
Модул 1

Зеленчукови култури за отглеждане в училищни
дворове или в контейнери

Няма точно определено време за засаждане на семена или за събиране на реколта,
защото и двете зависят от времето

С – студоустойчив (ще понесе студа)
T – топлолюбив (няма да понесе студа)

март
Зеленчук Отглежда се в училищния двор или в контейнер
Моркови                        С
Късни сортове

Засадете много на рядко, за да избегнете прореждането
на разсада. Добре понасят песъчлива почва.

Маруля                          С
Смесени листа
Lamb’s lettuce

Започнете в края на март и засадете рядко леха по леха
на всеки 3-4 седмици. Отрежете веднага щом листата
пораснат достатъчно (5-6 см) – ще има за рязане 2-3
пъти. Използвайте в салати. Подходяща за контейнери.

Лук                                С
Бял (Лисабон), червен

Засадете на рядко между други растения. Извадете
когато е готов и засадете отново през юли. Подходящ за
контейнери.

Грах                               С
Early Onward, Sugar snap

Засадете в кръг и засенчете. Предпазвайте от птици.
Подходящ за контейнери.

Картофи             
С

Pink fir apple,
Charlotte (от средата на
февруари, готови за
засаждане през март)

Засадете от средата до края на март на дълбочина 15
см във втория пласт от натрупаната почва. Покрийте
листата с компост, тъй като те излизат и добавят още
един пласт – максимум 4 пласта почва. Подходящи за
други контейнери и на открито в градината – загърлете с
почва излизащите листа, за да предпазите листата от
късните слани.

Лятно зеле                    С
Greyhound, Minicole

Отглеждайте в корита според размера готови за
разсаждане на растояние 30 см една от друга.
Разсадете след около 4 седмици. Изчистете от
гъсеници. Подходящо за контейнери. Предпазвайте от
птици.

Домати                          T
Tumbler

Насадете на закрито в контейнери или малки саксии.
Засадете в големи саксии когато пораснат. Подходящи
за контейнери. Ражда много малки доматчета.

април
Червено цвекло            

С
Detroit, Boltardy, Forono

Семената се засаждат в края на април на 3-4 см едно от
друго. Прочистете до 10 см едно от друго, когато листата
са достатъчно големи за салата.

Cavolo Nero Вижте зеле, но засадете през април, за да се бере от



септември до януари.
Пълзящ зелен фасул   T
Goldfield, Barlotta Lingua
di Fuoco 2

Насадете по едно семе в малки саксийки. Разсадете
навън на слънчево място, когато вече няма вероятност
за слана. Нуждае се от засенчване и връзване за
колчета (покрийте краищата на коловете за предпазване
на очите).

Цвекло                   С
Bright Lights

Засадете семената на 3-4 см едно от друго. Можете да
разсадите в цветните лехи.

Продължете да сеете през април семената на маруля, лук, репички, рукула

май
Фасул                            T
Зелен фасул за стар –
намерете сортове бял,
шарен или лилав

В началото на май насадете единични семена в саксии и
ги разсадете, когато са добре оформени (така се
намаляват загубите от плужеци). Не се нуждаят от
връзване за колчета. 

Тиквички
T

Зелено храстче, а също
жълти или топчести
сортове

В края на май засадете в саксии, разсадете на слънчево
място в градината когато растенията са добре развити.
Поливайте обилно. По едно растение в големи саксии
или на 60 см растояние в градината.

Тиква                            T
Halloween

В края на май засадете в саксии и разсадете на
слънчево място – може да се отгледа и в голям
контейнер. Поливайте обилно.

Тиква(цигулка)            T
Turk’s Turban, Butternut,
Onion

В края на май засадете в саксии, разсадете на слънчево
място – става твърде голяма за отглеждане в контейнер.
Може да расте по ограда или плет.

От юни нататък продължавайте да садите салатни зеленчуци. Непрекъснато ги
плевете и поливайте.

септември
Продължавайте да садите салатни зеленчуци спанак, салата, маруля

Луковици лук              С
Radar, Senshyu Yellow

Засадете главите на около 15 см растояние една от
друга.  Вадете когато листата станат жълти/кафяви и
полегнат.  

Зимна маруля             С
Patrick

Зимна студоустойчива маруля, но насажденията може да
бъдат покрити със стъклен похлупак за предпазване от
измръзване.

октомври – прибиране на реколтата

ноември
Боб                               С
Aquadulce, Bunyards
Exhibition, The Sutton
(дребен)

Растенията ще цъфтят и ще родят през юни/юли.
Насадете на растояние 15-20 см от растение до
растение. Може да се нуждаят от привързване в
началото на лятото. Подходящи за контейнери.
Отгледайте различни сортове и сравнете добива.

Чесън                           С
набавете главите от
продавач на семена, не
от супермаркета

Разделете главата на скилидки и ги засадете на 15 см
растояние една от друга и на 8 см дълбочина. Вадете
когато листата станат жълти/кафяви и полегнат.



Възможно е да се отгледат и червено/бяло зеле, брюкселско зеле, къдраво зеле,
карфиол, броколи, пащърнак, целина, праз, ряпа и цвекло, но за тях е необходимо
много място и дълго време за отглеждане. Пълзящия зелен фасул се нуждае от
колове дълги 2.40 м.

Сладката царевица трябва да се сее на блок, за да може да бъде опрашена от вятъра.
Тя трябва, също така, да бъде изядена бързо след като се обере, защото тогава
вкусът й е най-хубав.

Има и други, по-екзотични зеленчуци; чушки, патладжани, бамя, „ин и ян” боб.
Едногодишните билки – босилек, кориандър и многогодишните билки – мащерка,
розмарин, градински чай и салатна разваленка могат да бъдат отгледани от семена.

Помислете за отглеждането на растения от едно семейство в леха или в голям
контейнер.

Фасул, - боб, пълзящ, зелен, грах – много сортове;
Домати (много сортове), картофи (ранни или основни сортове), патладжани;
Моркови, кориандър, магданоз, пащърнак;
Зеле различни сортове и рукула;
Лук, арпаджик, чесън, праз;
Тиквички, тиква (цигулка), тиква;
Маруля - различни сортове и цветове;
Спанак, цвекло;

Градината на ЕС може да включва имената на растенията на различни езици (вижте
http://www.hri.ac.uk/enveg/data/raw/vegdata.htm за имената)

Училищната година по градинарство може да започне през септември с растения,
които да презимуват и да са готови за бране през май, юни и юли. Прочетете
упътванията върху опаковките на семената за повече указания и посетете интернет
страниците на доставчиците на семена за подробна информация.

http://www.hri.ac.uk/enveg/data/raw/vegdata.htm

