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Фасулът е едногодишна самоопрашваща се култура. В 

климатичните условия на България се отглежда през целия период 

от април до октомври, с поетапна сеитба когато посевът е с цел  

консумация. За семепроизводство културата се отглежда в 

направление за ранно полско производство, като първа култура или 

късно полско производство, като втора култура в зависимост от 

сеитбооборота на стопанството. Вегетационният период от 

поникване до стопанска зрялост, в зависимост от сорта е 45-55 

дни, а до узряването на семената е 90-100 дни.  

 

Жизнен цикъл на градински фасул 

Подготовка на полето преди сеитба  

 

Механизирана обработка Период 

Ранно полско производство 

Дисковане на дълбочина 8-10 cм 

за да се нарежат остатъците от 

плевелна растителност. 

След прибиране на 

предшественика през есента.  

Дълбока оран на дълбочина 20-30 

cм. 

През есента след дисковане на 

площта.  

Грубо оформяне на лехите. След изораване, в края на 



 

3 

ноември – началото на декември 

месец. 

Фино оформяне на лехите*. Преди сеитбата, в средата или 

края на месец април  

При отглеждане на равна 

повърхност се извършва 

брануване, култивиране или 

дисковане, съобразно 

състоянието на почвата 

Преди сеитбата, в средата или 

края на  месец април 

Късно полско производство 

Дисковане на дълбочина 8-10 cм 

за да се нарежат остатъците от 

плевелна растителност. 

След прибиране на 

предшественика  

Оран на дълбочина 20 cм. При подходяща влажност на 

почвата 

Брануване или култивиране Преди сеитбата на семената 

 

 

Предшественици 

Предшественикът трябва да освобождава ранно площта, а 

почвата да е в добро състояние, без плевелна растителност и с добра 

запасеност с хранителни вещества.  

Подходящи предшественици за градински фасул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранни фуражни кулутри 

Ранно главесто зеле 

Ранни картофи 

Зимни житни култури – ечемик и пшеница 
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Посевен материал 

 Изборът на сорт да е съобразен с почвено-климатичните 

особености на района.  

 Да се избират сортове, селекционирани от съответната 

институция, които да гарантират добра основа за 

семепроизводството. 

 При семепроизводството пространствената изолация не е от 

съществено значение. Разстояние между сортовете от 3 метра е 

достатъчно за запазване на сортовата чистота.  

 Да се отглеждат 2 или 3 сорта градински фасул, с различна 

устойчивост на болести и неприятели. 

 Да се избягва механично смесване на сортовете.  

 За сеитба да се използват здрави и качествени семена, с висока 

кълняемост.  

 Преди сеитбата да се подберат само качествени и здрави 

семена без повреди от неприятели и болести. 

 

Използването на здрави семена с добри посевни качества 

гарантира гарниране на посева, по-слабо нападение от болести и 

неприятели 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.  
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Сеитба на семената 

Сроковете на сеитба се определят от района, където ще се 

отглежда културата. Направление за ранно полско производство 

изисква температурата на почвата, на 10 cм дълбочина трайно да се 

задържа около 10 оС, а въздушната около 12 оС.  

 

Южна България  

 

 

Северна България 

 

Препоръчително е да се закъснее с дата на сеитба в случайте на 

обилни пролетни валежи и трайно задържане на температурите под 

оптималните за културата.  

Дълбочина на сеитба на семената около 4-5 cм.  

Сеитбена норма. За един декар са необходими около 10-12 кг 

семена, в зависимост от тяхната големина и маса. В 1 г се съдържат 

1-6 броя семена. 

Схеми на сеитба. На висока равна повърхност  - 100+60/6-8 cм, или 

на равна повърхност на ленти (3 или 5 реда ) при междуредово 

разстояние 15-45 cм, 70 cм разстояние между лентите и 6-8 cм 

разстояние между растенията в реда. 

20-25 април - ранно/10 – 20 юни - късно 

 

10-15 април – ранно /10 – 20 юни -късно 
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Напояване  

 
 

Отглеждането на фасул изисква осигуряване на поливни 

условия, когато периодите на цъфтеж и формиране на завръзите 

съвпадат със сухо и горещо време. При ранното производство този 

период е през месец юни и често има превалявания от дъжд. По-

критичен е този период при късното отглеждане като втора култура, 

когато той е през сухи и дълги безвалежни периоди през месец юли.  

Използването на капкова система е изключително подходяща за тази 

култура. При сухо и горещо време поливането се извършва веднъж 

седмично, а в периода на цъфтежа и нарастване на зърната в 

бобовете по два пъти ако времето е много горещо. Поливната норма 

е около 30-40 м3/дка. Предполивната влажност трябва да е около 75-

80 % от ППВ, а  оптималната почвена влажност е 90 % от ППВ.  

Растенията поникват за 7-14 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.  
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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. Към края на вегетацията 

поливките се редуцират, а две-три седмици преди прибиране на 

семената се преустановяват.  

 

Торене 
При отглеждането на фасул се препоръчва използването на 

няколко източника на хранителни вещества и схеми на приложение:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биохумус /вермикомпост 

150-250 л/дка 
 

Внася се с окопаване на 

растенията, когато са с 

височина от 10-15 cм. 

Компост. Количеството 

му се определя от 

съдържанието на 

основните хранителни 

елементи за растенията 

– азот, фосфор и калий. 
 

Внася се с основната 

обработка на почвата 

или в редовете преди 

сеитбата на семената. 

Панамин агро - 0,5 %. 

Съдържа калциев 

карбонат, магнезиев 

карбонат, силициев 

диоксид, калий, цинк, 

желязо и фосфор. 

Внася се листно под 

формата на разтвор 

Прилагането е по схема в 

следните фази на 

растенията: I 

приложение при височина 

на растенията 10-15 cм, 

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.  
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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.  

Градинският фасул позволява отглеждане при естествено 

плодородие на почвата, без допълнително внасяне на хранителни 

вещества.  

 
Контрол на плевелната растителност 

 

Видове плевелна растителност в посевите от фасул: 

Едногодишни плевели - късни пролетни плевели (поникват масово 

през април –май, а други през юни-юли) -  обикновен щир, бяла куча 

лобода, черно куче грозде, пача трева, полски синап, поветицовидно 

фасулче, кокошо и кръвно просо, сива и зелена кощрява; 

Многогодишни плевели - полска/обикновена поветица, паламида, 

троскот и балур.  

 

Контролът на плевелната растителност може да се проведе 

успешно чрез спазването на следните изисквания: 

 

 Да е извършена добра подготовка на почвата преди сеитбата; 

 Отглеждането на културата да е след подходящ предшественик, 

който да оставя почвата чиста от плевелна растителност и от 

плевелни семена; 

 Да се спазва подходящо сеитбообращение; 

 Да се поддържа почвената повърхност чиста от плевели, чрез 

механизирани обработки и ръчни окопавания. При увеличаване 

хабитуса на растенията да се преминава към ръчно плевене, ако е 

необходимо. Когато растенията са с напълно развит хабитус, те 

покриват почвената повърхност и тогава плевелите не са 

проблем. Това се случва 6-8 седмици след поникване на 

растенията; 

 Да се поддържат площите в съседство чисти от плевели 

посредством дисковане или изораване според вида на плевелната 

растителност (многогодишни коренищни плевели – изораване след 

дъжд, когато почвата има достатъчно влажност за обработка и 
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непосредствено след това обработка със зъбна брана; 

едногодишни плевели – дисковане на площта, също при 

подходяща влажност на почвата). 
 

Основни болести и неприятели по фасул 

 

БОЛЕСТИ 

Развитието на болестите е една от основните причини за 

редуцирането на добивите при фасула. Икономически най-важните 

за нашата страна болести са обикновената фасулева мозайка (Bean 

common mosaic virus), жълтата фасулева мозайка (Bean yellow mosaic 

virus), краставичната мозайка (Cucumber mosaic virus), бактериалният 

пригор (Xanthomonas axanopodis pv. phaseoli), ореоловият пригор 

(Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola), антракнозата 

(Colletotrichum lindemuthianum), ръждата (Uromyces appendiculatus) и 

сухото фузарийно гниене (Fusarium solani f. sp. phaseoli).  

 

Болест, причинител Разпространение Фенофази 

Обикновена фасулева мозайка 

 Bean common mosaic virus 

Семена на фасул, 

 листни въшки по 

неперсистентен 

начин 

Поникване - 

цъфтеж 

Жълта фасулева мозайка 

Bean yellow mosaic virus 

Листни въшки по 

неперсистентен 

начин, плевели 

Поникване - 

цъфтеж 

Краставична мозайка 

Cucumber mosaic cucumovirus 

Семена на фасул, 

листни въшки по 

неперсистентен 

начин 

 Поникване - 

цъфтеж 

Бактериен пригор 

Xanthomonas axanopodis pv. 

phaseoli 

Семена на фасул, 

семена на 

плевели, плевели, 

растителниостатъ

ци, поливни води, 

дъжд 

Поникване - 

първи троен 

лист, 

бутонизация

-наливане на 

бобове 

Ореолов пригор Pseudomonas 

savastanoi pv. phaseolicola 

Семена на фасул, 

семена на 

плевели, плевели, 

растителни 

остатъци, 

Поникване – 

наливане на 

бобове 
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поливни води, 

дъжд 

Сухо фузарийно гниене 

Fusarium solanif. faseoli 

Почва, семена на 

фасул, растителни 

остатъци 

Поникване - 

цъфтеж 

Антракноза Colletotrichum 

lindemuthianum 

Семена на фасул, 

растителни 

остатъци, спори 

на гъбата, 

поливни води, 

дъжд 

Поникване -

формиране 

на бобове 

Ръжда 

Uromyces appendiculatus 

 Спори - въздух, 

с растителни 

остатъци 

Бутонизация

- наливане 

на бобове 

 

ВИРУСНИ БОЛЕСТИ 

Вирусите, нападащи фасула основно се отнасят към група 

вируси, причиняващи мозайки. Предават се основно чрез семената и 

се разпространяват в посева чрез листните въшки и механични 

повреди.  

Симптомите могат да варират в зависимост от сорта, възрастта 

на растенията, щама на вируса и условията на околната среда. 

Заразените растения имат мозайчно прошарване на листата и 

формират дребни, деформирани бобове. Като цяло реколтата 

намалява.  

 
Мозаечно прошарване по 

листата при фасула Bean 

common mosaic virus 

Листни въшки Aphis faba 
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Мерките за борба се свеждат към използване на здрав посевен 

материал и редовни пръскания срещу листните въшки с разрешените 

за биологично производство инсектициди.  

 

БАКТЕРИЙНИ БОЛЕСТИ 
Причиняват големи щети при семепроизводството на фасула. 

Бактериите се запазват в семената в продължение на много години, 

намаляват лабораторната и полска кълняемост. Развитието на тези 

болести редуцира добива и влошава качеството на продукцията при 

фасула. Степента на нападение и развитието им зависи от 

климатичните условия през вегетацията. Топлото и дъждовно време е 

благоприятно за развитието на бактериозите в полски условия. 

Повечето местни сортове градински фасул са чувствителни към 

нападението от тях. 

Бактериеният пригор Xantomonas campestris pv phaseoli е 

основното бактерийно заболяване по градинският фасул за 

биологично производство.  

Слепването на семеделите след поникване, приличащо на 

змийски глави, е характерен диагностичен признак. По листата и 

бобовете се образуват червено-кафяви петна.  

 

 
Бактериен пригор по листата 

на фасул. 

Повреди по семенен материал. 

 

Ореолов пригор Pseudomonas syringae pv phaseolicola. Може 

да причини системно увяхване на растенията. По листата се 

образуват дребни петна с хлоротичен ореол. По бобовете петната са 

сиво-зелени с червеникав венец и кремав бактериен ексудат. Смята 

се, че болестта има по-широко разпространение в северните райони, 

поради устойчивостта на бактерията към по-ниските мператури. 
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Ореолов пригор по листата 

на фасул. 

Симптоми по бобовете 

За борба с бактерийните болести по фасула се 

препоръчва използване на устойчиви сортове, чисти от зараза 

семена и пръскане с медни препарати, разрешени при 

биологично отглеждане на фасул (Бордо микс 20 ВП). 

 

 

ГЪБНИ БОЛЕСТИ 

Антракноза Colletotrichum lindemuthianum. Една от най-

опасните болести при фасула за семепроизводство. Причинява 

загниване на растенията при поникване, редукция на добива и 

влошаване на качеството на семената. По бобовете се образуват 

вдлъбнати, кръгли, тъмнокафяви петна с тъмен ореол и розов налеп 

от спори на гъбата.  

 

 
Антракноза по фасул. 

Заразените семена и растителните остатъци са 

първоизточник на инфекцията. Разпространява се с насекоми, 

вятъра, почвата, поливните води и дъжда. 
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Болестта се контролира чрез агротехнически мерки – 

сеитбообращение, използване на здрав посевен материал и обработки  

на посева с медни фунгициди. 

 

Ръжда Uromyces appendiculatus. Ръждата по фасула има 

ограничено стопанско значение за България поради по-късната й 

проява. Създава значителни проблеми при отглеждането му като 

втора култура или при по-късна сеитба. 

Причинява се от Uromyces appendiculatus- облигатен патоген, 

чийто цикъл на развитие преминава изцяло върху фасула. Болестта 

се разпространява с въздушните течения и се благоприятства от 

хладни (16-25 oС) и влажни условия през вегетацията.  

Ръждата се разпознава по следните симптоми: 

Лимонено жълти петънца, с жълтеникава маса от ецидиоспори 

от долната страна на листата. По-късно се формират кафяви 

купчинки от уредоспори и телейтоспори. Гъбата под форма на 

телейтоспори се съхранява върху растителните остатъци. 

 

Използването на устойчивите сортове е основната мярка 

за борба с това заболяване. 

 

 
Ръжда по фасул 

 

Кореново гниене и изсъхване. Причинява се от почвени гъби 

от род Fusarium. Растенията изостават в растежа си и 

преждевременно жълтеят и изсъхват. При младите растения често се 

наблюдават деформации на листата, вджуджаване и гниене на корена 

и кореновата шийка. 
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Прекомерното овлажняване и лошата аерация на 

почвите допринася за развитието на този патоген по фасула, а 

върху изгнилите тъкани се образува розов налеп от патогена. 

Гниенето и изсъхването на корените по фасула могат да бъдат 

причинени от друга почвена гъба – Sclerotium sclerotiorum. В отличие 

от фузарийното гниене, в местата на загниване се образува бял мицел 

и многобройни черни склероции. 

Мерките за борба с причинителите на кореново гниене по 

фасула са еднакви за всички случаи и се свеждат към контролирането 

на инфекцията чрез дълбока обработка на почвата, използване на 

устойчиви сортове, здрави семена и спазване на сеитбообръщането.  

Алтернативен метод за борба с почвената инфекция е 

обогатяване на почвата с антагонисти и микоризни гъби. 

Универсалните агенти за биологичен контрол на почвените патогени 

са гъбите от род Trichoderma.  

 

 
Деформации и кореново гниене по фасула, причинени от Fusarium 

solani. 

 
Бяло склеротийно гниене по фасула. 
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МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С БОЛЕСТИТЕ ПО 

ФАСУЛА: 

1. Използване на здрав посевен материал. 

2. Отглеждане на сортове с устойчивост към болести. 

3. Спазване на сеитбообращението. Най-добрите предшественици 

са житните култури. Бобовите култури да се отглеждат след 6 

години. 

4. Унищожаване на болните растения, растителните остатъци и 

плевели. 

5. Навременна сеитба. 

6. Поддържане на оптимални условия за отглеждане – поливане, 

плевене, подхранване. 

7. Навременно пръскане на посевите с разрешените за биологично 

отглеждане фунгициди и афициди. Пет-шест кратни обработки 

на растенията с Бордо Микс 0,3% разтвор с интервал 10-14 дни, 

започвайки от фаза началото на цъфтеж до наливане на 

бобовете.  

8. Навременно прибиране и съхранение на реколтата. 

Използване на продуктите за растителна защита през 

вегетационния период е разрешено само ако е надвишено 

допустимото ниво на вредност на болестите в посева. 

 

НЕПРИЯТЕЛИ 

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum 

Westw.). Повреди нанасят ларвите, нимфите и възрастните, вредата е 

пряка и косвена. Пряката вреда се изразява в смученето на сок от 

ларвите, което води до пожълтяване на листата и изтощаване на 

растенията. Косвената повреда се изразява в отделянето на 

неусвоените въглехидрати при хранене на ларвите под формата на 

„медена роса”, листата почерняват. 

 

  Черна бобова листна 

въшка (Aphis fabae Scop.). 

Въшките смучат сок от 

долната страна на листата и 

от връхните части на 

растенията. Нападнатите 

листа изостават в развитието 

си, деформират се и 
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закържавяват. При висока плътност на неприятеля повредените 

листа, връхни части на стъблото и бобовете увяхват. Силно 

нападнатите растения изостават в развитието си. Косвената повреда 

се изразява в отделянето на неусвоените въглехидрати от ларвите под 

формата на „медена роса”. Освен това пренасят вирусни болести. 

 

 Тютюнев трипс (Thrips tabaci Lind.). Вредят възрастните и 

ларвите, като смучат сок от листата и вегетационния връх на 

растенията. На мястото на убождането се образуват малки сребристи 

петна. При по-голяма плътност петната се увеличават и се сливат 

помежду си. Листата стават кафяви и изсъхват. Трипсовете смучат 

сок и от малките бобове.  

 

 Фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus Say.). Вреди  

ларвата, която се храни с ендосперма на семето, издълбава ходове, 

които в последствие удълбочава и разширява. Семената се изпълват с 

остатъци от храненето, екскременти и ларвни кожици. В едно семе 

могат да се развият няколко ларви. След като завърши развитието си 

напълно, ларвата изгризва обвивката, под формата на кръгло 

прозорче през което имагинират възрастните индивиди. Семената 

изглеждат като перфорирани с много отвори при силно нападение. 

Повредените семена са с влошени вкусови качества, негодни за 

консумация и фураж, с понижена кълняемост. 

 

  
Повреди по семена от фасул 

 
 
 
 
 



 

17 

  Памукова нощенка (Helicoverpa armigera Hbn.). 

Първоначално гъсениците 

на памуковата нощенка 

след излюпването си се 

хранят с онези части на 

растенията, по които са 

снесени яйцата. Младите 

гъсеници отначало 

скелетират и след това 

прогризват отвори по 

листата. Най-вредоносни са 

гъсениците от второ 

поколение. По бобовете 

гъсениците правят кръгли отвори, вгризват се и изяждат меките 

зърна. От нощенките при фасула се среща още ипсилоновата 

(Agrotis ypsilon Rott.). Гъсениците правят нагризвания по листата, 

стъблата, понякога и по зелените бобове. 

 

Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae 

Koch.). Подвижните стадии се хранят по долната страна на листата. 

Изпридат паяжина, която при силно нападение може да покрие 

изцяло листата и да обхване цветовете, плодовете и разклоненията на 

нападнатите растения. Неприятелят смуче сок, в който попадат и 

хлорофилни зърна. На местата от убожданията се образуват дребни 

бледозеленикави петънца. Петната се сливат и  листът се прошарва 

мраморно. Паяжинообразуващият акар предпочита по-старите листа 

с намалено съдържание на вода и застарелите засушени растения. 

При силно нападение такива растения изсъхват. 

 През отделни години при благоприятни климатични условия 

може да се наблюдава нападение от бобови мухи (Hylemya cilicrura 

Rond. и Hylemya trichodactyla Rond.). 

 

През отделните фази от развитието им фасулът се 

напада от различни видове  неприятели. За борба с тях се 

прилага система от агротехнически, физико-механични, 

биологични и други мероприятия. Те могат да бъдат ефикасни 

при правилното им съчетаване с фенофазите от развитието на 

растенията, праговете на икономическа вредност при 

неприятелите и правилния избор на продукти за растителна 

защита. По-важни практики са следните: 
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 Сеитба на фасула в най-благоприятните за района срокове със 

здрави, с добра кълняемост, чисти от неприятели и плевели 

семена. Ранната сеитба ограничава нападението от листни въшки, 

тъй като масовото им намножаване в този случай съвпада със 

загрубяването на растенията, те са по-слабо предпочитани и по-

лесно понасят нанесените им повреди. Необходимо е да се спазва 

пространствена изолация на едногодишните бобови култури от 

старите люцернови посеви най-малко 500 м, с което се ограничава 

разпространението на черната бобова листна въшка (Aphis fabae 

Scop.), люцерновата листна въшка (Aphis cracivora (medicaginis) 

Koch) и др. Прилагат се сеитбообращения. Това мероприятие 

ограничава плътността на фасулевия зърнояд, както и на черната 

бобова листна въшка. Унищожават се редовно плевелите в 

посевите, с някои от които неприятелите се хранят или снасят 

яйцата си - черната бобова (цвеклова) листна въшка, многоядните 

нощенки и др. 

 Поникване. При влажна и хладна пролет, през периода на 

поникване при фасула могат да се наблюдават повреди от 

бобовите мухи (Hylemya cilicrura Rond. и Hylemya trichodactyla 

Rond.). За ограничаване на нападението от тези неприятели е 

необходимо да се избягват ниските и влажни места, сеитбата да се 

извърши на оптимална дълбочина, при торене с оборски тор да се 

заорава добре в почвата, тъй като разхвърлянето по повърхността 

привлича мухите. През вегетацията се прилагат всички 

агротехнически мероприятия - напояване, обработка на почвата, 

торене и др. благоприятстващи развитието на мощни и силни 

растения, с по-висока устойчивост към повредите от неприятелите. 

 През фаза втори-трети същински лист (март-април) се появява 

черната бобова листна въшка. Положително влияние върху 

развитието на неприятеля оказват топлото време и високата 

влажност на въздуха, липсата на обилни и силни дъждове през 

периода на размножаване на въшката водят до увеличаване на 

популационната численост. Третирания се провежда при праг на 

икономическа вредност 15-20% нападнати растения. Могат да се 

използват биопродуктите от групата на естествените пиретрини, 

които имат добро контактно действие, като Пиретро Натура 75 

мл/дка, Крисант ЕК 75 мл/дка, Абанто 75 мл/дка, Натюр Брейкър 

75 мл/дка.  
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 По време на цъфтежа (май-юни) и формирането на първите бобове 

може да се наблюдава нападение от листни въшки, трипсове, 

белокрилка. Срещу оранжерийната белокрилка мога да се 

проведат третирания с един от следните продукти за растителна 

защита Пиретро Натура 75 мл/дка, Крисант ЕК 75 мл/дка, Абанто 

75 мл/дка, Натюр Брейкър 75 мл/дка. За контрол на трипсовете 

може да се използва биопродукта Натуралис 100-150 мл/дка (а. в.  

Beauveria bassiana, щам ATCC 74040 

–0,185 г/кг), които има и добро 

действие срещу оранжерийната 

белокрилка. Полезните видове като 

калинки, сирфидни мухи, 

златоочици и др. в посевите с бобови 

култури ограничават намножаването 

на листните въшки. Калинките се 

срещат в най-висока плътност през 

май и юли, златоочиците от май до 

септември, а ларвите на сирфидните 

мухи от май до август.  

 През периода на пожълтяване 

и в началото на узряване на бобове 

на фасула (юли-август) снася яйцата 

си фасулевият зърнояд. За фасулевия зърнояд прагът на 

икономическа вредност е 2-3 бръмбара/100 откоса с 

ентомологичен сак. Провеждат се 2-3 третирания през интервал от 

7 дни. Могат да се използват биопродуктите Пиретро Натура 75 

мл/дка, Крисант ЕК 75 мл/дка, Абанто 75 мл/дка, Натюр Брейкър 

75 мл/дка. През този период (юли-август) вреди и обикновения 

паяжинообразуващ акар. При горещо и сухо време нанесените от 

този неприятел щети могат да достигнат размери, които да 

компрометират реколтата. ПИВ 8-10% нападнати растения. Може 

да се използва фитопестицида Ним Азал 0,3% (а. в. азадирахтин А-

1%, азадирахтин Б, В, Г, Д-0,5 %, ним-субстанция-2,5 %) с който 

да се проведат две третирания. 

 Прибирането на реколтата от фасул през август-септември се 

извършва в кратки срокове и без остатъци. С дълбоката оран на 

почвата оронените бобове и семената се заорават на по-голяма 

дълбочина, с което се затруднява излитането на бръмбарите 

зърнояди.  
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Третиране на семената с ниска температура –средство 

за борба срещу фасулев зърнояд 

Задължително се извършва третиране на семената срещу  

фасулев зърнояд преди прибирането им в склада за съхранение. При 

биологичното производство унищожаване на фасулевия зърнояд 

може да се постигне чрез третиране с ниска температура, около 0оС, 

в продължение на 21 дни.  

  

  
Загинали възрастни индивиди след престой при ниска 

температура 
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Почистване на посева 

В семепризводствените посеви се изисква сортова чистота и 

отглеждане на здрави растения, което налага извършване на 

следните дейности:  

 Периодично инспектиране на посева и премахване на растения, 

които се отличават по външни признаци от отглеждания сорт – 

различия в периода на цъфтежа, оцветяване на цветните части, 

височината на растенията, оцветяването и формата на бобовете. 

 Отстраняване  на болни растения  

 

 

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 фасула са готови за прибиране от втората половина на 

месец юли до началото на месец август  -първа култура и от началото 

до края на месец септември – втора култура, съобразно особеностите 

на сорта, метеорологичните условия на годината и климатичните 

условия на района, където се извършва семепроизводството. 

Препоръчително е събирането на семената да се извършва 

сутрин рано, до 10 часа, когато растенията са влажни 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 5 оС и влажност около 10 %. Семената 

от фасул запазват кълняемостта си до 3 години. При по-дълго 
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съхранение е необходимо периодично да се проверява кълняемостта 

им*. Този показател е изключително важен за определяне на 

посевната норма, за да се гарантира оптимална гарнираност на 

посева.  

 

*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 20-25 оС. 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 фасул, 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.  
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Етапи на прибиране на семена от фасул 
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