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Главестото зеле е двугодишна култура, с продължителност 

на вегетацията 90-120 дни, от засаждане до реколтиране, в 

зависимост от сорта. Основно се отглежда като късна есенна 

култура, продукцията на която се използва главно за приготвяне на 

кисело зеле, а по-малка част за консумация и съхранение в прясно 

състояние.  

 

Жизнен цикъл на главесто зеле 

 

Подготовка на полето  

 

Механизирана обработка Период 

Изораване на площта  След прибиране на 

предшественика от  началото до 

средата  на месец юни. 

Дисковане на дълбочина 8-10 cм  Непосредствено след 

изораването на площта. 

Оформяне на лехова повърхност 

на разстояние 1,60 м/ високи 

равни лехи с ширина на лехата 1 

м и междулехово растояние 0,60 

м. 

Началото от средата до края на 

месец юни 
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Финна обработка на лехите един 

или два пъти в зависимост от 

състоянието на почвата или 

браздене на 0,80 м.. 

Два до три дни преди засаждане 

на разсада 

 

 

 

 

 

 

 

Посевен материал 

Препоръчително е да се използват сертифицирани биологични 

семена с гаранция за посевните качества и автентичност. 

Дерогацията /частична отмяна на закона/ позволява при липса на 

биологични семена да се използват нетретирани конвенционални 

семена.  

Отглеждане на разсад 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ (EC) 2018/848 относно биологичното 

производство позволява отглеждане на разсад върху площи, които са 

обект на сертификация или в процес на сертификация. Чрез 

дерогация се допуска отглеждането на разсад в контейнери за 

последващо разсаждане. 

Разсадните растения може да се отглеждат във форми за разсад 

с размери 51,5/32,5 cм и с 28 гнезда или без гнезда, за гъст разсад с 

размери 51,5/32,5 cм. За субстрат се използва почва от биологичното 

поле. Този метод на разсадопроизводство е приложим в случаите, 

когато фермерът няма възможност да отгледа растенията на 

биологичното поле или на сертифицирана площ за 

разсадопроизводство. За целта се избира изолирано място, където се 

нареждат формите и се отглеждат разсадните растения. Необходимо 

е спазване на пространствена изолация от ковенционални растения, 

ако стопанството е от смесен тип на производство.  

Главестото зеле се отглежда чрез предварително 

произведен разсад. За късното полско производство семената 

се засяват на открита леха. За един декар е необходима 20м2. 

разсадна площ и 40-50 г семена. 

Периодите са ориентировъчни. Качествената подготовка 

на почвата изисква оптимална влажност, ето защо е 

необходимо да се следи прогнозата за времето и обработките да 

са съобразно климатичните условия. През последните години 

през месеците юни и юли падат големи количества валежи, 

което може да забави технологичните процеси на подготовка и 

да се закъснее със засаждането на растенията.  
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Форми за разсадопроизводство 

 

 

 

Горещото време през месеците юни и юли налага ежедневно 

поливане на разсадните растения, като през първите три седмици от 

поникването на растенията поливането е всеки ден, а на четвъртата 

седмица през ден. Поливната норма е 4-5 л/м2 или за периода от 40 

дни е необходима напоителна норма 100-120 л/м2. 

Препоръчително е през последната седмица, няколко дни 

преди засаждане на растенията да се извърши третиране с 

комбинация от инсектициди и фунгициди, разрешени за биологично 

производство.  

Разсадът е готов за засаждане след около 30 дни. Избират се 

здрави растения, със запазена коренова система и с оформени 4-5 

същински листа.  

Преди засаждане на постоянно място се прави внимателен 

преглед на разсада, като се отстраняват всички растения с признаци 

на заболявания или слабо развитие.  

Срокът за сеитба на семената е от 10 до 20 юни. Важна 

грижа при разсадопроизводството е редовното поливане и 

навременната борба със зелевата бълха.  
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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  

Неподходящи  

предшественици 

  

  

  

  

 

Засаждане на растенията 

Засаждането на растенията се извършва в периода 10-30 юли.  

Преди засаждането на разсада площта предварително се 

полива с норма 30 м3/дка за по-добро прихващане на растенията. 

При отглеждане на висока равна лехи се използва схема на 

засаждане 100+60/40-60 cм (100 см разстояние между лентите на 

лехите, 60 см разстояние между редовете на лехата и 40-60 см 

разстояние между растенията в реда), при отглеждане на бразди 

схемата е 80/40-60 cм (разстояние между браздите 80 см и разстояние 

между растенията в реда 40-60 см).  

Растенията се засаждат до първия лист, като не се допуска 

засипване на вегетационният връх с почва. Непосредствено след 

засаждането растенията се поливат с вода в количество 20 м3/дка. 

Една седмица след засаждане посевът се преглежда и на мястото на 

загиналите растения се засаждат нови от оставения в резерв разсад.  

 

Торене 
 За торене на растенията е подходящо използването на 

вермикомпост/биохумус*, в норми съобразени с изискванията на 

растенията и запасеността на почвата с хранителни вещества. 

Зелен фасул 

Градински грах 

Ранни картофи 

Лук 

Зелеви култури 
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Количеството на биологичният тор е от 500 до 700 л/дка, в 

зависимост от количеството на хранителните елементи в почвата 

(определен след агрохимичен анализ на почвата) и от 

предшественика.  

Определената торова норма се внася двукратно, почвено. 

Първото внасяне е с окопаването на растенията, една седмица след 

засаждането им, а второто около три седмици след първото. Добри 

резултати се получават при комбинирано торене с Панамин агро - 0,5 

%, приложен листно през вегетацията.  

Много добър ефект оказва сидерацията на бобови култури.  

В търговската мрежа постоянно навлизат нови органични 

торове, но е необходимо предварително одобрение от 

сертифициращия орган. Приложението им е съобразно препоръките 

на производителя.  

*Вермикомпост/биохумус е продукт от биоразграждане на 

органични материали, предимно оборски тор под действието на червеи, 

основно от вид Lumbricus rebellis и с участието на микроорганизми. В 

процеса на вермикомпостиране обемът на отпадъците се редуцира 

значително от 40 до 60%. Крайният продукт е богат на макро- и 

микроелементи във форма лесноусвояема от растенията – нитрати, 

обменен фосфор и разтворими форми на калий, калций и магнезий. 

Характеризира се с влажност от 32 до 66% и рН около 7,0. По външен 

вид вермикомпостът прилича на торф и е финно смлян продукт. 
 

Поливане на растенията  
Сроковете на поливане и поливната норма зависят от 

климатичните особености на района, от типа на почвата, от 

агротехниката и от промените в климата. В по-хладен и влажен 

район междуполивните периоди са по-големи и нуждата от поливка е 

по-малка. В нашите климатични условия посевът трябва да се полива 

веднъж седмично. Нуждата от поливане се засилва в началото на 

формиране на зелката. Най-добри резултати се получават при 

поливане през 8-10 дни, като след засаждане се поливат през 10 дни, 

а при завиване и наедряване на зелките през 8 дни. Напояването 

може да се извърши посредством дъждовална инсталация, капкова 

система или гравитачно по бразди.  Поливане чрез дъждуване, 

веднъж в седмицата е с поливна норма 20 м3/дка, а за периода на 

вегетацията нормата е 320-380 м3/дка. Поливане посредством 

капкова система един –два пъти седмично с напоителна норма 350-

380 м3/дка 
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Контрол на плевелната растителност 
Борбата с плевелите се извежда посредством ръчни и 

механизирани окопавания, механизирано 6-7 пъти в интервал от 10-

14 дни в зависимост от заплевелеността на посева и необходимостта 

от разрохкване на почвата. Обработките на почвата се извършват от 

края на месец юли до средата на месец септември.  

 

  
  

  
 

Основни болести и неприятели по късно главесто зеле 
 

 

БОЛЕСТИ 

 

Черно гниене (бактериоза) (Xanthomonas campestris рv. 

сampestris ( Pam ) Dowson). 

Първите признаци се изразяват в почерняване на жилките от 

върха към основата на листа. Тъканта между тях избледнява и загива. 

Характерен признак са петна с V-образна форма.  

 



 

8 

  
 

Мана (Peronospora parasitica (Fr) Tul.) 

  
Първите признаци се проявяват по разсадните растения като 

хлътнали петна, които от долната страна се покриват с рехав 

белезникав налеп от спори на гъбата. По-късно налепът изчезва, а 

петната прегарят. При по-силно нападение младите растения могат 

да загинат. При възрастните растения се нападат най-напред 

външните листа на зелките. По тях се появяват множество 

пепелявосиви, сливащи се помежду си петна.   

 

Черни листни петна (алтернориоза)(Alternaria brassicae (Berk) 

Sacс.) 

 
 

1 2 

3 
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Първите признаци са по разсада с поява на малки черни 

петънца по стъблата на растенията, които скоро могат да загинат. 

Оцелелите и изнесени на полето растения изостават силно в 

развитието си и добивът от тях е силно занижен. По всички части на 

големите растения се появяват дребни петна, които бързо нарастват и 

достигат диаметър 1 см. Те са сиво-черни, с концентрична структура. 

Във влажно време се покриват с черен налеп от спороношението на 

гъбата. 

 

НЕПРИЯТЕЛИ 

Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae L.) 
 

 
Заразяването на късното зеле започва през август, максимумът 

е от края на август до началото на септември. Често се среща до 

прибиране на зелето от полето. Високите температури потискат 

развитието на въшките. 

Въшките смучат сок от листата и връхните части на 

растенията, които се завиват и деформират. Най-силно се нападат 

младите листа. Често зелевата листна въшка формира плътни 

колонии върху листата. Силно нападнатите растения не формират 

глави или ако формират глави, те остават дребни и замърсени, 

негодни за консумация. 

 

Зелеви бълхи (Phyllotreta sp.) 
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От зелевите бълхи, които вредят по кръстоцветните култури, у 

нас се срещат шест вида. Възрастните насекоми са малки, черни 

бръмбарчета, с дължина на тялото 1.8-3.0 мм. Те се хранят като 

правят кръгли ямички до 1-2 мм главно по нежната периферия на 

листата. Предпочитат по-младите растения. Повредените листа 

изсъхват и окапват. Растенията изостават в развитието си, дават 

ниски добиви и загиват. Ларвите при повечето видове се хранят с 

главния корен, като правят надлъжен канал по кората или канал 

около кореновата шийка.  

 

Зелева нощенка (Mamestra (Baratra) brassicae L.) 

 

 

 

 

 

Гъсениците (сиво зелени на цвят с три белезникави или по-

тъмни линии с черни косо разположени чертички) правят 

нагризвания по листата и зелките. След излюпването гъсениците 

живеят заедно по долната страна на листата, по-късно изгризват 

листата без дебелите нерви и навлизат в зелката, като дълбаят ходове 

в различни направления и ги изпълват с извержения. Повредените 

зелки имат неприятна миризма. 

 

Голяма (бяла) зелева пеперуда (Pieris brassicae L.) 

 
Младите гъсеници живеят заедно до втора възраст. Нагризват 

листата без да засягат горния епидермис. Възрастните гъсеници 
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изгризват листата изцяло, заедно с тънките нерви, скелетират ги, 

като оставят само дебелите нерви.  

 

Зелев молец (Plutella maculipennis Curt.) 

 
Повредите се нанасят от гъсениците още в разсадна фаза. Те 

отначало се вгризват под епидермиса и минират листата. При масова 

поява по-голяма част от листната петура е унищожена и листата 

изсъхват. Възрастните гъсеници повреждат листата като изгризват по 

тях отвори с неправилна форма. Те много често напускат външните 

листа и преминават по нежните централни листа. Образуваните глави 

са дребни и с неправилна форма. Често при зелевия разсад 

гъсениците изгризват вегетационния връх.  

 

 

Начини на борба с болестите и неприятелите по растенията, 

отглеждани по биологичен начин 

1. Посевите да се обхождат ежеседмично за да се отстранят 

навреме болните растения и да се реагира своевременно при 

проява на болести и неприятели. 

2. Съставяне на подходящи сеитбообращения, за да се избегне 

запазване и намножаване на неприятелите и спори на патогени 

в почвата и по растителни остатъци. Да се спазва тригодишно 

сеитбооращение със зелеви култури.  

3. Избор на устойчиви сортове – Балкан, Кьосе 17, Пазарджишко 

червено и Пазарджишко подобрено. Сортовете проявяват  най-

добре потенциала си в климатичните условия на страната. На 

пазара се предлагат и био семена от европейски страни.  

4. Отглеждане на местни сортове, приспособили се към 

климатичните условия на района. 

5. Спазване на схемите на отглеждане на културата, с по-голямо 

разстояние на растенията в реда за да има достатъчно 
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проветрение между тях и да не се създават подходящи условия 

за развитие на патогени. 

6. При възможност редовете да бъдат ориентирани по посока на 

преобладаващите ветрове за да има проветрение на 

растенията. 

7. Да се избират открити проветриви места, далече от водни 

басейни. 

8. Отглеждане съвместно с други култури. Разнообразието в 

екоситемата способства за по-малко вероятност за поява на 

болести и неприятели.  

9. Борба с плевелната растителност в близост до посева, 

гостоприемник на неприятелите. Редовно унищожаване на 

кръстоцветните плевели. 

10. Употреба на разрешении за използване биологични търговски 

продукти за растителна защита: Дипел 2Х (100 г/дка) - 

биологичен инсектицид предназначен за борба с листогризещи 

гъсеници от разред Lepidoptera (Bacillus thuringiensis var. 

Kurstaki) 64%); Синеис 480 СК - биологичен инсектицид на 

база на спинозад, извлечен от Saccaropolispora spinose, с 

контактно и трансламинарно действие, контролиращ яйцата, 

ларвите и възрастните на неприятелите; Бордо микс 20 ВП - 

фунгицид/бактерицид във формата на водонамокрим прах с 

контактно и предпазно действие. Има широк спектър на 

действие срещу гъбни и бактерии болести: алтернария, 

антракноза, бактериоза и мани. Задължително с препаратите за 

растително защита се използва прилепител WETCIT ™ 

адювант.  

Продуктите Дипел 2Х и Бордо микс 20 ВП са регистирани за 

употреба при зеле; Синеис 480 СК има регистрация при 

зеленчукови култури и е възможна алтернатива за борба с 

неприятелите.  

 

 

Прибиране на продукцията 

Продукцията се прибира при настъпване на стопанска зрялост 

на посева или 90-120 дни след разсаждане на растенията в 

зависимост от продължителността на вегетационният период на 

отглеждания сорт (октомври-ноември). 
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Добиви 

2.8 –3.5 т/дка при отглеждане след грах  

2.3-2.8 т/дка при отглеждане без предшественик  

 

Продукцията се съхранява, пакетира и етикира съгласно 

изискванията за  биологично произведени продукти от растителен 

произход. 

Реколтата от главесто зеле се прибира късно през есента, в 

периода октомври – ноември, съобразно продължителността на 

вегетацията на избрания сорт. Прибирането на продукцията се 

извършва ръчно, като посевът се обхожда периодично и се преценява 

готовността на зелките за консумация. Не е желателно продукцията 

да остава на полето при температури под 0 оС, но ако това се случи 

се изчаква докато зелките се размразят и тогава да се прибират. 

Засегнатите от ниски температури зелки имат по-малка 

съхраняемост.  

За съхраняване се оставят зелките, които са здрави, плътни и 

без повреди от болести и неприятели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници на снимков материал за болести по главесто зеле: 

1 - https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1572877 

2 https://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5365825 

3- https://site.extension.uga.edu/ipm/2020/03/31/alternaria-leaf-blight-

and-head-rot-in-brassica-a-mystery-or-an-old-nemesis-with-new-arsenal/ 
  

https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1572877
https://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5365825
https://site.extension.uga.edu/ipm/2020/03/31/alternaria-leaf-blight-and-head-rot-in-brassica-a-mystery-or-an-old-nemesis-with-new-arsenal/
https://site.extension.uga.edu/ipm/2020/03/31/alternaria-leaf-blight-and-head-rot-in-brassica-a-mystery-or-an-old-nemesis-with-new-arsenal/
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