнеста мана 

дълбока резитба и 

изгаряне на клоните и 

клончетата 

калифорнийска 

щитоносна въшка   

листни въшки 
  

педомерки 
  

червен овощен акар 
  

ябълкова плодова оса 
плитки почвени 

обработки 

златозадка 
изрязване на зимните 

гнезда и изгарянето им 

пръстенотворка 

изрязване на 

клончетата със снесени 

по тях яйца и 

изгарянето им 

бяла овощна пеперуда 
изрязване на зимните 

гнезда и изгарянето им 

гъботворка 

остъргване на яйчните 

купчинки и изгарянето 

им 

от набъбване 

на пъпките до 

началото на 

цъфтеж 

струпясвяне 
  

Бордолезов разтвор - 1% 

Тирам 80 ВГ - 0,3% 

Силит - 0,1% 

Шампион ВП - 0,3% 

Дитан М 45 - 0,3% 

брашнеста мана 

дълбока резитба и 

изгаряне на клоните и 

клончетата 

Байфидан 250 ЕК - 0,015%  

Болеро 12 ЕК - 0,06%  

Кумулус - 0,9% 

Пол сулкол 80 ВП - 0,9% 



фенологични 

фази 
болести и неприятели мероприятия препарати 

педомерки 
  

Децис 2,5 ЕК - 0,03% 

Нуреле Д - 0,05%  

Суми алфа 5 ЕК - 0,02% 

златозадка 
  препаратите, които са 

посочени срещу педомерки 

и листозавивачки са 

токсични и срещу 

останалите насекоми 

бяла овощна пеперуда 
  

гъботворка 
  

ябълков молец 
  

ябълкова плодова оса 
  

Децис 2,5 ЕК - 0,03% 

Нуреле Д - 0,05% 

листни въшки 
  

препаратите, които са 

посочени срещу педомерки 

и листозавивачки са 

токсични и срещ   

 

 

 

Календар на лозаря за април 

 
 

През април съществува все още опасност от измръзване. Набъбналите пъпки на лозата 

се повреждат при температури от -2,5 до -4 градуса, а другите зелени части при -1 до -3 

градуса. 

Закъснелите, поради неблагоприятните метеорологични условия, земеделски практики 

- торене, оран, окопаване, засаждане на нови лозя, приключват в началото на месеца. 

Резитбите в лозята приключват през първите дни на месеца. Продължават почти всички 



мероприятия, започнати от март - ремонт на подпорна конструкция, привързване на 

стъблата, кордоните, плодните пръчки. По-ранното засаждане на лозите през пролетта 

дава по-добри резултати и процентът на прихващане е по-висок. Препоръчва се 

използването на сертифициран посадъчен материал. Вкореняването на присадените 

резници е важно мероприятие при производството на лозов посадъчен материал - 

започва, когато почвата на дълбочина 15-20 см се затопли до 10-12?С. На лозичките се 

съкращават стъпалните корени на 6-8 см (при засаждане в ямки) и всички корени, 

развити от горните възли, се отстраняват. През април все още има опасност от 

измръзване. 

Какво трябва да правим в лозята през април? 

 След получаване на информация за слани от прогнозата за времето, пазете лозите, чрез 

познатите Ви методи задимяване, поливане и др. 

 За да получите добър добив от лозето дори и при суха година е необходимо да 

предвидите, как ще го поливате, особено в критичните фази от развитието на лозите. 

 Ако ще създавате младо лозе то е добре да изберете хълмисти райони с лек наклон с 

южно, югозападно или югоизточно изложение. 

 Трябва да знаете, че късните сортове - Алиготе, Памид, Ризлинг, Шевка, Димят, Гъмза, 

Ркацители, Червен мискет и др. не могат да узреят при надморска височина над 400 м. 

Средно ранните - Болгар, Шардоне, Хамбургски мискет не могат да узреят при 

надморска височина над 500 м. 

 Попълнете празните места в лозето с нови лозички или положете отводи. 

 Пръскайте срещу оидиум при височина на леторастите 2-6 см. 

Започват растителнозащитни мероприятия срещу по-рано развилите се болести, 

неприятели и плевели. 

Фенологични фази Болести и неприятели Препарати 

набъбване на пъпките екскориоза 
Дитан М 45- 0,35% 

Санкоцеб 80 ВП - 0,3% 

летораст 2-6 см. 

оидиум 

Систан супер 24 ЕК - 0,01% 
Топаз 100 ЕК - 0.015% 
Байфидан 250 ЕК - 0.01% 
Еклер 49 ВГ - 0,05% 
Куадрис 25 СК - 0.075% 
Шавит Ф 71,5 ВП (Ф72 ВДГ) - 0,2% 
Болеро 12 ЕК - 0,02% 
Кабрио топ - 0,02% и др. 

екскориоза 
Дитан М 45 - 0,35% 

Санкоцеб 80 ВП - 0,3% 

 

 

 



Цветарство 

Общи мероприятия в градината 

 Добре е да плевите редовно, но внимателно, за да не измъкнете растенията, които 
също са поникнали. 

 При продължителна суша и ако не е много студено, поливайте редовно. 
 Зюмбюлите и лалетата с тежки цветове имат нужда укрепване. Вържете ги на колче, за 

да предотвратите навеждането от вятъра или пречупването на стъбълцето. 
 Младите дръвчета, щамброзите и храстчета с по високо стъбло също имат нужда от по-

стабилна опора. Вържете ги на здраво колче и проверявайте редовно да останат 
завързани. 

 Като прецъфтяват зюмбюлите и лалетата и всички цветя с луковици, откъснете 
цветовете за да предотвратите процеса на образуване на семена. Той отнема енергията 
на луковицата и ако оставите прецъфтелите цветове, има опасност идната година да не 
цъфтят изобщо или да цъфтят бедно. 

 Контролирайте грудките на далиите от миналата година, изхвърлете мухлясалите и ги 
пригответе за засаждане. 

 Цветната леха се нуждае от органичен оборски или растителен тор или течен тор. 

Цветя 

 Април е много благоприятен, почвата започва да се затопля бавно. 
 Грудките и луковиците на цветята, които цъфтят през лятото, крем, 

далии, ирис, гладиоли се засаждат в градините. 
 Засяват се семената. 

  

Саксии 

 Презимувалите в килера саксийни растения се изнасят навън. Най добре е в дъждовни 
или облачни дни. Не бързайте да ги сложите на слънце, колкото и да е приятно, защото 
има опасност несвикналите на слънце листенца да изгорят. 

 Застудяванията и вятърът не влияят добре. Ако държите по-рано да изнесете саксиите, 
то през нощта ги завивайте с найлон. 

 Проверете дали саксията не е станала тясна и пресадете при необходимост. 
 Изрежете изсъхналите клончета, добавете необходимия тор за саксийни растения. 
 Същото важи и за лимонените и другите дръвчета в саксии. Те виреят при температури 

не по ниски от 10 градуса. 
 Необходимо е да ги изнесете за да заякнат, но ако се застуди много по-добре е да ги 

приберете на топло. Ако температурата е под нулата, могат да издържат за кратко 
време, но само тези които вече са били няколко лета на слънце. Преди да ги изнесете, 
обаче, проверете дали не им е нужна по-голяма саксия. 



Рози 

 В случай че не сте успели през есента да си насадите розите, можете да наваксате сега. 
Розите ще цъфтят също така пълноценно. 

 Ако все още не сте срязали розите е крайно време веднага да го направите. Храстовите 
рози срежете до 45 см височина. 

 Щамброзите се срязват над белега от облагородяването. Клончетата можете да 
оставите с максимална далжина 40 см. Срязвайте ги директно над пъпката, от която 
излизат листенцата. 

 При катерещите се рози не срязвайте главните разклонения, страничните трябва да 
срежете до 5-тата пъпка, от която излизат листенцата. Ако искате да ги подмладите, 
срежете напълно едно от главните разклонения. 

 Откъснете малките тънки израстъци с много трънчета. 
 Торете със специален тор за рози до края на май. 

Райграс 

 Отстранете поникналите диви треви и засейте семена 
на райграс. 

 Контролирайте за места със заболявания. 
 Ако държите на бърз резултат, изрежете некрасивите 

места и ги заместете с готови тревни килимчета. 
 Мъха се отстранява чрез пръскане с железен сулфат. 
 От тук нататък можем редовно да косим. 
 Един път в месеца райграса се тори. 
 Ако се задържа вода на отделни места и остават мокри петна, набодете с вила и я 

движете леко напред назад. Така водата се оттича надолу. 

Стайни растения 

 Слагайте веднъж седмично във водата за поливане малко течен тор за стайни растения. 
 Мушкатото и фуксията изнесете на вън да заякнат, но внимавайте да не измръзнат през 

нощта. 
 Едно и двугодишните растения 
 Сигурно вече са засети в оранжериите или зимните градини. Но ако не са, има още 

възможност. При пресаждане внимавайте да не нараните коренчето. Разклатете с една 
пръчица първо по ръба на всяка кофичка. 

 Декоративен мак засейте в пластмасови чашки. Не забравяйте дупчици за изтичането 
на водата на дъното. 

Едно и двугодишните растения 

Сигурно вече са засети в оранжериите или зимните 

градини. Но ако не са, има още възможност. При 

пресаждане внимавайте да не нараните коренчето. 

Разклатете с една пръчцица първо по ръба на всяка 

кофичка. 

Декоративен мак засейте в пластмасови чашки. Не 

забравяйте дупчици за изтичането на водата на дъното. 

http://agronet.bg/images/stories/tzvetya/chim-1401.jpg
http://agronet.bg/images/stories/tzvetya/fuksya.jpg


 

Май 

Царевица 

  

Борба с плевели 

  

През месец май най-големи усилия се полагат в 

борбата с плевелите. Целта е да се унищожат 

плевелите преди да са се развили и да конкурират 

културата. Борбата се води по два начина: чрез 

окопаване и третиране с хербициди . 

Окопаването се извършва при пълно заплевеляване 

като освен борба с плевелите се разрушава 

почвената кора. Първото окопаване се извършва във 

фаза 3-5ти лист на царевицата на дълбочина 10-12см 

и защитна зона 12см около културите . Следващите 

окопавания зависят от степента на заплевеляване и 

състоянието на почвата. С напредването на култураа 

дълбочината на окопаване и защитната зона около 

културата се намалят за да не се засегне кореновата 

система на културното растение.  С последното 

окопаване може да се извърши леко загърляне. 

  

Ако се води правилна борба с хербициди намаля 

нуждата от окопаване. Химичната борба с плевелите 

се води след сеитба преди поникване на културата и 

във фаза 3-5ти лист на царевицата с подходящите за 

целта хербициди .  

За най-точна преценка кой метод да се ползва се 

консултирайте с агроном. 

Ечемик   



Май 

Болести 

  

Брашнеста мана 

Опасност от появата на брашнеста мана през май. 

Брашнестата мана е икономически най-важната 

болест при житни.Развива си през целия 

вегетационен период на културите. Представлява 

бял брашнест налеп по листата и стъблата на 

растенията. Повредите са проявяват в жълтеене и 

некроза на засегнатите органи. Валежите и високите 

температури са предпоставка за развитието на 

болестта. 

 

http://www.agroportal.bg/userfiles/images/BGR_PP_g.jpg


Май 

  

Борбата се води профилактично и при първи 

симптоми на болестта с подходящите фунгициди. 

Възможна поява на ръжди, ранен листен 

пригор и септироза. 

 
Слънчоглед   

Борба с плевели 

През месец май най-големи усилия се полагат в 

борбата с плевелите. Целта е да се унищожат 

плевелите преди да са се развили и да конкурират 

културата. Борбата се води по два начина: чрез 

окопаване и третиране с хербициди . 

До 10 дни след сеитбата може да се бранува с цел 

разрушаване на почвената кора и изкориняване на 

плевелите. При необходимост брануването се 

повтаря напречно на педовете във фаза втора двойка  

листа. Окопаването се извършва във фаза 3-та 

http://www.agroportal.bg/userfiles/images/Erysiphe graminis barley(1).jpg


Май 

двойка листа на дълбочина 7см. Второ окопаване се 

прави 2 седмици след първото. 

С окопаването може да се извърши азотно 

подхранване на културата- 

Ако се води правилна борба с хербициди намаля 

нуждата от окопаване. 

Пшеница и Ечемик   

Болести 

Следи се за достигане на ПИВ на икономически 

важни болести като: 

  

Брашнеста мана 

Опасност от появата на брашнеста мана през май. 

Брашнестата мана е икономически най-важната 

болест при житни.Развива си през целия 

вегетационен период на културите. Представлява 

бял брашнест налеп по листата и стъблата на 

растенията. Повредите са проявяват в жълтеене и 

некроза на засегнатите органи. Валежите и високите 

температури са предпоставка за развитието на 

болестта. 
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Май 

  

Борбата се води профилактично и при първи 

симптоми на болестта с подходящите фунгициди. 

  

Възможна поява на ръжди, ранен листен пригор и 

септироза. 

 

Неприятели 

 
Вредна житна дървеница 

През април започва миграцията на вредните житни 

дървеници – един от най-опасните вредители по 

житните култури. През хладните и дъждовни дни те 

смучат сок от долната част от стъблото а през 

топлите и слънчеви дни се изкачват по растението и 

смучат от класовете. Зоната над повреденото място 
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Май 

побелява а явлението се нарича „частично 

белокласие“ 

 

Борбата се води срещу възрастните във фаза 

„вретенене“ на културата след като съотношението 

мъжки:женски стане 1:1 и наличие на 4 или повече 

възрастни на м
2
 при косене с ентомологичен сак. 

Ползват се бързи инициални инсектициди с кратко 

последействие за да се запазят паразитите по яйцата 

на житните дървеници. При наличие на над 2 

паразита при 3-4 възрастни житни дървеници на 

м
2
 не е необходимо да се води химична борба. 

  

Обикновена житна пиявица 

Обикновената житна пиявица се появява в посевите 

при температура над 18
0
С . Повреди нанасят както 

възрастните така и ларвите. Повредите са успоредни 

на централната листната жилка нагризвания във вид 

на ивици, в следствие на което някои от листовете 

http://agroportal.bg/userfiles/images/Eurygaster integriceps 2.jpg


Май 

загиват. Загубите от реколтата достигат до 30% при 

силно нападение. 

  

Прагът на икономическа вреда е 40-50 бръмбара на 

м
2
 . При надвишаване на ПИВ се третира с 

контактни инсектициди с по –дълготрайно 

последействие. 
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В зеленчуковата градина през май: 

 
 

Засаждането на ранните домати, пипера и патладжана продължава в Северна 

България и по-високите полета. Обикновено ранните домати се засаждат по 

бразди при междуредово разстояние 75-80 см, а в редовете – 30-35 до 40 см. 

 

Много подходяща схема на засаждане е и двуредовата лента при разстояние 110 

см между лентите, 50-60 см между редовете в лентата и около 30 см в редовете 

(фиг. 2).Веднага след засаждането на високорастящите сортове домати трябва да 

се поставят колове или да се изгради телена конструкция за опора. 

 

 
 
Пиперът се засажда по бразди при междуредово разстояние 60 сдм и 15 см в редовете 

(фиг. 3), но много подходяща е и двуредовата лента – 100 см между лентите, 40-50 см 

между редовете в лентата и 15 см между растенията в редовете (фиг. 4). Стара практика 

е да се засаждат по две растения в гнездо, н в такъв случай разсоянието между 

отделните двойки в реда трябва да е почти двойно по-голяма – 25 см. 

 

Не пропускайте няколко дни след засаждането на разсадите да проверите дали всички 

растения са се прихванали. На мястото на загиналите засадете нови. 

 

Напръскайте доматите няколко дни след засаждането им с някой препарат срещу зараза 

от кафяви листни петна или картофена мана. 

 

Не по-късно от 5-7 дни след засаждането им полейте доматите и патладжана, а до 

десетия ден ги и окопайте. С това окопаване може леко да загърлете растенията, като 

по този начин ще оформите и поливните бразди. 



 

Окопайте пипера 10-12 дни след засаждането му. До този момент поливайте само в 

краен случай. Лекото завяхване през обедните часове не е указание за напояване. 

Поливането със студена вода може да забави развитието на корените, а с това и на 

целите растения. С окопаването може да подхраните растенията с 1,5 до 20 кг амониева 

селитра на 100 кв. метра и едва тогава полейте. 

 

Поддържайте правилен температурен режим в полиетиленовата оранжерия. Имайте 

предвид, че температури над 30 градуса, напълно възможни в слънчевите майски дни, 

се отразяват крайно отрицателно на растенията, окапват цветове и завръзи. 

 

В първите дни на месеца и в по-хладните райони на Северна България настъпват 

подходящи условия за засяване на семената на дините и пъпешите направо на открита 

площ. Отгледаният разсад се засажда няколко дни след поникването на семената на 

открито. Разсадът трябва да е развил 3-4 същински листа. 

 

Ранното зеле и ранният карфиол през месеца се окопават за трети път, ако растенията 

не са достигнали развитие, което прави невъзможна употребата на почвообработващи 

средства. При благоприятни условия и навременно засаждане към края на месеца 

започва прибирането на реколтата. 

 

Градинският фасул се окопава още в началото на месеца, а при благоприятни условия 

на различни места и по-рано. С това окопаване се извършва и прореждането, където то 

се налага. Второто окопаване е 10-15 дни след първото. 

 

Около средата на месеца може да се очаква появата на колорадския бръмбар, който 

освен картофите, напада и патладжана. Наблюдавайте и пръскайте едва когато яйцата 

са се излюпили, ларвите са понараснали и вредата вече е видима. 

 

Картофената мана обикновено се появява към края на месеца. Забележите ли първите 

петна, пръскайте както картофите, така и доматите с препарат със системно действие. 

 

 

 

В овощната градина през май: 

 

Буйният растеж на овощните дръвчета през месеца е съпроводен и с избуяване на 

плевелната растителност и борбата с тях не бива да слиза от дневния ред на овощаря. 

Повърхностното разрохкване на почвата е най-сигурният начин за унищожаването им и 

за предпочитане в малките дворни насаждения. Освен че се унищожава плевелната 

растителност, плиткият рохкав слой възпрепятства и изпарението на така нуждата влага 

на дръвчетата. 

 



Подхранването с азотни торове, ако е наложително и не е извършено през април, може 

да се извърши и сега, в началото на май с първото за месеца окопаване. 

 

Наблюдавайте редовно растежа на дръвчетата, за да може в съответствие с нуждите 

навреме да пристъпите към налагащите се резитбени операции – филизене, пензиране, 

прегъване и пр. 

 

Формирането на короните на младите дръвчета продължава. Да се разчита само на 

зимната резитба не е достатъчно. През май, когато ясно личи развитието на всички 

растежни пъпки, овощарят пристъпва към лятната резитба. По същество тя 

представлява филизене, т. е. премахване на развиващи се клонки в млада възраст. 

 

При формирането на короните с водач първата работа на овощаря е да премахне, ако 

има, филиза, който конкурира водача. Отстраняват се и конкурентите на 

продължителите на скелетните клони и разклонения, както и всички филизи, които 

растат навътре в короната или в друга нежелана посока. Впрочем някои от тях може а 

бъдат запазени и да послужат за запълване на празноти в короната след като поизраснат 

през следващите месеци. 

 

Ненужните филизи трябва да се премахват в вдървесинеят, при дължина 5-10 см. Те се 

развиват за сметка на резервните ранна възраст, преди да хранителни 

вещества в корените и стъблото на дръвчето. Когато се развият напълно, те 

изработват хранителни вещества, но дотогава са попречили на развитието на 

желаните филизи. 

 

На младите, навлизащи в плододаване дръвчета, трябва да премахнете всички 

плодове до 50 см от върховете на водача и скелетните клони. Така ще осигурите 

правилен растеж. 

 

Към края на май, ако не всичките, то повечето от завръзите на ябълката и 

крушата, които по естествен път е трябвало да окапят, са окапали. Това е 

моментът, в който може да пристъпите към прореждането на плодовете. 

 

Ягодовите насаждения трябва да се окопаят веднъж или два пъти още в първата 

половина на месеца, за да се предотвратят неприятните последици от развитието 

на плевелите. Преди цъфтежа с окопаването може да се извърши и подхранване с 

15-20 г амониева селитра на квадратен метър. При засушаване една обилна 

поливка преди плодовете да започнат да наедряват ще се отрази благоприятно на 

добива. 

 

Малините трябва да се окопаят веднъж или два пъти през месеца. Наред с 

унищожаването на плевелите с тези обработки се премахват и растящите в 

междуредията издънки. По-слабите издънки, растящи в реда, също се премахват. 



Така се постъпва и със силно растящите, ако те сгъстяват много насаждението. С 

окопаването преди цъфтежа може да се извърши и подхранване с 15-25 г на 

квадратен метър амониева селитра. При недостатъчно валежи през май 

поливането се отразява много добре на реколтата. 

 

Борбата със струпясването по ябълката и крушата, брашнестата мана по 

ябълката, червените листни петна по сливата, сачмянката по костилковите и 

други болести продължава. При установена плътност от неприятели (листни 

въшки, листогризещи гъсеници, акари и др.) към фунгицидния разтвор се 

прибавя и инсектицид. Започват пръсканията срещу ябълковия плодов червей. 

Сроковете съвпадат с второто и третото за месеца пръскане срещу струпясването. 

Най-добре е борбата да започне по сигнал на местните служби за растителна 

защита. 

Календар на овощаря за месец май 

През май се увеличава интензивността на слънчевото греене, повишават се средните 

денонощни температури и количеството на валежите. 

Средната месечна температура през май за повечето райони на страната е 16-18°С. Често 

дневните температури достигат 25-30, понякога 33°С. Средната минимална месечна 

температура е 9-10°С. С честота веднъж на 10 години се наблюдават чувствителни понижения 

на температурата до около 0 и под 0°С. 

Количеството на валежите се увеличава под влияние на навлизащия от север по-хладен и 

влажен океански въздух. Валежите са кратки, но интензивни, съпроводени понякога от 

гръмотевици и градушки. 

Овощните дървета са във фенофаза на интензивен растеж, при което се осъществява и активно 

деление на клетките в младите завръзи. Асимилатите от текущата фотосинтеза се насочват към 

изхранване и на плодовете. 

Агротехнически мероприятия през месец Май в овощните градини 

 

 градини. Ако валежите са недостатъчни, извършва се поливане по бразди или в 

околостъблени чаши с 20-30 дм
3
 вода на дръвче. Насажденията се окопават и при 



възможност се мулчират. Филизят се стъблата на новозасадените дръвчета (ако не е 

проведено през април). 

 Извършва се филизене на част от ненужните леторасти в короните на младите дръвчета, 

с което формирането на правилна коронка на младите ябълкови, крушови и прасковени 

дръвчета се улеснява значително. С помощта на това мероприятие, проведено в 

началото на вегетацията, се отстраняват ненужните филизи и се създават условия за 

израстване на тези, които ще изграждат бъдещия скелет. 

 Пензират се леторастите в младите овощни насаждения. Пензирането на леторастите е 

ефективно средство за ускоряване на плододаването и увеличаване на добива от 

младите насаждения. 

 Провежда се прореждане на завръзите. В младите (2- и 3-годишни) насаждения част от 

завръзите по централния клон (водача) се отстраняват, за да не се допусне 

деформирането му и да се получи от него обрастваща дървесина. 

 Органичната маса от културите за зелено торене се заорава. 

 Почвата се поддържа чиста от плевели и се разрохква чрез редовни плитки обработки с 

култиватор, брана или фреза. 

 В края на месеца плододаващите овощни дървета се подхранват с 15-20 кг амониева 

селитра на декар. 

 При засушаване се напоява. 

 Полагат се грижи за правилно прихващане и развитие на дръвчетата в новозасадените 
Растителна защита през месец Май в овощните градини 

Поради характерните високи температури и чести превалявания месец май е критичен 

за опазване на овощните насаждения от болести, неприятели и плевели. 

Необходимо е да се извършват редовно прегледи и обследвания на културите и да се 

следи за появата и развитието на болестите и неприятелите. Провежда се интензивна 

растителна защита на овошките. При костилковите овощни видове се следи за 

нападения от сачмянка, брашнеста мана, плодови червеи, листни въшки. 

Череша - бяла ръжда. Провежда се второ, следцъфтежно пръскане на овощните 

дръвчета през май с Делан 700 ВДГ - 0,05%,  Фоликур 25 ВГ - 0.075% и др. Срещу 

черешовата муха се пръска към средата на месец май. По време на летежа на мухите 

при избистряне на плодовете се извършва третиране на средно ранните сортове череши 

с инсектицидите Вазтак нов 100 ЕК - 0,0125%. При късните сортове череши се 

провеждат 2 третирания. 

Слива - сливов плодов червей. При плодове с големина на лешник се третира със 

следните инсектициди: Децис 2.5 ЕК - 0,05% и Суми алфа 5 ЕК - 0,02%. Същите 

препарати се използват и срещу сливовата плодова оса в началото на месеца при 5% 

повредени плодове. 

Праскова – фенофаза нарастване на завръзите. Източен прасковен плодов червей - 
при повече от 1,5% повредени леторасти и плодове, третирайте с някои от 
следните инсектициди: Суми алфа 5 ЕК - 0,02%,  Дурсбан 4 Е- 0,12%. 

При семковите видове борбата е насочена срещу основните болести и неприятели – 

струпясване, брашнеста мана, загиване на завръзите при дюля, плодови червеи, листни 

въшки, многоядни неприятели - мъхнат бръмбар, майски бръмбар и др. 

http://agronet.bg/agro/plant-protection/289-strupiasvane-iabalka-venturia-inaequalis.html


 

Агро календар на лозаря за месец май 

Продължават грижите за ново засадените лозови насаждения. Следи се за редовното 

покарване на младите лозички. Разрохква се почвената кора на купчинките и същите се 

възстановят след дъжд. 

През месец май започва интензивната растителна защита за опазване на лозята от 

основните болести и неприятели - екскориоза, мана, брашнеста мана (оидиум), 

гроздови молци, акари, листозавивачки и др. 

За успешна борба срещу екскориозата най-важни са третиранията, когато леторастите 

са във фаза “пеперуда” и “3-ти лист”. Борбата с брашнестата мана започва при дължина 

на леторастите 4-7 см, като се провеждат 1-2 предцъфтежни и 2-4 следцъфтежни 

пръскания в зависимост от чувствителността на сорта и вида на препаратите. При 

маната борбата се извежда при поява на първите “мазни“ петна. Други важни 

мероприятия са поддържане на насажденията чисти от плевели и поддържане на 

оптимална почвена влага. 

През месеца трябва да се извършват и резитби на зелените части на лозята. С това 

мероприятие се регулира растежа и плододаването на лозята. Към зелени резитби на 

лозите спадат филизене, прищипване и кършене. 

При филизене се отстраняват излишните леторасти, покарали от спящи пъпки и ъглови 

очи. Премахват се и тези, покарали от спящите очи по стъблото при стъблените 

формировки. Отстраняват се безплодните и слабо развитите плодни леторасти. Запазват 

се само тези, които ще се използват при бъдещата резитба. Операцията трябва да се 

извършва след пълно очертаване на ресите, когато леторастите достигнат 15-20 см и не 

са вдървесинели. 

При прищипването се отстранява се растежният връх на летораста с 1-2 недоразвити 

листа. Прищипването се прилага срещу източване на ресите в мустаци. Прилага се при 

приземни млади, буйни лозя и чувствителните сортове, като Плевен, Хамбургски 

мискет, Болгар. Прищипването се извършва след очертаване на ресите, когато на 

летораста са образувани 6-8 листа. 

Кършене се извършва за да се предотврати изресяването при: 

 чувствителните винени сортове - Червен мискет, Ркацители, Мерло, Пино Шардоне, 
Каберне Совиньон; 

 десертните - Супер ран Болгар, Кардинал, Брестовица, Италия. 

Отстраняват се върховете на леторастите с по-голям брой 4-7 недоразвити листа. Най-

добър резултат се получава, ако кършенето се извърши 5-6 дни преди или в началото на 

цъфтежа. 

http://agronet.bg/agro/lozarstvo/1022-zeleni-rezitbi-loza.html
http://agronet.bg/agro/lozarstvo/1022-zeleni-rezitbi-loza.html
http://agronet.bg/agro/lozarstvo/1022-zeleni-rezitbi-loza.html
http://agronet.bg/agro/lozarstvo/1022-zeleni-rezitbi-loza.html
http://agronet.bg/agro/lozarstvo/1022-zeleni-rezitbi-loza.html


Трябва да се извършат междуредови обработки, напр. култивиране на 15-20 см или 

дисковане на 10-15 см. Стопаните трябва да обърнат внимание на навременното 

привързване на леторастите към подпорната конструкция. 

Фенологични фази Болести и неприятели Препарати 

преди цъфтеж 

екскориоза 
Дитан М-45 - 0,35%  

Санкоцеб 80 ВП - 0,3% 

мана 

Куадрис 25 СК - 0,075%  

Микал флаш - 0,3%  

Верита ВГ - 0,2%  

Галбен 8 М 65 - 0,25%  

Акробат МЦ - 0,2%  

Мелоди компакт 49 ВГ - 0,15%  

Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0,25%  

Еклер 49 ВГ - 0,05%  

Кабрио топ - 0,15% и др. 

оидиум 

Систан супер 24 ЕК - 0,01%  

Топаз 100 ЕК - 0.015%  

Байфидан 250 ЕК - 0.01%  

Еклер 49 ВГ - 0,05%  

Куадрис 25 СК - 0.075 %  

Шавит Ф 71,5 ВП (Ф72 ВДГ) - 0,2%  

Болеро 12 ЕК - 0,02% и др. 

гроздови молци 
Каскейд 5 ЕК - 0,1%  

Номолт 15 ЕК - 0,05% и др. 

 

Цветарство 

Градински календар Май 

Страхотен месец в градините. Навсякъде избуява нов живот и разцъфтяват цветята. Но 

внимавайте като садите едногодишните цветя и изнасяте саксиите на вън. Възможно е 

около 12-то, 15-то число на месеца пак да застуди. Дългогодишни наблюдения на 

времето показват, че към средата на май е възможно за кратко да застуди. Заради това 

ви съветваме да пазите по чувствителните растения от предполагаемото застудяване. 

Общи работи в градината 

 Това е идеалния момент да се справите с плевелите и мъховете, които са се 

разпространили между плочките по пътечките и т.н. 



 Вържете още младите дръвчета, щамбовете рози и другите храстчета на 

стъбълца на здрав кол и проверявайте редовно дали държи връзката. 

 Тъй като още не са се раззеленили напълно, имаме възможност без препятствия 

и проблеми да подкрепим по този начин и високите храсти (хортензии, рози, 

клематис) с такава опора. Сега е момента да създадем ред в растежа на 

разклоненията. 
 

 
 Прецъфтелите цветове на люляка и рододендроните трябва редовно да ги 

изрязвате с градинарска ножица. 

 Редовно и често (седмично или още по-често) правете проверки дали голите 

охлюви са излезли. Младите меки листенца са голям деликатес особено за 

голите охлюви и те могат за една нощ да унищожат една хортензия или функия. 

 Тореното на растенията е от голямо значение. 

 Живият плет също се нуждае от торене, даже в по-големи дози, защото храстите 

в плета растат в конкуренция един до друг. 

Растения 

От средата на май можем да засаждаме навън купените или в парника отгледани 

едногодишни цветя като Газания (Gazania), Салвия (Salvie), Кученца (Antirrhinum). 

Преди да ги разсадите, потопете първо кофичките в кофа с вода, да се напои коренчето. 

Но внимавайте да не садите в мокра почва. 

Ако сте пропуснали да насадите през есента рози, хортензии и т.н., сега е момента да си 

наваксате. Те ще ви радват с цветове още това лято. 

Май е месеца за засаждане на луковици и грудки на летните цветя - гладиоли, бегонии, 

далии, кана. Те са идеално допълнение между розите и другите многогодишни цветя. 

Ние ви препоръчваме и малко известните анемония, фрезии, гарвански лук 

(оrnithogalum umbellatum). Грижете се за многообразие и творчески идеи. 

 

Ако имате семената на едногодишни цветя, можете да ги засеете сега. Става дума за 

различните видове мак, теменужки, карамфили, димитровчета (астер), турта (тагетес), 

невен, паричка, лобелия, циганче (inpatiens), камбанки  (campanula). 

Идеално допълнение са и по-високите слънчогледи, малва (malvа). 



Май е и месеца за засаждане на цветя, като незабравка, брадат карамфил, камбанка 

(кампанула). 

Саксии 

След средата на май, можем да изнесем спокойно всички саксии, кутии, висящи 

кошници и т.н. и да ги запълним с цветя. 

Летните цветя - гладиоли, бегонии, далии, кана се развиват много добре и в саксии. 

Луковиците и грудките засаждаме по-гъсто една до друга на етажен принцип. Първо 

поставяме най-късно цъфтящите, а най-отгоре, най-ранно цъфтящите. 

Една комбинация от едногодишни цветя с летните цветя - гладиоли, бегонии, далии, ни 

обещава едно обилно море от цветя през лятото. 

След средата на май изнасяме и презимувалите ангелски тромпети (brugmansia), 

палмите (Yucca), зокум, агаве. 

Розите 

Как да подрежем розите. През май е последния ни шанс. 

 Розовите храстчетата подрязваме до височина 45 см. 

 Щамброзите подрязваме над белега от облагородяването. Максималната 

дължина на клончетата е 40 см директно над новата пъпка на разклонението. 

 Ако искате да подмладите пълзящите рози, срежете напълно едно от главните 

разклонения. 

 Откъснете малките тънки израстъци с много бодлички. 

 

 

 

 Юни 
Царев

ица 
  

Неприя

тели 

Царевичен стъблен пробивач 

През юни царевичния стъблен пробивач снася яйцата си от долната част на 

листата, във вид на купчинки наредени като люспи на риба. Възрастните във 

вид на пеперуди са активни през тъмната част на денонощието.  Известно 

време след излюпването си, гъсениците се вгризват в стъблата на царевицата. 

 Те нанасят поражения по вътрешността на стъблата, в резултат на което 

растенията полягат или се пречупват около отвора , през който са влезли.   



 Юни 

 

Във фаза 5-8 лист прага на икономическата вредност е 3-5 яйчни купчинки на 

100 растения. След фенофаза “изметляване” ПИВ е 20 яйчни купчипки на 100 

растения 

 

Борбата царевичния стълблен пробивач се води  в началото на излюпване на 

гъсениците. Културата се третира с подходящите регистрирани инсектициди. 

http://agrocenter.bg/Insektitsidi/7/cat/
http://www.agroportal.bg/userfiles/images/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD %D0%A1%D1%82%D1%8A%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87 %D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE.jpg
http://www.agroportal.bg/userfiles/images/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD %D0%A1%D1%82%D1%8A%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87 2.jpg
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За най-добри резултати при борба с неприятелите, АгроПортал Ви съветва да 

се консултирате с експерт - агроном. 

Пшени

ца и 

Ечеми

к 

  

Болест

и 

Обилните валежи през месец май са предпоставка за развитието на много от 

икономически важните болести като брашнеста мана, ръжди и фузариум. 

  

Брашнеста мана 

Брашнестата мана е икономически най-важната болест при житни.Развива си 

през целия вегетационен период на културите. Представлява бял брашнест 

налеп по листата и стъблата на растенията. Повредите са проявяват в жълтеене 

и некроза на засегнатите органи. Валежите и високите температури са 

предпоставка за развитието на болестта. 

  



 Юни 

 

През месец юни до края на фаза цъвтеж прага на икономическа вредност е 30% 

засегнати растения. След достигане на ПИВ се третира с разрешените за 

България фунгициди. Важно е да не се допуска нападение по най-горния лист 

поради важността му за изхранване на класа. 

  

Ръжди 

Следи се за развитието на различните видове ръжди при житни. При достигане 

на ПИВ от  30% нападение и  във фаза “край на цъфтежа”,  се води борба 

с разрешените фунгициди.  

Да се водят редовни наблюдения за 

установяване и проследяване степента на 

нападение и разпространение от видове 

ръжди.   

При отчитане на над 30% степен на 

нападение и първи сори по флагелния 

лист във фенофаза  “край на цъфтежа”, 

да се предприеме химична борба с 

разрешените фунгициди. 

  

http://agroportal.bg/userfiles/images/Erysiphe graminis barley(1).jpg
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Неприя

тели 

 
Вредна житна дървеница 

Ларвите от втора до пета възраст нанасят повреди като през хладните и 

дъждовни дни те смучат сок от долната част от стъблото а през топлите и 

слънчеви дни се изкачват по растението и смучат от класовете. Зоната над 

http://www.agroportal.bg/userfiles/images/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%8F%D0%B2%D0%B0 %D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0.png
http://www.agroportal.bg/userfiles/images/%D0%B6%D1%8A%D0%BB%D1%82%D0%B0 %D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0.jpg


 Юни 
повреденото място побелява а явлението се нарича „частично белокласие“ 

 

Борбата се води срещу ларвите във фаза „млечна зрялост“ на културата след 

достигане ПИВ 2 ларви на квадратен метър. Ползват се 

контактни инсектициди. 

Листни Въшки 

  Повредите от листни въшки са най-големи в периода на цъфтеж към наливане 

на зърното. Нападат връхните части на листата и класовете, където смучат сок, 

като повреденото място избледнява. Като резултат от  повредата, броя 

на зърната в класовете намаля, а останалите семена са с понижена кълняемост 

и енергия на покълнване. При достигане прага на икономическа 

вредност  (ПИВ) от 30-40 бр. на клас ларви и нимфи във фенофаза ”начало на 

млечна зрялост” се води борба с неприятеля с регистрирани в България 

инсектициди.   

Пшеничен трипс 

 Основната вреда на пшеничения трипс през месец юни причиняват ларвите на 

неприятела, смучейки сок от плевите на класа и зърната, в следствие на което 

плевите побеляват, а теглото на  зърната намаля. С навлизането във фенофаза 

“восъчна зрялост” на културата  ларвите  на пшеничения трипс завършват 

развитието си и  напускат класовете на културите и предвижват в почвата в 

почвата. 

Хладното и дъждовно време влияе отрицателно върху популацията на 

http://agroportal.bg/userfiles/images/Eurygaster integriceps 2.jpg


 Юни 
пшеничения трипс. Ако времето през юни предимно сухо и топло ПИВ е 20 

ларви а при дъждовно и хладно за сезона ПИВ е 30 ларви на клас.  

  

За най-добри резултати в борбата с неприятели по житните култури се 

консултирайте с агроном и винаги ползвайте регистрирани в България 

препарати за растителна защита. 

 

 

Агрокалендар за месец Юни 

 

Грижи за засадените на открито домати, пипер, патладжан и други. 

При доматите продължава борбата срещу картофена мана, кафяви листни петна, 

бели листни петна, като третиранията трябва да приключат до 14-20 дни преди 

началото на прибирането на плодовете при ранните домати. 

При ранните високостъблени сортове домати при развитие на 4-6 съцветия се прави 

прекършване на върховете над последното съцветие (китка), като е необходимо да се 

оставят 2-3 листа. Редовно трябва да се премахват разклоненията (колтуците). 

За да предпазим доматите от върхово неинфекциозно гниене, то трябва поливаме 

редовно и умерено, без да се допуска преовлажняване или силни засушавания на 

почвата. 

При краставиците продължава борбата с маната, брашнестата мана, 

белокрилка, листни въшки и др. 

Мана по краставиците - при поява на характерните петна трябва да се третира с 

Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0,25%, Алиет флаш - 0,3% и други препарати, които са 

регистрирани за борба с тази болест. 

http://agronet.bg/agro/zelenchuci/1074-ranno-polsko-proizvodstvo-domati.html
http://agronet.bg/agro/zelenchuci/1037-sredno-ranni-kysni-sortove-domati.html


Брашнеста мана - при откриване на петна се третира с Топсин М 70 ВП - 0,1% и други 

препарати, които са регистрирани за борба с тази болест. 

При едновременна поява на мана, брашнеста мана, белокрилка и листни въшки по 

краставиците трябва да се извърши комбинирано третиране с необходимите фунгициди 

и инсектициди. 

Трябва да се знае, че от краставиците се отстраняват сухите и болни листа по време на 

беритбата. Краставиците обичат влагата и поради тази причина растенията трябва 

редовно да се поливат. 

При пипера трябва да се следи за поява на мана, брашнеста мана, 

антракноза, бактериални петна, листни въшки. 

След прихващането му временно се прекратява поливането, за да може растенията да 

образуват по-добра коренова система. 

Мана - при поява на петна, заразените растения се унищожават, а останалите се 

третират с Превикур 607 СЛ - 0,35% или друг регистриран за болестта фунгицид. 

Листни въшки по зеленчуковите 

Да се пръска с Би 58 - 0.07%, Уорант 20 СЛ - 0.005%, Фюри 10 ЕК - 0.015% и др. 

След засаждане на зелето на открито задължително се следи за поява на листни 

въшки и зелеви бълхи. 

Полива се редовно. Първото окопаване на прихваналите се домати, пипер, патладжан и 

др. спомага за по-бързото затопляне и аериране на почвата. Първото окопаване се 

прави 7-10 дни след засаждането на културите. Подхранването на зеленчуковите 

култури се прави с 15-20 кг/дка азотен тор. разсад от главесто зеле - до 10-15 юни. 

Прибира се реколтата от ранно зеле, краставици, тиквички. 

През месец юни се засяват и засаждат следните култури: 

 краставици втора култура - от 25 юни нататък с 0,3-0,45 кг семена на дка; 
 лук от разсад - до 5 юни засаждане; 
 праз лук - разсаждане след 25 юни при междуредово разстояние 25-30 см и 15-20 см 

вътре в реда; 
 късно зеле и карфиол - до 15 юни с 0,06-0,08 кг/дка семена; 
 моркови за късно полско производство при междуредово разстояние 30-35 см и 

посевна норма 60-70 г. на 100 кв.м.; 
 подготвят се и лехите за засяване на семената от късни сортове домати до 10 юни. 

За борба с маната и други болести при зеленчуковите култури е добре да се използват 

освен контактните и системно действащи фунгициди, а срещу листните въшки, 

нощенките и другите неприятели да се ползват регистрирани препарати за съответния 

вид. 
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Календар овощарство за месец юни 

 

Овощните дръвчета се намират в период на интензивен растеж 

Овощните градини трябва да се полеят и подхранят с тор. Напояването и торенето се 

отразяват много добре на растежа, растежа на плодовете и на залагането на плодни 

пъпки. Прави се една плитка обработка на почвата. Тя предпазва почвата от бързо 

изпарение на влагата. Необходимо е да се извърши мулчиране в младите овощни 

градини за да се запази почвената влага. 

През месец юни започва юнското опадване на завързите 

Освен това трябва да се направи и изкуствено прореждане на плодовете в 

плодовадащите градини. Целта на прореждането е да може плодовете до станат едри 

и по-качествени останалите. При ябълките и крушите прореждането се прави към края 

на месеца. През месец юни освен изхранването на плодовете започва и залагането на 

плодните пъпки за следващата година. 

В този период основни неприятели при кайсията са източния плодов червей и 

прасковения молец. 

В началото на месеца се извършва второто пръскане на късните сортове череши и 

вишни срещу черешова муха с някои от препаратите: 

 Вазтак нов 100 ЕК - 0,0125%, Децис 2.5 ЕК - 0,03% 

При прасковата важно значение имат третиранията срещу брашнеста мана, листните 

въшки и източния плодов червей.  

Брашнеста мана по прасковите. Извършва се поредното пръскане на прасковите с: 



 Скор 250 ЕК - 0.02% или Топаз 100 ЕК  - 0.03%. 

Ябълков, сливов и източен (прасковен) плодов червей. Приключва второто 

пръскане срещу първо поколение с : 

 Дурсбан 4 Е - 0.2%, Релдан 40 ЕК - 0.12% или Вазтак нов 100 ЕК - 0.0125%. 

Калифорнийска и сливова щитоносна въшка. Картотекираните насаждения и ново 

нападнатите се пръскат с: 

 Дурсбан 4 Е - 0.15%, Актелик 50 ЕК - 0.15% или Нуреле Д - 0.05%. 

Крушева листна бълха. Нападнатите дървета се пръскат с: 

 Нуреле Д - 0.075%, Вазтак нов 100 ЕК - 0.02%, Децис 2.5 ЕК - 0.03% или Суми алфа 5 ЕК - 
0.03%. 

Анарзия. Нападнатите прасковени и сливови градини се пръскат с: 

 Вазтак нов 100 ЕК - 0.015%, Нуреле Д - 0.05%, Децис 2.5 ЕК - 0.04% или Дурсбан 4 Е - 
0.15%. 

Кръгломиниращ молец. На овощни градини с плътност 2-3 мини средно на лист да се 

извърши пръскане с: 

 Дурсбан 4 Е - 0.15%, Hуреле Д - 0.06%,  Децис 2.5 ЕК - 0.04%, Суми Алфа 5ЕК - 0.02%, 
Талстар 10 ЕК - 0.03% . 

Постепенно преминава беритбата на ягодите. Добрата влага и подходящото 
торене ще благоприятстват залагането на цветни пъпки за следващата година. 

 

Агрокалендар лозарство за месец юни 

Агрохимия и торене на лозята 

За оптимизиране на торовите норми при трайните насаждения се използват 

почвени агрохимически анализи и методите на листната диагностика. 

Лозя 

Листните проби от лозовите насаждения се вземат в периода 1-15 юли. Площта, от 

която се събира една средна листна проба, е 150 дка. Ако лозовото насаждение е по-

голямо, се разделя на елементарни участъци, всеки с площ от 150 дка. От всеки 

елементарен участък се събира средна листна проба. Лозите, от които се вземат 

листата, да бъдат характерни по сила и развитие за даденото насаждение. Листните 

проби се събират в сутрешните часове на деня. Да не се събират проби непосредствено 

след дъжд. Една проба се формира от 30-40 листа. Взема се листът, намиращ се срещу 



първия грозд на плодните леторасли. Същите трябва да бъдат характерни по големина 

и окраска за дадения сорт и насаждение. 

Листните проби от лозята се придружават със следната информация: 
селище, местност, кад. №, сорт, сила на растеж (слаб, нормален, силен), плододаване 

(слабо, нормално, прекомерно), дата на вземане, взел пробата. 

Борба с болестите и неприятелите при лозята 

Провеждат се редовни наблюдения на лозата и бърза намеса при възникнали условия за 

вреда. 

Мана - след всеки паднал дъжд възникнали условия за заразяване се третира с 

регистриран за болестта фунгицид. 

Брашнеста мана - до прошарване на зърната при наличие на условия за зараза се 

третира с подходящи фунгицииди. Могат да се комбинират с фунгициди за мана. 

Сиво гниене - при оформяне на зърната се провежда второ пръскане. 

Следи се още за - лозова краста, шарен гроздов молец, бяло гниене, лозов миниращ 

молец. 

Ако през месец май не са извършени резитби на зелените части на лозята, то това 

трябва да стане още в началото на месец юни. С това мероприятие се регулира 

растежа и плододаването на лозята. 

 

Агро календар 

 Юли 
Царевица   

 

Извършват се поливки 

При отглеждане на царевица при поливни условия се правят няколко 

поливки, като броят им зависи от количеството дъждове през периода. 

  

Периода седмица приди и 3 седмици след изметляване на царевицата е 

критичен по отношение на нужната от вода за протичане на цъфтежа, 

оплождането и формирането на църното. При недостатъчна вода за 

нуждите на царевицата през този период, добивът може да падне до 50%. 

Поливките могат да се извършват гравитачно и чрез дъждуване. 
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 Юли 
Слънчоглед   

   

Поливки при слънчогледа 

През месец юли при недостатъчни валежи могат да се извършат 1-2 

поливки ако слънчогледа се отглежда при поливни условия. Полива се 

гравитачно или чрез дъждуване. 

Пшеница и 

Ечемик 
  

Жътва 

Започва жътвата 

През юли започва жътвата. Преди това се обезаразяват складове против 

болести и неприятели. 

 

 

Грижи за зеленчуците през месец юли. 

Зеленчуците изпитват все по-често остра нужда от вода, защото настъпват летните 

горещини. Трябва да се правят плитки окопавания след всяка поливка. По този начин 

рохкавият повърхностен слой намалява изпарението на водата от почвата. Така се 

удължава периода между отделните поливки. Преустановява се поливането на лука 

за глави, дините и пъпешите. 



Не трябва да се окопават дълбоко освободените зеленчукови лехи от 

ранни пролетни култури като тиквички, краставици, ранни картофи и др. Тези лехи се 

разрохкват леко за да се запази структурата и влагата на почвата. 

За да се осигури нормална реколта от зелен фасул за късна консумация и за 

консервиране то сеитбата му трябва да стане преди 15 юли. Най-важните грижи при 

фасула са напояването и окопаването. Когато започне цъфтежът на фасула трябва да се 

спре окопаването, защото цветът му много лесно опадва. 

Когато искаме патладжаните да са едри и сочни, то е необходимо през 

юли те да се подхранят два пъти с листен тор, който да съдържа по равни 

количества трите основни хранителни елемента – азот, фосфор и калий. 

При краставиците поливането и торенето са едни от най-важните 

мероприятия през юли. Краставиците са топлолюбива култура и затова не трябва да 

се поливат със студена чешмяна вода. Трябва да се създадат условия за поливане с 

престояла вода. Колкото по-рано се откъснат плодовете на краставицата, толкова по-

бързо ще се развиват следващите. За семе трябва да се оставят плодовете на един цял 

корен. Краставиците трябва да се отрязват с нож, а не се късат с ръка. 

Доматите през юли трябва да се поливат по-често и по-обилно. През юли 

почвата се засушава по-бързо. Започва масовото зачервяване на 

доматите. Най-добре е да се полива веднъж седмично. Когато се 

забележи, че най-долните листа на доматите са заболели, то те трябва да 

се премахват веднага, за да не се разпространи заболяването върху 

цялото растение. Това благоприятства и по-доброто огряване на първия 

завръз от слънцето. Когато листата са здрави, те не бива да се премахват. 

В края на месец юли или началото на август трябва да се засява зимната ряпа. В 

период на засушаване е добре няколко дни преди сеитбата мястото да се полее, за да се 

може да се ускори поникването. 

През месец юли се прибира лука. Той е узрял и готов за прибиране, когато шийката 

на лъжливото стъбло до луковицата омекне и листата започнат да полягат. Този 

признак показва, че растежът на луковиците е завършен, а външните люспи вече са 

добили характерния си червеникав цвят. 

В началото на месеца трябва да се засади късния алабаш, късното зеле и 

карфиола. Те се засаждат при междуредово разстояние 60-70 см, а вътре в реда на 50 

см. След разсаждането трябва редовно да се плеви, окопава и полива. Когато 

предшественикът на зелето не е торен основно, то е добре да се внесат по 2-2,5 т/дка 

угнил оборски тор, 40-50 кг/дка суперфосфат и 15-20 кг калиев тор. Торовите норми се 

определят в зависимост от планирания добив и резултатите от химичния анализ на 

почвени проби. 
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Късните краставици и тиквички, за есенно производство, се засяват 

през втората половина на юли. 

Трябва да се водят постоянни наблюдения за поява на кафяви листни 

петна, картофена мана по доматите, на кубинска и брашнеста мана 

по краставиците и други растения от семейство тиквови. Много 

опасно заболяване за пипера е маната, която се проявява в две форми - 

коренова и стъблена. Опасни са и листните въшки, които вредят не само 

пряко, но и косвено, защото пренасят различни вирусни болести. Трябва 

да се наблюдава популация на земните бълхи, защото те могат да 

унищожат разсада за късното зеле. 

Борба с по-важните болести и неприятели по зеленчуците 

Патладжаните, картофите и средноранните домати се пръскат срещу колорадски 

бръмбар с Циперкал 100 ЕК - 25 мл/дка - при масово излюпване на ларви от първа 

възраст. 

В края на месеца се увеличава плътността на паяжинообразуващите акари при пипера, 

патладжана, доматите, краставиците, което налага да се направят 2-3 пръскания през 7-

10 дни Талстар - 0,3% 

Когато чушките на фасула за зърно започнат да пожълтяват, се пръска срещу фасулевия 

зърнояд с Актелик - 0,15%. 

Срещу бактерийните болести по зеленчуковите култури може да се пръска с 

медсъдържащите фунгициди - Фунгуран ОН 50 ВП, Шампион ВП и др. 

При поява на мана по тиквовите култури да се третира с Ридомил голд, Куадрис 25 СК 

и др. 

При поява на бактериен пригор (ъгловати петна) по краставиците използвайте 

Шампион ВП, Фунгуран ОН 50 ВП. Краставиците са фитотоксични към бордолезов 

разтвор. 

Мана по пипера - болните се изскубват, а останалите се третират с Ридомил голд или 

Акробат МЦ. 

Срещу бактерийно гниене по пипера пръскайте с бордолезов разтвор, Шампион ВП, 

Фунгуран ОН 50 и др. медсъдържащи фунгициди. 

Срещу цикадата, пренасяща столбур може да се извърши третиране с Нуреле Дурсбан, 

Вазтак нов 100 ЕК. 
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Календар на овощаря за месец юли 

 

Борба срещу вредителите за опазване на плодовата реколта 

И през юли грижите на овощаря за овощните култури не намаляват. Борбата срещу 

болестите и неприятелите продължава, за да се опази плодовата реколта на ябълките, 

крушите, сливите, прасковите, орехите. От началото на месеца започват летните 

пръскания, които по правило се провеждат в ранните сутрешни или вечерни часове, 

поради повишените температури на въздуха и почвата. През юли се регистрират едни 

от най-високите максимални температури - между 34 и 42°С. 

Увеличава се дефицитът на въздушна влажност, валежите намаляват значително в 

южните райони и по-малко - в северните. 

Освен пръсканията с химически средства, за да се намали плътността на неприятелите в 

овощната градина, от голямо значение е да се събират окапалите плодове и да се изнасят 

извън градината. 

През юли семковите и костилковите овощни видове трябва да се подхранят. 

Това мероприятие стимулира развитието на цветни пъпки за следващата година, които 

се образуват през този месец. Прави се подхранване с азотен тор (20 кг/дка), като след 

това се прави окопаване. При сухо време трябва да се направи поливка за да се ускори 

проникването на хранителните вещества до кореновата система на дръвчетата. 

Плодовете, които са в растеж наедряват повече. 

Прави се прореждане на короните на младите (едно - до тригодишни) овощни дръвчета 

от всички видове. 

Изрязват се издъно всички леторасти, които растат и се развиват навътре в 

короната, а така също и болните такива. Това мероприятие е особено важно преди 

всичко за прасковите и кайсиите. Премахват се и леторастите по стволовете на 

младите дръвчета. Когато са се появили издънки от подложката също то те също трябва 

да се премахнат. 

Прави се едно поливане на малините. То се отразява много благоприятно върху добива 

и качеството на плодовете. 

Юли месец е време за интензивен растеж на нови издънки при малините, както и 

подготовка им за следващата реколта. Затова лятното поливане има изключително 



значение. След обирането на малините трябва да се изрежат плододавалите издънки. Те 

се изнасят навън от посева и се изгарят. Забавянето на това мероприятие може да се 

попречи на правилното развитие на младите издънки. Отстраняват се слабите 

леторасти, а едногодишните се прореждат. Най-добър добив се получава, когато на 

един линеен метър се оставят около 10 млади издънки. 

След прибирането на ягодите трябва да се положат специални грижи за 

насаждението. В края на месеца се орязват листата. Ластуните се орязват или се 

насочват към празните места. Ягодите трябва да се полеят и окопаят. 

В овощните градини продължават наблюденията за поява на болести и неприятели. 

 

 Грижи за лозята през месец юли. 

1. Почвата трябва да се държи чиста от плевели. 

2. Борбата с болестите и неприятелите по лозята са едни основните мероприятия 

през месец юли. 

3. Леторастите от плодните пръчки достигат най-горния тел и те трябва да се 

прекършат . Леторастите развилите се от чепчетата не трябва да се прекършват, 

а само да се извият и привържат към тела. 

4. Важно мероприятие е почистването на младите лозички от росни корени. Това 

трябва да стане още в началото на месеца, ако не е извършено в края на 

миналия. 

5. Опасността от мана все още не е преминала. При превалявания през първата 

половина от месеца се правят пръскания на лозята с контактно-системни 

фунгициди. Добре е последните пръскания на лозата да се правят с бордолезов 

разтвор. Голяма опасност за лозята през месеца е оидиума (брашнеста мана). 

Борбата с тази болест продължава до прошарване на гроздето. 

  

фенологични фази  болести и неприятели  препарати 

преди затваряне на чепката 

мана 

Купроксат ФЛ - 0,3%; 

Купроцин супер M - 0,3%; 

Косайд ДФ - 0,18%; 

Шампион ВП - 0,15%; 

Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%; 

Банко 500 - 0,2%; 

Дитан М-45 - 0,3% и др. 

оидиум и сиво гниене 

Систан супер 24 ЕК - 0,01%; 

Топаз 100 ЕК - 0.015%; 

Байфидан 250 ЕК - 0.01%; 

Еклер 49 ВГ - 0,05%; 



Цветарство 

Градински календар за юли и август 

През летните месеци градината е един нестихващ празник на цветовете и уханията. 

Радвайте се на вашия балкон или тераса, направете от градината втора всекидневна, 

където можете да посрещате утрото и да се наслаждавате на залязващото слънце. А ако 

се появят няколко неблагоприятни дни, можете да свършите някоя друга полезна 

работа в градината, с която да се подготвите за идващата есен и с това си осигурявате 

една примамваща градина следващия сезон. 

Общи градински работи 

Не оставяйте почвата в градината да изсъхне. Редовното поливане и загърляне са 

предпоставка за бърз растеж и силен цъфтеж. Но по-добре поливайте само сутрин рано 

или късно през следобеда. Ако полеете на обяд, водните капки събират лъчи на 

слънцето и се превръщат в малки лупи, които горят листенцата. От друга страна, водата 

бързо се изпарява в горещината на обед. Освен това, ако поливате сутрин 

предотвратявате риска от мана и изсъхване на клематиса. Не разчитайте на няколко 

минути поливане - водата се хлъзга по повърхността на растението и не стига до 

корена. Най-добре е 2-3 пъти в седмицата да поливате с маркуча по-дълго време. 

Плевете редовно 

Прецъфтелите цветове откъснете колкото може по-скоро. Така се увеличава шанса за 

втори цъфтеж. 

Същото се отнася и за розите, още преди да са се образували шипките, изрежете 

цветовете. За да си възстановят бързо силите, торете розите с тор за рози. Щом като 

цветовете прецъфтят, можете да подрежете клончето. Мястото на срязване определяте 

като броите от разклонението до петото листо. 

Укрепването на растящите растения помага да запазят форма и да не се пречупят при 

неочакван валеж или силен вятър. Даже и високите гладиоли, далии и риванолови 

цветя (cana) можем да вържем на опора. 

Куадрис 25 СК - 0.075 %; 

Шавит Ф 71,5 ВП /Ф72 ВДГ/ - 0,2%; 

Болеро 12 ЕК - 0,02% и др. 

гроздови молци 

Релдан 40 ЕК - 0.12%; 

Дурсбан 4 Е - 0.1%; 

Децис 2.5 ЕК - 0.04%; 

Вазтак нов 100 ЕК - 0.0125%; 

Суми алфа 5 ЕК - 0.025% и др. 



Покрийте корена на рододендрона и на азалията с пласт дървени стърготини, за да се 

задържи влагата под повърхността. 

Ако не сте доволни от цветовете на растенията, по-добре ги маркирайте с едно телче 

преди да са прецъфтели. След прецъфтяването ще е по трудно, ако искате да разместите 

коренчетата на есен и ще ви е по-лесно да си спомните. 

Растения 

Семената на мака, делфиниума и т.н. вече ще са узрели, така че можете да ги съберете, 

изсушите и запазите за догодина или направо ги разпръснете в градината. Така идната 

година отново ще цъфти в градината ви. 

Растенията в контейнери (тези, които се продават в градинския), можете да пресаждате 

през цялата година. Преди да ги поставите в приготвеното място поставете ги в кофа с 

вода докато поемат обилно. Не ги слагайте в мокра почва. 

Саксии 

Имате ли екзотична градина в къщи? Цветята виреят много добре през лятото в саксии, 

а зимно време прекарват в зимните градини или на вътрешните стълби и ли в салона, 

ако има прозорци. Маслиново дръвче, смокиня, мандариновото дръвче, лимон или 

финиковата палма, та даже и банановото дърво, можете да гледате в саксии. Поливайте 

ги ежедневно с вода, а ако много се затопли и сутрин и вечер. Едно изключение са 

суколените, алое, агаве, дебелеца, юка-палма, хамаеропс (Chamaerops humilis), те не се 

сърдят, ако ги оставите на сухо един-два дни. 

Не забравяйте и да добавяте течен тор във водата или да поръсите прахообразния 

/гранулиран/ тор по повърхността на почвата. Специално едногодишните растения имат 

нужда от допълнителни хранителни вещества. Не пропускайте и висящите саксии, 

саксиите и сандъчетата. 

Не забравяйте да поливате висящите саксии. Те много бързо изсъхват. Другия вариант 

е да ги свалите и да ги оставите да се напоят в един широк и дълбок съд. 

Съберете дъждовната вода, като вали и я използвайте за поливане. Водата, която 

използвате за поливане, трябва да бъде с температура на въздуха. По-студена или по-

топла е шок за растенията. 

Ако ще отсъствате по дълго време, приберете саксиите на сенчесто място, заровете ги и 

малко в пръстта. Това можете да направите и със стайните растения, които много добре 

ще се запазят навън по времето на една отпуска. 

                                                                          Август 

  

Царевица   



 

Поливки на царевица 

При отглеждане на церевица в поливни условия в зависимост от падналите 

дъждове се извършват от 1-2 поливки. Поливките могат да се извършват 

гравитачно или чрез дъждуване в зависимост от това с какви съоражения 

разполагат прозводителите. 

 

Слънчогле
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Започва прибирането на 

слънчогледа 

В края на август започва прибирането на слънчогледа. Препоръчително е 

пребирането да започне при влажност на семената 12-13 %. 

 

 



 

 

 

 Листата са изсъхнали и само един -два листа са с жълтозелен цвят. Питата 

е силно пожълтяла. 

Пшеница и 

Ечемик 
  

 

Торене с калиеви и фосфорни 

торове 

  

Внесени в добро съотношение с азотните торове, фосфорните и калиевите 

торове повишават резистентността на растенията сръщу ниски 

температури и болести, също подпомагат формирането и узряването на 

зърното. 

   Фосфорните и калиеви торове се внасят с почвените обработки след 

прибирането на предшественика. 



Обработка 

на почвата 

Обработки на полето след жътва 

След жътва се балира сламата и се изчиства стърнището. 

 

След изчистване на стърнището се изорава на 16-18 см. дълбочина и 

веднага след това се дискува.  Полето се поддържа чисто от плевели чрез 

дискуване на 8-10 cm дълбочина или с тотални хирбициди (активно 

вещество - Глифозат 

Грижи за зеленчуците през месец август 

Aвгуст e месецът през който продължават растителнозащитните мероприятия срещу картофена 

мана по доматите с 1% бордолезов разтвор или Куадрис 25 СК в доза 0,075%. На площите, 

заети от домати трябва да се следи за нападение от памукова нощенка. Тя надупчва плодовете 

на доматите. Третиране на площите се прави след обследване при откриване на 8-10 гъсеници 

на 100 растения. Пръскането се повтаря след 8-10 дни. 

Продължават растителнозащитните мероприятия срещу брашнеста мана по доматите, 

краставиците, пипера и патладжана. Препаратите, които могат да се използват са: 

 Байфидан 250 ЕК и др. 

При зелето за късно производство се извършват пръскания срещу зелевата листна въшка и 

зелевата пеперуда. 

http://agronet.bg/agro/plant-protection/212-bolesti-domati-piper.html
http://agronet.bg/agro/plant-protection/212-bolesti-domati-piper.html
http://agronet.bg/blog/o-N-o-N-N-N-N-o-N-noctuidae-.html


Борбата с маната по краставиците се води: 

 като се пръска с един от изброените фунгициди със системно действие - Ридомил голд 
МЦ 68 ВГ - 0.25%, Корсейт Р ДФ - 0.25%, Акробат МЦ - 0.1% и др.; 

 след 7-10 дни трябва да се пръска с Дитан М 45 - 0.2% и др. контактните фунгициди. 

Пръсканията за маната продължават в интервал от 7-10 дни през цялата вегетация на 

културата като се редуват изброените по-горе препарати. 

Растителнозащитните мероприятия в зеленчуковата градина трябва да се 

извършат само при нужда, като се спазва карантинния срок на препарата и се 

съобразява с беритба та на зеленчуците. 

През първото десетдневие на месец август, все още има възможност да се засеят 

корнишони за късно производство, чрез директна сеитба на семена. Есенната ряпа и 

моркови  може да се сеят през целия месец. 

Оранжерийно производство на зеленчуци 

В стоманено-стъклените оранжерии се сеят разсадите за предкултури. 

В свободните стъклени оранжерии почвата се подготвя за обеззаразяване, когато то не е 

извършено през месец юли. Прави се соларизация - почвата се навлажнява до насищане и се 

покрива с платно от полиетилен. Навлажняването се прави ежеседмично за да се поддържа 

необходимата влага. Процесът на соларизация е с продължителност 40-50 дни. Почвата може 

да се обеззарази и чрез пропарване. 

Зеле  

През вегетацията основно извеждаме химическата борба срещу насекомите: Листни въшки, 

Зелева нощенка и Голяма бяла/ зелева пеперуда. Като използваме по горе посочените 

инсектициди. Задължително към приготвения работен разтвор прибавяме и прилепител. 

http://agronet.bg/agro/plant-protection/319-pseudoperonospora-cubensis-mana.html
http://agronet.bg/agro/plant-protection/160-obezzaraziavane-pochva.html
http://agronet.bg/agro/plant-protection/1201-slanchevo-obezzarazyavane.html


 Календар на овощаря за месец август 

Aвгуст e месецът, който е много важен по отношение на поддържането на 

оптимален воден режим при овощните видове. 

Младите дървета, чиято коренова система все още не е изградена, са чувствителни на летните 

засушавания. Добре е да се направят две или три поливки които ще се отразят благоприятно на 

овощните градини. За засилване на ефектът е добре да се мулчират полятите околостъблени 

чаши. През август усилено нарастват плодовете при ябълката и крушата. Това налага правилно 

да бъде подържана пределната полска влагоемност. При останалите овощни видове трябва да 

се поддържа 85% ППВ (пределна полска влагоемност). 

В ягодовите насаждения може да се попълнят празните места. 

В края на месеца ягодите започват да залагат цветни пъпки. Подхранването с фосфорен тор 

благоприятства този процес. Преди внасяне на торовете е добре да бъде направен почвен 

анализ. 

Aвгуст e месецът през който продължават растителнозащитните мероприятия при 

отделните овощни видове. 

При ябълката е необходимо да се следи прогнозата за развитието на ябълковия плодов 

червей и листни въшки и при сигнал от РСРЗ да се третира с един от следните препарати: 

 Нуреле Д - 0,05%; Релдан 40 ЕК - 0,12%; Децис 2,5 ЕК - 0,03%; Вазтак нов 100 ЕК - 
0,0125%; Фюри 10 ЕК - 0,125%; Суми алфа 5 ЕК - 0,02% и др. 

Със същите препарати се третират крушата и дюлята. В сливовите насаждения се следи 

за намножаване на сливовия плодов червей (праг на икономическа вредност - 0,8 - 1% 

пресни вгризвания на дърво). 

Струпясване по ябълката 

 Купроцин Супер М - 0,2%; Дитан М 45 - 0,2%; Силит 40 СК - 0,16% и др. 

Брашнеста мана по ябълката 

 фунгицидите срещу брашнеста мана действат и на струпясването: Топсин М 70 ВП - 
0,1%; Систан Супер 24 ЕК - 0,3%; Скор 250 ЕК - 0,02%; Шавит Ф 72 ВДГ - 0,2%; Байфидан 
250 ЕК - 0,01% и др. 

В прасковените насаждения се следи за праг на икономическата вредност при 

източния плодов червей,който е 1,5% пресни вгризвания на дърво. 

След подаване на сигнал от РСРЗ се извърши третиране с един от препаратите: 

 Актелик 50 ЕК - 0,15%;  Децис 2.5 EK - 0.04%;  Дурсбан 4 Е - 0.12%; Каскейд 5 ЕК - 0.15%; и 
др. 



В овощните градини продължава да се провежда механична и химична борба с плевелите в 

редовете и междуредията. 

През месеца се прибират среднокъсните сортове праскови: Крестхейвън, Глоухейвън, Хале, 

нектариновите сортове, както и сортовете, предназначени за преработка. Извършва се 

беритбата на средноранните сортове ябълки - Примруж и Молиз делишес, на крушовите 

сортове - Старкримсон, Вилямова масловка, Клапов любимец и др. и на сливовите сортове - 

Зелена и Алтанова ренглода. 

Месец август е най-благоприятен за облагородяване в овощните питомници. 

 

 

Да се погрижим и да следващата реколта през август в овощната градина: 

  

Грижите за овощните растения през втората половина 

на лятото основно са свързани с реколтата от по-късно 

зреещите сортове ябълки, круши, сливи, дюли, 

мушмули, бадеми и др. Това е периодът през който се 

залагат и основите за реколтата през следващата година 

– цветообразуването. Така че добрите грижи се отнасят 

както за настоящата, така и за следващата реколта. 

Залагането на плодните пъпки не започва едновременно 

при всички видове. Основно то е в пряка зависимост от 

силата и продължителността на растежа. Ето защо 

факторите, които оказват влияние върху растежа, се 

отразяват и върху началния срок на цветообразуването. По-продължителният растеж забавя 

цветообразуването, както върху растението като цяло, така и върху отделните клонки на едно и 

също растение. Диференцирането на плодните пъпки върху по-късите клонки започва много по-

рано в сравнение с по-силните прирасти. Наблюдават се известни различия по отношение 

началния срок на цветообразуването при отделните видове. То настъпва най-рано при ореха и 

лешника – края на май до началото на юни. В края на юни до началото на юли настъпва тази 

фенофаза при ябълката, крушата, сливата, черешата и вишната, малко по-късно при прасковата, 

а към края на юли до началото на август – при кайсията и бадема. 

Въпреки многобройните фактори, които оказват влияние върху началния срок на 

цветообразуването, трябва да се има предвид, че от втората половина на лятото до края на 

есента се залагат основите за плодовата реколта през следващата година. Това означава, че е 

необходимо през този период да се полагат грижи, както за реколтата през настоящата година, 

така и за следващата. В тези грижи особено място заемат запазването на листата и 

осигуряването на достатъчно влага в почвата. Количеството на плодовете оказва съществено 

влияние върху цветообразуването. Претоварените с плодове растения не залагат достатъчно 

плодни пъпки, а много често това е и причината за пълното пропадане на тази фенофаза. Това е 

и основната причина за появата на т. нар. нередовно (алтернативно) плододаване при някои 

видове, което означава редуване на пълни и празни или полупразни години. 

От началните фази на цветообразуването до пълното формиране на цветните органи минава 

доста продължителен период. Цветните органи на черешата, вишната, прасковата, кайсията, 

сливата и бадема до към септември – октомври са почти напълно диференцирани. При 
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останалите видове окончателното формиране приключва чак в началото на пролетта. При 

всички овощни видове през периода на зимния покой продължават, макар и много слабо 

изразени, процесите на растеж и развитие. 

През втората половина на лятото критичен и ограничаващ фактор за развитие на овощните 

растения е влагата. При нашите климатични условия това е и периодът с най-чести и 

продължителни засушавания, съпроводени понякога с екстремно високи температури и суховеи. 

Това налага да се провеждат редовни поливки, когато има възможност за това. За да достигне 

водата до основния коренообитаем слой при плододаващите дървета и от напояването да има 

добър ефект , поливната норма трябва да бъде около 70-90 куб. м на декар. При по-тежки и по-

влагоемки почви се полива с по-високи норми и на по-големи интервали. Ако поливането се 

извършва индивидуално в околостъблени чаши, което много често се прилага в любителските 

градини, за 1 кв. м е необходимо около 40-50 литра вода. 

Когато липсват всякакви възможности за поливане, запазването на почвената влага се постига 

като редовно се унищожават плевелите, чрез плитки обработки. Ако овощната градина е 

затревена, трябва да се провеждат околостъблени обработки, а останалата трева редовно да се 

коси. Запазването на влагата се постига и ако растителните отпадъци се използват за мулчиране 

около дърветата. 

Наличието на достатъчно листна маса е другият важен фактор, който допринася за нормалното 

протичане на плодообразуването и цветообразуването през втората половина на лятото. Много 

често голяма част от листата се унищожават или силно се повреждат от болести и неприятели, 

което налага провеждане на редовна борба срещу тях. Недостигът на влага в почвата и високите 

температури, съпроводени със суховеи също нанасят поражения на лисата. Поливките и 

особено когато има възможност те да се извършат чрез дъждуване, до голяма степен може да 

намалят тези поражения. 

В заключение трябва да се каже, че през втората половина на лятото не трябва само да чакаме 

беритбата на плодовете, но да се погрижим, както за настоящата реколта, така и за тази през 

следващата година.  

  
 

 

Насажденията от ягоди се създават през август 

Използването на качествен разсад гарантира прихващането  

  

Най-подходящият срок за засаждане на ново ягодово 

насаждение е през август. Засадените през това време 

ягоди успешно се вкореняват и залагат плод за 

следващата година. Но трябва да се има предвид, че ако 

годината е топла и със засушавания, както сега в някой 

райони на страната, то там е най-добре да се изчака до 

началото на септември. Вкореняването на дъщерните 

розетки на ягодите в топло и сухо време е трудно и 

разсадът дълго време остава слаб. Най-доброто време за 

засаждане на расада е в хладно време. 

 

Избягвайте използването на дъщерни розетки за разсад 
 

Практиката да се създават нови насаждения от дъщерни розетки на съществуващо старо 

насаждение не е най-добрата. Старите растения са носители на редица болести и неприятели, 

които се пренасят и спразсада. Най-доброто решение е да се използва сертифициран посадъчен 
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материал, който е произведен в лицензирани семепроизводни стопанства и има здравен 

сертификат. Обезвирусен разсад може да се закупи и от Института по ягодоплодни култури в гр. 

Костинброд. Това ще ви гарантира и автентичността на сортовете. Идеални за засаждане може 

да се смятат растения с диаметър на кореновата шийка 1-1,2 см (за сортове, които формират 

обилни, но слаби дъщерни розетки - 0,8-1 см), 3-4 добре развити листа и мощна коренова 

система, съизмерима с дължината на надземната част. 

 

Ако по посадъчния материал се забелязват следи от вредители, е добре да се обработи 

термично. Това става, като растенията се поставят за 7-10 минути във вода с температура 45-

46С (през цялото време е необходимо да се поддържа тази температура). 

 

Съобразете мястото на засаждане с предшествениците 
 

Една от най-важните задачи е изборът на място за засаждане на ягодите. Трябва да се знае, че 

предшественици като ръж, рапица, ряпа оказват пречистващо действие на почвата от болести и 

неприятели, както и почвени нематоди, които нападат ягодата. Не се препоръчва засаждане на 

ягоди след плодни и ягодоплодни култури! 

 

Ягодите се развиват добре на различни типове почви, но е за предпочитане да се засаждат на 

почви с по-рохкави и с добра аерация, и с рН от 4,5 до 7,5. Не е добре да се засаждат на терен с 

наклон, по-голям от 8 градуса; или на площи, в които се задържа продължително вода. 

 

Не са подходящи за засаждане северни площи, слабо осветени, а също така и с продължително 

замръзване. Южните терени също не са най- добрия избор за ягодите, тъй като при тях лесно се 

губи влагата в почвата. Най-подходящи са терени с източно и западно изложение.  

  

Грижи за лозята през месец август 

 Aвгуст e месецът през който е добре да се извършват плитки окопавания в лозовите 
масиви на дълбочина 6-10 см. Това се прави за да се поддържа почвата чиста от 
плевели, както и за запазване на почвената влага. 

 Задължително е да се извърши просветляване на лозите,  чрез премахване на няколко 
лозови листа, за по добро огряване на грозда от слънцето и проветряване на чепките. 

 Напояването в лозовите насаждения се трябва да се прекрати най-късно 30 дни преди 
гроздобера за десертните и бели сортове и 45 дни за червените винени сортове. 

 Към 10 август се извършва последното пръскане срещу маната с бордолезов разтвор - 
1,5-2%. Срещу сивото гниене се третира с препаратите: Топсин М 70 ВП - 0,1%, Шавит Ф 
72 ВДГ - 0,2% и др.. Първото третиране се провежда при омекване и прошарване на 
гроздето, второто третиране след 20-30 дни преди гроздобера. 

 Две седмици преди гроздобера трябва да се маркират високопродуктивните и здрави 
лози за събиране на резници за калеми. 

 Започва беритбата на ранните десертни сортове грозде: : Перла, Царица, Супер ран 
Болгар, Кардинал. 

 


