
Израждане на сортовете
При отглеждането на зеленчуковите култури настъпват изменения
в сортовете, в зависимост от биологията на цъфтежа и от
генетичната им изравненост и пластичност.
По-важни причини за израждането на сортовете са:
Механичното смесване на семената-може да се получи в резултат
на отглеждане на два и повече сорта на едно и също поле. Борбата
с механичното смесване се води чрез добре съставени
сеитбообращения, намаляване на сортовото разнообразие от даден
вид във фермата (желателно те да не са   повече от   два сорта).
Естественото кръстосване с други сортове и диви форми от същия
вид е основен източник за влошаване и израждане на сортовете от
кръстосаноопрашващите се растения (например – моркови, ряпа,
салатно цвекло). Сигурно средство за предотвратяване на
биологичното замърсяване при тях е спазване на необходимата
пространствена изолация между сортовете от един вид и
унищожаване на диворастящите форми в близост до
семепроизводствения посев.
Мутациите   по естествен път са често срещано явление,   особено
при градинския грах. Някои от сортовете, поставени в
неблагоприятни условия за растеж бързо се израждат.
Някои бактерийни и вирусни болести се предават чрез семената.
Чистият изходен материал, добрите санитарни и хигиенни мерки
могат да намалят значително този проблем.

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ
КУЛТУРИ МАРИЦА, ПЛОВДИВ

Понятието „сорт” в селекцията
Директен сорт–сорт, който се възпроизвежда без
отклонения в потомството и запазва характеристиките
си   продължително време. Това обикновено са стари,

местни сортове, които се отглеждат предимно от
любители градинари. От директните сортове плодовете
са с различна едрина и форма. От плодовете могат да
се взимат семената за размножаване.

Хибриден сорт–целенасочено създаден сорт от
селекционер, при кръстосване на два сорта. Новият
хибрид съдържа най-добрите качества от двете
родителски форми. Новите растения се отличават с:

устойчивост на болести и към неблагоприятни
климатични условия, ранозрялост, уеднаквеност на
плодовете, висок добив и подобрени вкусови качества.

Семената от хибридните растения не могат да се
използват за размножаване, тъй като на следващата
година се получава разпадане на признаците в
потомството. Създаването на хибридни сортове
изисква повече инвестиции и време.Ето защо семената
често са на по-висока цена от директните сортове.

Крайната цел на селекционната работа е да се създаде
сорт, който да осигурява най-висок постоянен и
качествен добив в агроклиматичните условия на даден
район.

СЕМЕНАТА НА
ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ
КУЛТУРИ

БРОШУРАТА СЕ ИЗДАВА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА



Без ГМО
В директива на Европейската Комисия е
посочена следната дефиниция –генетично
модифициран организъм (ГМО) означава
организъм, с изключение на човешкия
организъм, в който генетичният материал
е бил променен по начин, който не
настъпва естествено при чифтосване и/

или естествена рекомбинация.

Всички сортове от зеленчукови култури
използвани в градинарството са създадени
по методите на класическата селекция
(като в природни условия), без използване
на каквито и да било техники за генни
модификации.

Конвенционални семена. Семената, които се предоставят в търговската
мрежа основно  са обозначени като "стандартни“ или „конвенционални“.  Те най-

често  са  обеззаразени, чрез    химични и нехимични   (термични, физични)

методи и в някои случаи допълнително  покрити с филм (пестицид, боя,

хранителни веществава и други). Биологичните фермери имат право да
закупуват конвенционални семена ако те не са третирани с химични продукти.

Това става само по изключение, когато биологични семена не са на
разположение. Семената неофициално се наричат „конвенционални,

нетретирани“. Фирмите доставчици могат да доставят такива „конвенционални,

нетретирани“ семена. Въпреки, че не са третирани с фитосанитарни продукти,

тези семена не са произведени по методите на биологично земеделие. Това
означава, че има вероятност те да съдържат остатъчни количества пестициди 

 от производството на родителските растенията.

Биологични семена за производители (не от собствено производство/не
за собствени нужди). Биологичните  семена се произвеждат съгласно
нормативите на Европейския Съюз и трябва да отговарят на специфичните
стандарти за търговия (изисквания от БАБХ, МЗХ и ИАСАС относно посевния и
посадъчния материал). Биологичните  семена по този начин гарантират липса
на каквито и да било третирания, освен разрешените в Биологичното
производство, както на родителските растения, така и на получения посевен и
посадъчен материал.

ДА БЪДЕМ ИНФОРМИРАНИ
 

ОСНОВАТА ЗА УСПЕШНО ЗЕМЕДЕЛИЕ Е СЕМЕТО, КОЕТО ПОСТАВЯ
НАЧАЛОТО НА ЦЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС.

БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЕ ОТЛИЧАВА ОТ
КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ПО ТОВА, ЧЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕСТЕСТВЕНИ
СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО. ЗА ТОВА СЕ РАЗЧИТА
НА СИМБИОТИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИ С
ОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ В ПОЧВАТА, КЛИМАТ, НАЛИЧИЕТО НА
ПОЛЕЗНИ ВИДОВЕ И Т.Н. БИОЛОГИЧНИТЕ СЕМЕНА ДОПРИНАСЯТ
ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА БАЛАНСА В ТОЗИ СЛОЖЕН КОМПЛЕКС,

РАСТЕНИЯТА ПРЕОДОЛЯВАТ БОЛЕСТИТЕ ПО-ЛЕСНО, ИЗХРАНВАТ
ПО-КАЧЕСТВЕНИ ПЛОДОВЕ И СА ПО-ЗДРАВИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС.

Нетретирани или Биологични семена?

 




