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Наръчникът има за цел да обхване различните аспекти на отглеждането на растения, което 
можете да проведете заедно с учащи и възрастни в учебна или хоби градина. Целта на 
предложените материали е да се онагледи смисъла и да се разясни изпълнението на 
разнообразните дейности, които се извършват в градината (пр. как да планираме градината, 
защо и как се избират местните семена, защо е важно да компостираме, да събираме 
дъждовна вода и да правим сеитбооборот и пр.) 
Важно е използването на наръчника и останалите материали от комплекта да е съобразено с 
местните условия и при необходимост да се адаптира към възможностите, които предоставя 
избрания терен за работа и материалите, които можете да осигурите. Трябва да съобразите 
задачите с възможностите и знанията на участниците. При ангажиране с малки деца е 
необходимо значителна част от ангажимента да се поеме от учителя и/или други заети лица, 
което може да изисква значително допълнително работно време. 
Несполуките в градината са неизбежни и е добре да се възползвате от тях като учебен 
материал какво не трябва да се прави и какви са рисковете при отглеждане на храна.

З а е д н о  о т г л е ж д а м е  х р а н а !
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Наръчник за градината

Правилното поддържане и управление на градината ни гарантира, че на следващата година 
ще имаме както добри добиви, така и семена за следващо засяване. Правилното наторяване 
и ползването на компостер ще ни спести разходите за торове прес следващата година. 
Достатъчното напояване и снабдяването на резервоар за вода и система за капково 
напояване ще осигури минимални разходи за вода за поливане в следващите години. 
Прилагането на техники за култивиране като сеитбооборот, мулчиране и др. осигурява 
развитие на балансирана градина, разнообразна реколта и подобрена устойчивост на 
растенията. Предпочитането на натурални средства за защита от болести и вредители може 
да намали разходите за пестициди и други препарати
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Техническата информация, включена в комплекта с материали е разнообразна и ще Ви бъде 
полезна за организирането и управлението на градина, в която да работите заедно с деца и 
възрастни от общността. Разбира се няма как да се изчерпят всички възможни затруднения и 
детайли на различните дейности. Съвместната дейност ще позволи справянето с 
специфичните агро-екологични въпроси, които ще са важни за Вашата градина. Тяхното 
разрешаване заедно с участниците ще допринесе за създаване у децата на нови усещания, 
привързаност и внимание към природата и към хората.
Преди да пристъпите към създаването на градината е важно да обмислите и обсъдите с 
потенциалните участници няколко важни въпроса:
Какви са основните причини да се захванете с това начинание?
Какви са основните характеристики на терена, който можете да използвате?
Какви са очакванията за градината? Какво смятате, че ще постигнете със създаването ѝ.

Градината: агроекологични подходи
Агроекологията интегрира агрономията (науките за културните растения) и екологията (науките 
за околната среда).
Използването на агро-екологични подходи води до създаване на балансирана система, в 
която производството на разнообразна реколта не уврежда околната среда, а поддържа 
физичните, химичните и биологичните механизми, които регулират природните цикли. 
Терминът "агро-екология" е на около 50 години, но някои от решенията, които се прилага датират 
от векове и са в основата на много селскостопански практики и производства. Наложилите се от 
индустриалното селско стопанство неустойчиви практики (големи монокултурни блокове, 
прекалено използване на пестициди и торове, изтощаване на почвите, унищожаване на горски 
масиви за създаване на нови площи), обаче, в последните години е причина за значителни 
поражения върху околната среда, вкл. загуба на растително и животинско разнообразие, 
значителни замърсявания на водни басейни и почви, промяна на локалния и регионален климат в 
следсвие на промяна на растителната покривка.
Желанието да се опази околната среда и да се използват устойчиво природните ресурси 
естествено води към традиционните селскостопански практики, които разчитат на по-
консервативни методи за запазване на плодородието, избора на сортове и съвместно отглеждане 
на различни видове (т.нар. смесен посев), които могат да са по-ефективни, особено при малки 
мащаби на производство и/или земеделие за лични нужди.
Започването на селскостопански дейности, независимо дали земеделие или животновъдство, 
променя съществуващия екологичен баланс. Колкото по-голямо и по-еднородно е едно 
производство, толкова по-голямо е влиянието, свързано с намаляване на разнообразието от 
растителни и животински видове, гъби и микроорганизми. По-мащабните производства са и по-
рискови за създаване на замърсявания. Разбира се разположено на неподходящо място дори и 
малко производство може да нанесе значителни щети (пр. малки блокове с посеви, които се 
пръскат безотговорно с инсектициди може да са пагубни за пчелите и в следствие за овощни 
градини разположени в близост.
Намаленото разнообразие води до намалена устойчивост на екосистемата. 
Допълнително изнасянето на голяма част от растителната маса не позволява естестено 
наторяване на почвите, което налага да се внасят изкуствени торове, които също са значителен 
разход и ползвани неправилно могат допълнително да нарушат почвеното разнообразие и 
плодородие. Същото важи и за използването на пестициди. Торовете и пестицидите за контрол 
на наприятели, заболявания и плевели са сред основните разходи в земеделието. Третото 
основно перо са разходите за семена и посадъчен материал.
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Семена и посадъчен материал
Снабдяването с подходящ размножителен материал е основополагащо за осигуряване на добър 
добив и възпроизвеждане на желаните особености (характеристики) през следващите години. 
Все по-рядко може лесно да се сдобиете със семена, калеми, луковици, резници и др., различни 
от продаваните на пазара, особено ако живеете в града. Това е така, защото все по-малко 
земеделски производители работят с техни собствени семена, а тези, които пазят семена 
(обикновено възрастни хора в отдалечени населени места) не разполагат с количества и/или не 
се занимават с предлагане на семена. Друга важна особеност на големите производители е, че 
много често те предпочитат хибридни сортове (лесно можете да ги разпознаете по F1 или F2, 
изписани след името на съответния сорт върху опаковката на семената). Това е свързано с т.нар. 
хетерозисен ефект, който се изразява в тенденцията в хибридите някои белези да са по-силно 
изразени, отколкото в техните родители (пр. повече и по-едри плодове). Получените семена, 
обаче, не винаги могат да възпроизведат подобрените качества. Това се дължи на кръстосаното 
опрашване при растения, в следствие на което белезите се разпределят неравномерно между 
семената и при засяване получените растения се различават от закупения предишната година 
хибрид и често не дават очакваната реколта.
За да се намалят нестабилността на системата и необходимите вложения, включително 
парични разходи и рискове от замърсяване, е важно създадената градина да се поддържа 
с мисълта за екологичните взаимодействия. Това включва избор на начин на култивиране, 
пригоден максимално към местната околна среда и внимание към взаимодействието на самите 
растения, които ще отглеждате помежду им, с местните диви видове и условията на средата. 
Трябва да се стремите максимално да "затворите" системата, защото това ще я направи по-
стабилна и независима, а за Вас и Вашите ученици ще е по-лесно и евтино да я поддържате и 
развивате.
Това можете да постигнете чрез:
 - Компостиране на растителните остатъци от градината; зползване на оборска тор, зелени 
торове - растения, които за закопаете в почвата за да поддържате плодородието ѝ (пр. 
детелина); мулчиране  около растенията за подтискане на плевелите;
 - Биологичен контрол на вредителите и плевелите
 - Производство на собствени семена. Обърнете внимание, ако все пак решите да ползвате 
хибридни семена, че е по-добре да изберете хибриди на сортове, приспособени към местните 
условия. Това ще Ви позволи да се възползвате максимално от климатичните и почвени 
особености на региона, в който се намира градината.

Запомнете, че целта на агроекологичните подходи е да се постигнат стабилна и 
дългосрочна продуктивност, дори това да е на цената на по-малък добив. Този начин на 
създаване и поддържане на градина може да бъде отправна точка за създаване на по-
силни връзки между участниците, да събуди интерес към знанието (традиционно и 
модерно) и да помогне за по-доброто адаптиране към местните условия и промените в 
тях.

 Откъде да започнем

Преди да стартирате създаването на градината е важно да проведете наблюдавате местната 
среда, микроклимат, почва и разположение на терена.
Условията на средата в комбинация с изискванията на растенията, които ще отглеждате са 
отправната точка при създаване на градината. Освен агроекологичната, агрономическата и 
техническата оценка, която трябва да направите е добре да се информирате за историята и 
културната ценност на избрания терен. Това дали преди това е ползван за земеделие или 
някаква друга дейност може да Ви ориентира какво можете да очаквате.
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По-надолу следват няколко важни аспекта, по които е важно да оцените градината

 Важни аспекти

1.Климат, характеристика на почвите,
плодородие и разположение (наклон, 
ориентация, засенчване);
2.Наличие на полезна и вредна флора и
фауна - разпространени вредители в района, 
характерни болести, наличие на плевели или 
полезни растения, които можете да запазите;

3.Наличие на възможности за напояване,
наличие на инвентар и инструменти (вкл. 
достъп до електричество), възможности за 
снабдяване на почва и мулч, наличие на 
място за съхраняване на сечива, уреди и 
материали.

 Фактори на околната среда

Климатичните аспекти, които са от най-съществено значение за земеделските дейности са: 
слънчевото греене, температурата, валежите, вятъра и атмосферната влажност. 
Надморската височина, изложението, съществуващата растителна покривка и каква 
част от терена е покрит от нея допринасят за специфичния микроклимат.
Слънчевото греене е основен фактор във всички екосистеми, защото е първичен източник 
на енергия, която е жизненоважна за протичането на фотосинтезата в растенията. 
Слънчевото греене е и основен регулатор на температурата. Средногодишните 
температури, както и минималните и максималните им стойности, определят 
видовете, които ще можете да отглеждате в градината. Запознайте се предварително с тази 
информация от специализирани литература, уеб-страници на НИМХ и други институции, чрез 
земеделски институти, университети и др. Това ще Ви спести разходи за семена и разсади и 
разочарования.
Интензитет на светлината - различните видове имат различни изисквания към 
светлината. Някои видове виреят сполучливо на сянка, а други са по-подходящи за открити 
силно осветени терени. Например, умерено засенчване понасят грахът, зелето и репичките. 
Житните култури, вкл. царевицата, обикновено се представят лошо при засенчване. 
Количеството на светлината, която достига до растенията може да се контролира чрез 
различни похвати: гъстота на засяване, ориентация на редовете, съвместно отглеждане на 
култури с различна височина (напр. фасул и царевица или моркови и репички под овошки). 
Традиционно в българските градини овощните дървета се засаждат покрай оградите за да не 
засенчват градинската площ. Това е практично ако имате ограничено място, но обърнете 
внимание, че при растежа си по-едри дървета могат да повредят огради и постройки, а 
прибирането на плодовете да се окаже предизвикателство. Дори да нямате възможност да 
използвате засенченото място за отглеждане на други растения може да го аранжирате като 
кът за сядане и учене. 
Количество и честота на валежите са лимитиращи фактори за отглеждането на растения. 
Климатът в България (особено в югоизточните части) постепенно се засушава, като сезоните 
постеменно се размиват. 
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Екстремните жеги и проливните валежи зачестяват, което налага да се избират устойчиви 
култури, адаптирани към променливи условия. Събирането на дъждовна вода е сред 
ефективните подходи, които могат да осигурят на градината сравнително евтино напояване, 
независимо от водоснабдяването на региона, в който се намирате. Ако не увеличавате 
значително сметката на училището/организацията за вода ще намирате и повече подкрепа от 
ръководството и/или настоятелството. Ако сте в район, страдащ от чести засушавания или 
няма как да осигурите поливане подходящи са бобовите култури за семе (грах, папуда/
бебриджа, нахут, фъстъци, соя), чрез които освен за фиксирането на азот от почвата и 
зеленото наторяване, можете да осигурите здравословни закуски за учениците/участниците  в 
обучението. 

Вятърът е фактор, който може да повлияе значително на градината Ви, особено ако се 
намирате в район с постоянни и/или силни ветрове. Освен честотата и силата е важна 
посоката, от която идват ветровете, защото това определя и промените в температурите и 
валежите. Тази характеристика е ключова за микроклимата, напр. за места в североизточна 
България, които са под влияние на по-студените въздушни маси от източна Европа, а 
централна северна България се намира във валежна сянка от Карпатите и др. Вятърът  
допринася и за транспорта на полена и семената на растенията, вкл. на такива, които са 
нежелани в градината. Освен че може да повреди посевите и оборудването Ви, той може да е 
и причина за замърсявания с пестициди и др. и за разпространение на заболявания по 
растенията.

Можете да повлияете на микроклимата като: запазите или засадите дървета в градината, 
което намалява ефекта на проливните дъждове, високите температури и силните ветрове; 
мулчирате около растенията с кори, слама, дървени стърготини или др. за да намалите 
изпарението на водата и да ограничите прегряването, мулчирането подтиска и много 
плевели. Ако нямате подходяща почва на място (замърсена, трудно дренища се) можете да се 
спрете на високи лехи, ограничени с дъски, плоскости или друго.

Засаждане на хранителна градина
Размерът на градината трябва да е съобразен с 
необходимостта и възможностите Ви да се грижите за нея 
целогодишно. Започнете с по-малка площ с идеята за 
разширяване, отколкото да се наемете с непосилна 
задача. Съобразете, че много от градинските култури се 
нуждаят от напояване и грижи точно през лятната вакация 
и това може да окаже съществено затруднение ако няма 
кой да поеме грижите за градината за времето, в което 
отсъствате.  Опитайте се да включите доброволци с опит и 
повече свободно време, което да разпредели товара 
между повече хора. Наемане на помощник или градинар 
временно или за постоянно също би облекчило работата.

Обособяването на лехите и браздите трябва да е 
съобразено с пътеките и местата за минаване на 
маркучи и кабели!
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Ориентирането на редовете/ лехите в посока изток-запад ще Ви помогне да се възползвате 
от засенчването на почвата от самите растения. Засенчването на почвата е важно за да не се 
изпарява прекалено бързо водата, с която поливате.
Размерите на лехите трябва да са съобразени ако по тях ще работят деца! Ширината на леха 
трябва да е такава, че от мястото, от което се работи до средата на лехата да има една ръка 
разстояние. Ако лехата граничи с ограда или друга преграда, която не позволява достъп 
от всички страни, ширината трябва да е по-малка за да можете да достигате и най-
крайните растения. Дължината на лехите и редовете зависи от пространството, с което 
разполагате и начина на поливане, който ще предпочетете. При работа с деца можете да 
включите измерването на ръцете и лехите като игрова дейност. Ширината на пътеките трябва 
да позволяват спокойно минаване между растенията без да се повреждат (поне 30 см). Ако 
очаквате да имате участници в инвалидни колички, групови занимания и/или 
посещения оставете пътеките по-широки.
При обособяването на лехите или редовете оставете място за ароматни и декоративни 
растения. Освен за събиране на билки и подправки, отблъскване на вредители, те могат и да 
служат за означаване на край/начало на дадено насаждение или да разграничават 
пространствата, обгрижвани от различни участници. 
При наличие на достатъчно място засадете плододаващи храсти и дървета по краищата на 
градината и край оградите за да осигурите на по-разнообразна реколта и за да осигурите 
храна за различни животни (насекоми, гризачи, птици и др.), което пък ще съдейства за 
увеличаване на биоразнообразието. Засаждането на много дръвчета вътре в градината 
след време ще засенчи терена, с който разполагате и корените им ще попречат за 
отглеждането на зеленчукови култури. Изцяло овощна градина е възможно решение ако 
не можете да осигурите постоянните грижи, нужни за отглеждане на зеленчуци. За целта е 
необходимо да се запознаете с основни принципи в овощарството и да прецените дали 
пространството, с което разполагате е подходящо за това. 
Разнообразната градина, включваща овошки, храсти, зеленчуци, подправки, ароматни и 
декоративни растения, ще Ви позволи да провеждате обучения за развитие на всички сетива. 
Градината е препоръчително да има място за отглеждане на разсади, компостер, 
съдове и система за събиране на дъждовна вода. Запазването на диви растения, които 
могат да се използват за храна както и на такива, които не пречат в градината също ще 
допринесат за разнообразието в градината и ще осигурят храна за разнообразни животни.
Обозначаване на градината
Поставянето на указателна табела на цялата градина, както и на отделните засадени растения 
ще отличи важността на провежданата дейност и ще допълни образователния процес. По 
възможност ползвайте отпадъчни материали, артистичните заложби на участниците и 
акцентирайте върху информация и декорация, която ще привлича интереса към научаване на 
нови знания.

Семена и посадъчен материал
Изборът на семена и други видове посадъчен материал (разсади, луковици, 
кореноплоди, коренища, резници и др.) е изключително важен за разнообразието от 
зеленчуци и други култури, които ще отглеждате.
Колкото и невероятно да звучи много от местните сортове и дори видове все по-често 
са недостъпни или трудно намираеми, защото не се широко използват в 
конвенциалното индустриално земеделие. Ако имате възможност да ползвате такива, 
чрез Вашата градина ще допринесете за запазването на местните генетични ресурси, 
които са част от общото ни културното наследство.
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За да използвате максимално градината за 
обучение е добре да подберете култури и сортове, 
добре приспособени към местните условия. 
Комбинирайте ранно и къснозреещи сортове и 
форми, различни аромати, вкусове, форми и 
размери.

Разнообразието е една от гаранциите за добра 
реколта. Например, засаждането на ранни и късни 
сортове ще Ви осигури по-продължителен период на 
реколтиране и може да намали загубите при 
евентуални слани, проливни дъждове и пр.

Семената, като основно средства за размножаване на културните растения,  са сред 
основните блага, които осигуряват прехраната.
Притежанието на семена от местни видове, сортове и форми и на знания за отглеждане на 
растения е в основата на хранителната независимост (суверенитет), която се изразява в 
правото на всеки на достъп до здравословна и привична за неговата култура храна. 
В следствие на индустриализацията и глобализацията на селското стопанство все по-често 
хората масово нямат достъп до семена и друг размножителен материал с местен произход. 
Обикновенно академични институции и научниизследователски центрове поддържат 
семенни банки и живи колекции, които обаче са в твърден ограничен резерв и нямат 
постоянна възможност да снабдяват всеки заинтересован. Запазени семена от местни 
сортове и форми можете да намерите и чрез познати и близки, притежаващи градини, 
заинтересовани селскостопански производители, организации и индивидуални членове на 
Slow Food и пр. 
Индустриалните производители нямат интерес към засяване на голямо разнообразие от 
сортове, защото това увеличава техните разходи. С годините това е довело до значително 
намаляване на разнообразието на отглежданите култури и сортове. Тъй като много сортове 
не са селектирани в условия близки до нашите широко достъпните или рекламирани чужди 
сортове може да не са оптималните за получаване на високи добиви. Много често 
индустриално селектираните сортове се нуждаят и от специални препарати и начин на 
отглеждане, които няма как или не желаем да им осигурим.

Трябва да изберем най-здравите и привлекателни плодове, които да "оставим  за семе" 
- да ги опазим да узреят напълно. 

За да си осигурим производството на желаните семена е 
добре  да вземем или купим семена от нехибридни 
(директни) сортове или форми. Ако вземете хибридни 
семена (кръстоски от различни сортове, означени с F1 или 
F2 на опаковката), е възможно да получите плодове със 
семена много различни от кръстоската, заради разпадането 
на белезите или изобщо да не получите такива. Разбира се, 
ако искате да ги ползвате, защото плододават много или са 
интересни, хибридите могат сполучливо да служат за 
демонстрация на принципите на генетиката.
В  зависимост от културата са подходящи различни 
начини на засяване/засаждане. Директното засяване на 
мястото за отглеждане може да стане на редове (грах, лук, 
царевица) или в гнезда (тикви, пъпеши, дини).
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Различните видове имат различни изисквания за гъстота на засяване/засаждане. 
Семената на царевицата и бобовите понякога се засяват по няколко (1-4). Най-лесно можете 
да се ориентирате за разстоянието от размерите на възрастните растения. Събирането на 
информация за това как и с каква плътност се засяват семената, разсадите и пр. на различни 
култури също може да бъде самостоятелно задание (индивидуално или по групи). 
При засяване почвата трябва да да се разкопае леко и след разпределянето на семената, те се 
засипват с почва и се поливат. Покривният слой почва трябва е достатъчен да предпази 
семената от изравяне от животни или отнасяне от вятъра, но и да не е твърде дебел, така че 
да затрудни или забави поникването.
Отглеждането на разсади е подходящо за повечето популярни у нас зеленчуци, като 
краставици, домати и чушки. Получаването на разсади отнема допълнително време, но ще 
ви спести разочарованието от неравномерното поникване на семената на открито. 
Поддържането на оптимални топлина, осветление и влага осигурява поникването  на 
семената и развитието на младите растения в защитени условия преди започването на 
активния сезон, което ще Ви спести време.
Разсадите можете да отгледате на закрито (в саксийки или плата) или в оранжерия/тунели на  
открито. Вместо саксии можете да използвате различни отпадъчни материали като 
вътрешни ролки от тоалетна хартия, кутии от яйца, картонени чашки от кафе, картони, 
кофички и бутилки от мляко и други храни. Бъркалки и клечки от сладолед могат да 
послужат за надписване на различните разсади. В прозрачни буркани учениците могат да 
наблюдават покълнването на семената, да проследяват изчерпването на водата и съответно 
да поливат растенията (най-удачен избор тук са бобовите култури). 

Добре е преди засяване, независимо дали 
семената са купени или отгледани от самите Вас, 
е добре да дезинфектирате всички съдове, както 
и самата почва. Можете да използвате 
специализирани препарати, пропарване, 
бледорозов воден разтвор на калиев 
перманганат, разредена кислородна вода (една 
супена лъжица с концентрация 3% в чаена чаша 
студена вода) или природни средства като 
настойки от чесън или куркума. Преди засяване 
на семената и преди засаждане корените на  

растенията също могат да бъдат потапяни в разтвор на перманганат или кислородна вода. 
При пренасянето на растенията на открито е важно да осигурите достатъчна опора на 
растението. Със садило направете достатъчно голяма дупка за да се поставят корените без да 
се повреждат. Запълнете и уплътнете почвата, като е добре около растението да има поне два 
пъти повече почва отколкото е имало в саксийката или контейнера. Добавеният  
дезинфекциран компост или угнила оборска тор трябва да не е в директен контакт с корените  
или стъблото. Можете да поставите торта или компоста на дъното на дупката, да сложите 
слой почва и да засадите растението отгоре. 

Обработка на почвата и сеитбооборот 
Почвата е един от определящите компоненти на градината, тъй като е невъзможно или е 
трудно да се подмени или модифицира. Характеристиките на почвата предопределят изборът 
Ви на растения в голяма степен.
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Всеки тип почва е подходяща за подходяща за 
определени видове и тип обработка. При обработката 
част от почвата се премахва, премахва се и голяма част 
от биомасата на отглежданите растения, влагат се 
препарати. Всичко това променя състава и структурата  
на почвата, което налага да се възстановява нейното 
плодородие.
Намаленото съдържание на органична материя има 
негативен ефект върху стрултурата и порьозността на 
почвата, капацитета и за задържане на вода и 
хранителни вещества, необходими за растенията и за 
микробните съобщества. Променената структура и 
намалената  степен на почвена минерализация са 
свързани с промяна на почвеното разнообразие от 
микроорганизми.
Влагането на торове и подобрители на почвата са 
основен начин да се противодейства на тези процеси. 

 Плодородие

В световен мащаб всяка година около 5% от 
растителността на планетата (25 милиарда тона въглерод) 
попада на земята и започва да се разлага и хумифицира, 
като част от кръговрата на въглерода. 
За разлика от гниенето на органичните отпадъци на 
сметищата (често увити в пластмасови опаковки), 
растителните и животински остатъци се разлагат в почвата 
с участието на голям брой микро и макроорганизми: 
бактерии, гъби, протозои, водорасли, кръгли и 
прешленести червеи, насекоми и дори дребни гръбначни 
животни. Всички тези организми се хранят с остатъците, 
участвайки в дълга и сложна последователност от 
химични и биохимични реакции на разлагане, 
минерализация и хумификация.

В хранителната верига на редуцентите органичната материя от растителен произход се 
трансформира в хумус, при което се отделят редица неорганични вещества като азотни 
съединения, вода и въглероден диоксид. Градивните съединения на растителните тъкани 
(нишесте, захари, целулоза, лигнин, латекси и др.) се използват за изхранване на 
редуцентите, които при разграждането им отделят въглероден диоксид (също като дишането 
при човека). Енергията, която се отделя при тези процеси се използва за изграждане на 
протеини в организмите на редуцентите и съответно за техните растеж, развитие и 
размножаване. Разграждащата се органична материя осигурява задържане ана вода в 
почвата и след минерализацията получените хранителни вещества могет да бъдат усвоени 
отново от растенията. В този смисъл кръговратът на органичната материя е безотпадна 
технология, при която отпадъците изцяло се преработват и влизат в състава на живите 
организими.
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За да въпроизведем този процес в градината можем да използваме остатъчната растителна 
маса от градината, кухнята и пр. за компостиране или направо на заровим надробените 
остатъци в почвата (напр. нарязани обелки и кори от плодове можем да заровим около 
храстите в градина). Този тип наторяване лесно онагледява кръговрата на веществата и 
съдейства за придобиване  на навици за оползотворяване на хранителните отпадъци. 
Ангажирането на децата със събиране на есенните листа и/или окосената трева ще 
допринесе и за развитие на трудовите им навици.

 Мулчиране

Мулчирането е техника за запазване на влагата на 
почвата, предпазване от ерозия и подтискане на 
плевелите. Чрез мулчирането се предпазва почвата от 
формиране на почвена кора и преуплътняване, както и 
се поддържа оптимална температура над корена. 
Мулчирането се прави чрез покриване на почвата 
около растенията с тазлични материали като кори, 
сено, слама, сухи листа, дървени стърготини, чакъл, 
мозайка, картон и пр.
На пазара има и различни пластмасови фолиа за 
мулчиране, но тяхното ползване може да генерира 
замърсяване на почвата и въздуха при разпадането им.

Мулчирането имитира процесът на натрупване на листа в горите. Образувания слой 
подтиска плевелите от една страна чрез ограничаване мястото за развитие и на слънчевата 
светлина, която достига до тях (физическо подтискане), а от друга по биохимичен път се 
подтиска тяхното развитие  (напр. чрез танините в корите). 
Мулчирането предпазва корените на растенията от ниските температури през студените 
месеци и намалява нуждите от често поливане. Чрез мулчиране около храсти и дървета може 
да бъде постигнат и декоративен ефект. 

 Зелено торене

ЗЗеленото торене се състои от засяване на различни култури, които увеличават почвеното 
плодородие. Този подход е полезен когато се освободи пространство в градината и няма 
достатъчно време да отгледате следваща реколта. Предпочитани за зелено торене са бобовите 
култури, заради способността им да фиксират азота от почвата, с което подобряват нейното 
плодородие и същевременно я предпазват от ветрова и водна ерозия (при наклонени терени). 
Най-често ползваните видове са бобовите: фий, детелина, фасул, грах, а също така райграс, 
овес, зимна пшеница, ръж, елда и др. Растенията се оставят да отмрат естествено и се заорават/
закопават в почвата.

 Сеитбооборот

Планирането на засяването на градината ще Ви позволи да поддържате по-голямо 
разнообразие и да получите по-голяма реколта през годината. Правилното редуване и ротация 
на културите ще Ви позволи да поддържате плодородието на почвата и да намалите ползването 
на торове и пестициди. Сеитбооборотът се изразява в незасяване на едни и същи култури на 
едно и също място в градината всяка година. 
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Сеитбооборотът прекъсва жизнения цикъл на вредители и плевели, свързани с определена 
култура. Например ако сте отглеждали картофи и забележете, че реколтата е пострадала от 
т. нар. телени червеи (ларви на твърдокрили насекоми от сем. Elateridae) е подходящо да 
смените с бобови или тиквови за да прекъснете размножаването на насекомите. Смяната на 
културите дава на почвата възможност да възстанови баланса си тъй като различните 
култури имат различни потребности и ползват по различен начин минералните вещества.

Ако отглеждате всяка година 
напр. домати и краставици на 
едни и същи места развитието на 
културите ще се подтисне и 
реколтите ще бъдат по-слаби. 
Изчерпването на определени 
вещества и натрупването на 
токсични за растенията 
съединения в почвата с цел 
подтискане на конкурентни 
индивиди (т. нар. алелопатия) 
може да навреди както на 
растения от други видове така и

на близко разположени растения от същия вид като директно ги подтиска или спомага 
заразяването им с различни патогени.
Ако решите изобщо да не засявате определена част от градината за да се възстанови е добре 
да използвате зелено торене. Освен вече споменатите ползи, засетите растения за 
наторяване ще препятстват развитието на плевели на освободеното място. Ако храните 
животни растенията, засяти като зелена тор могат да се полават и за фураж.
Изтощаващи почвата растения са пшениците и ориза, а обогатяващи са бобовите.

Напояване

Водата е основен елемент за растителните организми, 
който участва в голям брой биохимични реакции, 
поддържа клетъчния тургур, контролира 
терморегулацията и осигурява транспорта на 
хранителните вещества в растението. 
Водата с разтворените в нея минерални вещества се 
приема през корените и се придвижда през растението, 
достигайки до листата, откъдето се изпарява.
Плътността на насаждението определя колко вода ще се 
изпарява директно от повърхността на почвата.
Необходимо е водата, която се изпарява от растението 
да се възстановява от тази, която се поема от почвата. 
Това е особено важно при покълнването, защото 
обикновено по това време растителността, която 
покрива почвата е недостатъчна.
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Загубата на вода от изпарение зависи както от фактори на климата като температура, 
ветрове, влажност на въздуха и слънчева радиация, така и от агрономични: тип култура, 
техника на култивиране, гъстота на посева, тип и влажност на почвата.
И докато липсата на вода по време на активния растеж на растенията може да е пагубен, 
преполиването  също може да доведе до подтискане и изгниване на културите, отмиване на 
хранителни вещества в почвата и увреждане на структурата и.
Ако разполагате с отделен източник на вода (кладенец, река или др.) управлението на 
напояването на градината ще бъде по-лесно в сравнение с ползване на течаща вода, която 
трябва да заплащате. " Откриването" и изследването на местните водоизточници може да 
бъде използвано за развитие на познанията по география, включително ползване на системи 
заглобално позициониране (GPS). 
Събирането на дъждовна вода е препоръчително и при възможност е добреда се инсталира 
система за събиране и от улуците или по друг начин.
Поливането, дори със системи за пестене на вода (капково напояване), е добре да се 
провежда когато извън най-топлите часове.
Значението на на валежите за прехраната, климатичните екстремални явления, водещи до 
загуба на обработваема земя и проваляне на посевите, пестенето на вода и разработването 
на методи и системи за събирането и чрез използване на отпадъчни материали са 
подходяща тема за разработване на проекти по предмети като Технологии и 
предприемачество и География и икономика. 
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Растителна защита
Омазванете на градината от болести, неприятели и заплевеляване е възможно чрез 
различни методи, които не включват вредни за околната среда и човека химически 
вещества.
Поддържането на градината в оптимално състояние е предпоставка за предотвратяване на 
развитието на болестни процеси в това число: ползване на здрави семена и разсади, и бързо 
отстраняване на болни растения, проверка и дезинфекция на почви, съдове и инструменти, 
опазване на водоизточниците и др. Естествените врагове на вредителите ще ни помогнат да 
се справим с тях с ползване на по-малко препарати, а мулчирането и механичното 
отстраняване на плевелите преди да разпръстнат семената си са в основата на по-лесното 
поддържане на градината. 
Агроекологичният подход се основава на поддържането на равновесието в 
екосистемите и чрез регулирането му могат да се постигнат желаните резултати без 
непременно да влагаме агрохимически препарати.
Животните могат да имат позитивно, негативно или неутрално влияние върху насажденията. 
Безпредметно е да се "борим" с последните, особено ако те могат да ни помогнат за 
ограничаването на вредните за нас (напр.  птици, които унищожават вредните насекоми). 
Борбата с вредителите трябва да е основана на запазване на хранителната стойност на 
продукцията, без да се стремим да ползваме силни препарати, унищожаващи не само 
вредните, но и полезни и неутрални животни.
В този смисъл няма добри или лоши организми, а нарушени и ненарушени равновесия 
в системата, което води до нгативни последици за човека и неговата дейност. 
Например, една или две гъсеници не биха представлявали проблем за една градина, но това 
не е така при масово нападение. 
Листните въшки са вредни за растенията, но са храна за калинките, които контролират 
популациите им. Самите калинки обаче са много чуствителни за замърсявания и отрови.
Различни растения могат да ни помогнат в борбата с вредителите и болестите. Едни могат да 
се ползват директно или след определена обработка. Към първите спадат:
- Тагетесът и невенът отблъстват кръглите червеи и затова се препоръчва да се засяват в 
лехи, които се нападат от тях (напр. луковични растения).

- Латинката, лавандулата, 
чубрицата, лютите чушки и 
копривата отблъскват 
различните видове листни 
въшки.
- Пелин, градински чай, мента 
и домати за отблъскване на 
зелевата нощенка (пеперуда, 
вредител по зелето).
- Папарати и хрян се садят 
срещу колорадски бръбмар 
по картофите.
- Вратигата отпъжда мравките.
- Синап, чесън и исоп срещу 
охлюви.
- Чесън срещу брашнеста 
мана.
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Към втората група спадат:
- Отвара от пресен хвощ (100г на литър вода) за стимулиране на растежа на растенията и за 
противодействие на гъбични заболявания.
- Мацерирана орлова папрат (оставя се да кисне във вода до разлагане на листата) срещу 
листни въшки, щитоносни въшки и охлюви.
- масло от нийм за отблъскване на различни видове въшки, акари и памуклийки.

Смесено отглеждане на различни култури 
Съвместното отглеждането на две и повече култури може да минимизира риска от 
конкуренция между насажденията и да подпомогне положителното взаимодействие по 
между им. Растенията отделят различни етерични масла, смоли и други съединения във 
въздуха и почвата, които могат да стимулират или подтиснат развитието на други растения 
около тях, независимо дали са от същия вид като тях. Тези съединения могат да привличат 
или отблъскват неприятели или опрашители.
Отглеждането на повече от един вид растения цели да възпроизведе разнообразието 
на естествените екосистеми, сред които няма такава само с един вид. 
Агроекологичният подход възпроизвежда този природен принцип, като трябва да 
запомним, че много от културните видове, които искаме да отглеждаме заедно в 
естествената си среда не се срещат заедно. По тази причина е необходимо да направим 
проучване и ако се налага дори експерименти.
Отглеждането на повече от една култура с различни характеристики дава възможност да се 
използва почвата в плитките и дълбоките слоеве, както и да се максимизира ползването на 
пространството, особено когато се ползват култури с различна продължителност на 
отглеждането. Така максимално време почвата има зелена покривка, която от своя страна 
подтиска развитието на плевели и предотвратява почвената ерозия. споменатите по-горе 
естествени подходи за прогонване на неприятели също са важна част от смесеното 
отглеждане. Например в смесена култура от лук и моркови, веществата отделяни от лука 
прогонват морковената муха, чийто ларви увреждат корените на морковите, а морковите 
прогонват луковата муха, чийто ларви се хранят с луковицата. 
За да се постигне положителен ефект е необходимо семената и/или разсадите да се залагат в 
правилната последователност за да израстнат в най-подходящи условия. Същото важи и за 
смесени култури, с разнообразна височина, които ползват засенчването помежду им.
Важно е да се спазва оптималното разстояние между отделните индивиди, което дава 
възможност растенията да не си пречат и същевременно да се осигури засенчване на 
околната почва. Прекалено гъстите посеви са предпоставка за развитие на болести, които се 
прехвърлят между индивидите чисто механично.
Съвместно могат да се отглеждат не само едногодишни култури, но също така дървета и 
храсти, хранителни и декоративни растения и пр.
 Заедно с другите подходи за запазване и повишаване на почвеното плодородие 
(сеитбооборот, оставяне на парцели да почиват засети с зелени торове и мулчирането, 
смесеното отглеждане може да повиши добивите и да създадете по-разнообразна и красива 
градина.
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