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 Грахът е едногодишна, самоопрашваща се култура, но е 

възможно кръстосване с други сортове посредством насекомите. Ето 

защо е необходима пространствена изолация между сортовете от   

100 m, а при естествени прегради от 50 m. Може да се използват 

също така защитни мрежи или кулисни растения като царевица.  

 

Подготовка на полето преди сеитба 

Подготовката на почвата започва след прибиране на 

предшественика през есента, когато почвата се дискова на дълбочина 

8-10 cm за да се нарежат остатъците от плевелна растителност и се 

извърши последваща дълбока оран на дълбочина 20-30 cm. След 

изораване на площта се оформят грубо лехите. Във времето това е в 

края на ноември – началото на декември месец.  

В началото на месец февруари при първа възможност да се 

влезе в полето за фино оформяне на лехите. Необходимо е то да се 

извърши непосредствено преди сеитбата на семената, но поради 

силно изразена динамика на времето през месец февруари през 

последните години не винаги е възможно да се извършат 

технологичните операции на време. Ето защо е препоръчително 

фината обработка на лехата да се извърши при първа възможност в 

началото до средата на месец февруари.  

Ненавременната подготовка на почвата на пролет води до 

изместване на датите на сеитба, което повлиява неблагоприятно 

върху продуктивната способност на растенията. Периода на цъфтежа 

на растенията попада при условия на сухо и горещо време. Критични 

фази от развитието на растенията попадат в неблагоприятни 

климатични условия - увеличава се дължината на деня, повишава се 

въздушната и почвена температура, намалява се атмосферната 

влажност.  

Препоръчително е да се обследват площите и да се следи 

влажността на почвите за да се извършат своевременно обработките.  

Добър предшественик на градинския грах са зелевите и 

житните култури. 
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Посевен материал 

 Осигуряването на висок и качествен добив от градински грах 

налага използването на биологични семена от местни сортове, 

отличаващи се с добри адаптивни и продуктивни свойства.  

Препоръчително е био семената да са сертифицирани с 

гаранция за посевните качества и автентичност. Съществуващата 

дерогация все още позволява употребата на конвенционални семена с 

придружаваща документация, които също трябва да бъдат от 

лицензиран източник.  

В случаите, когато на пазара не се намират търсените семена и 

се прави собствено семепроизводство е необходима предварителна 

подготовка на посевния материал преди сеитбата. След изнасяне от 

склада трябва да се извърши почистване и да се изберат качествени, 

в стандартен размер семена, без повреди (дупки) от грахов зърнояд 

(Bruchus pisi L.). Това може да се направи, като семената се поставят 

в съд с вода. По-леките и некачествени семена, също и повредените 

от граховия зърнояд ще изплуват на повърхността. Отстраняват се и  

начупени и повредени семена, както и тези с влошен външен вид.  

Използването на качествени семена с добри посевни качества 

гарантира гарниране на посева и оптимално използване на площите. 

Семената трябва да са с добри посевни качества и кълняемостта 

трябва да е около 80%. В случаите, когато посевният материал е с по-

ниска кълняемост трябва да се завиши посевната норма на единица 

площ. Семената трябва да са правилно съхранявани. 
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Сеитба на семената 

Сроковете на сеитба се определят от района, където ще се 

отглежда културата. Сеитбата се извършва рано на пролет, като за 

Южна България тя е в периода от края на февруари до средата на 

март, а за Северна България до края на месец март. При извършване 

на по-късна сеитба растенията се депресират и реализират нисък 

добив с влошено качество. Този проблем може да се реши, чрез 

използване на сортове с по-голяма екологична пластичност и 

осигуряване на оптимална почвена влажност около 90% от ППВ, 

чрез осигуряване на постоянен поливен режим. Ограниченият 

сортимент от биологични семена с местен произход прави тази 

възможност практически неприложима, което налага оптимално 

спазване на сеитбените срокове.   

 За един декар са необходими около 20-24 kg семена (в 

зависимост от абсолютната им маса), които се сеят на висока леха в 4 
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ленти по схема 60+20+20+20+20+20/4-5 cm. Семената се засяват на 

дълбочина 5-6 cm. 

  
  

  
 

Напояване  
Отглеждането на зеления грах изисква осигуряване на поливни 

условия, особено когато се очаква горещо и сухо време. 

Използването на капкова система е изключително подходяща за тази 

култура. Схемата на отглеждане позволява използването на два 

поливни маркуча към системата на високата леха. При сухо и горещо 

време поливането се извършва веднъж седмично, а в периода на 

цъфтежа и нарастване на граховото зърно и по два пъти ако времето 

е много горещо. Поливната норма е около 30-40 m3/da. За периода на 

вегетация се извършват около 6-8 поливки, при крайно 

неблагоприятни условия максимално до 10. Напоителната норма е от  

180 до 400 m3/da в зависимост от метеорологичните условия. 

Предполивната влажност трябва да е около 75-80 % от ППВ, а  

оптималната почвена влажност е 90% от ППВ.  
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След сеитбата не се изискват поливки, тъй като времето е 

благоприятно за поникване на растенията, когато са спазени 

технологичните срокове за сеитба. Ако тези срокове не са спазени, 

задължително се налага поливане на площите за поникване на 

растенията. Към края на вегетацията поливките се редуцират, а две-

три седмици преди прибиране на семената се преустановяват.  

Растенията поникват за 7-12 дни при благоприятни 

климатични условия и оптимална обезпеченост на почвата с влага. 

Съществен проблем може да се окаже т.н. „млечясване на семената”, 

в резултат от голямо количество паднали валежи от дъжд и трайно 

задържане на ниски температури. Семената набъбват, но не 

покълват, а в последствие загниват.  

 

Торене 
Реализирането на висока продуктивност от растенията е 

свързано с тяхното хранене. Биологичното производство налага 

употребата на разрешени органични източници, ето защо е 

препоръчително внасянето на биохумус /вермикомпост в количество 

около 150-250 L/da, с окопаване на растенията, когато са с височина 

от 10-15 cm.  

За торене може да се използва компост, който се внася с 

основната обработка на почвата или в редовете преди сеитбата на 

семената. Количеството му се определя от съдържанието на 

основните хранителни елементи за растенията – азот, фосфор и 

калий. 

Разрешен за употреба в биологичното производство през 

вегетацията е природния продукт Панамин агро, които съдържа 

калциев карбонат, магнезиев карбонат, силициев диоксид, калий, 

цинк, желязо и фосфор. Внася се листно под формата на разтвор в 

концентрация 0,5 %. Прилагането е по схема в следните фази на 

растенията: I приложение при височина на растенията 10-15 cm, II 

приложение във фаза цветни бутони, преди цъфтеж, III приложение – 

след цъфтеж, формиране на завръзите, IV приложение 10-14 дни след 

последното третиране на растенията. Може да се приложи и още 

едно последно третиране 10-14 дни след IV.  

В търговската мрежа се увеличава сортимента от биоторове с 

различен произход и най-вече на база микроорганизми, но трябва да 

се използват единствено тези, които имат био сертификат и се 

разрешават за употреба от сертифициращия орган.  

Грахът позволява отглеждане и при естествено плодородие на 

почвата, без допълнително внасяне на хранителни вещества.  
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Борба с плевелната растителност 
 Отглеждането на граха съвпада по време с появата на 

пролетните плевели. От ранните пролетни плевели в посевите от грах 

се появяват бяла лобода, полски синап, дива ряпа, щир обикновен, 

фасулче, а от късните плевели – татул, черно куче грозде, кощрява.  

Борбата с плевелите трябва да започне още с появата им и не бива да 

се допуска силното им намножаване, защото ще унищожат посева. 

На по-късен етап от вегетацията, растенията на граха са силно 

развити  и потискат плевелната растителност. Затова трябва да се 

създават всички необходими условия, като поливане и разрохкване 

на почвената повърхност за създаване на оптимални условия на 

културата за растеж с което се засилва конкурентоспособността й 

спрямо плевелите. Борбата с тях се извежда на няколко етапа:  

 

- Преди сеитбата на семената трябва ръчно да се почистят 

коренищата от полето. 

 - През вегетацията да се проведат около 3-4 механизирани и 2-

3 ръчни окопавания на лехите. 

 - След прибиране на семената и освобождаване на площта да 

се извършват подходящи почвени обработки за предотвратяване 

намножаване на плевелната растителност. 

  Извеждането на успешна борба и контрол на плевелната 

растителност в биологичното земеделие зависи в най-голяма степен 

от предшествениците и до колко е допуснато зеплевеляване на 

площта при тяхното отглеждане. От съществение значение е и вида 

на плевелната растителност на биологичното поле – едногодишна 

или многогодишна. Борбата с многогодишните коренищни плевели 

се води изключително трудно в биологичното поле и трябва да се 

внимава с почвените обработки. 

 Когато се установи наличие на коренищни многогодишни 

плевели трябва да се избягват обработки на почвата, които да 

нарязват коренищата и спомагат за тяхното размножаване. Не трябва 

да се използва дискова брана за обработка. Препоръчително е през 

лятото при подходящо време и оптимална почвена влажност да се 

извърши плитко изораване с последваща обработка със зъбна брана 

или култиватор с вертикална пружина. Целта е коренищата на 

плевелите да се издърпат и изнесат извън полето.  
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Контрол на болестите и неприятелите 
Градинският грах се напада от няколко вида неприятели и 

болести.  

БОЛЕСТИ 

Загниване на семената, кълновете, корените и приземната 

част на стъблото. Причинява се от почвени патогени, най-често от 

гъбите Pythium sp., Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Sclerotium 

bataticola и др. Признаци – загниване на кълновете преди поява или 

след поникване, загниване на корените, увяхване или изсъхване на 

растенията.  

Благоприятни условия за развитие на болестта: 

-продължителни ниски температури и преовлажняване на 

почвата през пролетта 

-сеитба на заразени семена 

-сеитба върху слабо аерирани почви, с по-високо съдържание 

на глина 

-близко разположение на  подпочвени води 

Няколко са средствата за борба: 

-използване на здрав посевен материал 

-спазване на технологичните срокове за сеитба на семената 

-предпочитане на песъкливи почви с добра аерация 

 

Мана по граха 
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Бактериен пригор  

Обикновенна мозайка  
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Жилкова мозайка 

Върхово пожълтяване 
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НЕПРИЯТЕЛИ 
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Грахов зърнояд ( 

Ситона () 
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Грахова листна въшка () 
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Листозавивачка () 
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Трипс () 

 

 
 

Сортовете се характеризират със специфична устойчивост на 

болести и неприятели, ето защо е необходимо да се отглеждат три 

или четири сорта в биологичното поле.  

Растителната защита трябва да се извежда с разрешени за 

употреба биологични продукти.  

Болните растения да се премахват от посева и да се 

унищожават чрез изгаряне, за да се предотврати разпространяване на 

патогените.  

 

Почистване на посева 

Получаването на качествени семена със сортова чистота 

налага периодично обхождане на полето през вегетацията и 

своевременно премахване на болните растения. Трябва да се 

премахват растенията, които се отличават по външни признаци от 

отглеждания сорт – периода на цъфтежа, цветове – различно 

оцветяване на венчелистчетата, различия в хабитуса и височината на 
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растенията, различия в оцветяването и формата на бобовете. Трябва 

да се премахват карантинни плевели в посева.  

 

Прибиране на семената, изсушаване и съхраняване 

Времето за събиране на семената е важен фактор в 

семепроизводството. То трябва да се прецизира много внимателно, за 

да се избегнат загуби на семена по полето. Ако е необходимо 

прибирането на семената се извършва избирателно и по етапно. 

Семената на граха са готови за прибиране от втората половина на 

месец юни до началото на месец юли, съобразно особеностите на 

сорта, метеорологичните условия на годината и климатичните 

условия на района, където се извършва семепроизводството. 

Препоръчително е да се извършва сутрин рано, до 10 часа, 

когато растенията са мокри от росата. След 10 часа през лятото 

температурата се повишава, растенията стават лесно чупливи, 

бобовете се разпукват, а семената се разпиляват по почвената 

повърхност.  

Прибирането на семената трябва да се извърши в ботаническа 

зрялост на растенията. Растенията и бобовете трябва да са напълно 

изсъхнали, за да се гарантира добро качество на семената. Прибират 

се целите растения, транспортират се и се доизсушават на слънце на 

платнища. Прибират се изсъхналите бобове, смачкват се и се 

почистват от шушулките.  

Прибирането на растенията и добиването на семената се 

извършва ръчно.  

Вторият фактор, оказващ съществено влияние върху 

качествата на семената е тяхното съхранение. Семената се 

съхраняват в хартиени пликове или платнени чували в чисти, сухи 

помещения, с ниска атмосферна влажност. Необходимо е да се 

поддържа температура около 5оС и влажност около 10 %. Семената 

от граха запазват кълняемостта си до 3 години. При по-дълго 

съхранение е необходимо периодично да се проверява кълняемостта 

им*. Този показател е изключително важен за определяне на 

посевната норма, за да се гарнира оптимална гарнираност на посева.  



 

18 

*Определяне на кълняемостта на семената в домашни 

условия. Изброяват се 100 семена. Взима се квадратно парче 

филтърна хартия, което се навлажнява и върху него се слагат 

семената. Завива се на руло и се поставя в кутия за 8 дни при 

температура 20-25оС. Периодично се проверява влажността на 

хартията и ако е необходимо се навлажнява, но не прекалено, за да не 

мухлясат семената. След 8 дни рулото се развива, изброяват се 

покълналите семена и се изчислява процентът на покълналите семена 

по формулата:  

К=В х 100/А,  

където: 

К- кълняемост 

А- общ брой семена 

В – брой покълнали семена 

Дългото съхраняване на семената от грах, над 3 и по-вече 

години повлиява отрицателно върху кълняемостта на семената. 

Когато тя достигне до 60 % това е индикация, че семената трябва да 

се засеят отново/преразмножат за да се съхрани сорта.  

В 1 g се съдържат 2-12 семена. Броят на семената е сортова 

особеност.  
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