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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 м, а при естествени прегради от 50 м. Може да се 

използват също така защитни мрежи или кулисни растения като 

царевица.  

 
Жизнен цикъл на градински грах 

 

Подготовка на полето преди сеитба 

Механизирана обработка Период 

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 

ноември – началото на декември 

месец. 

Фино оформяне на лехите*. В началото на месец февруари 

при първа възможност да се 

влезе в полето. 

При отглеждане на равна 

повърхност се извършва 

брануване, култивиране или 

дисковане, съобразно 

състоянието на почвата 

В началото на месец февруари 

площта се дискова един или два 

пъти за да се приведе почвата в 

градинско състояние, подходяща 

за сеитба 

*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 
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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. Периодът на цъфтеж 

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 

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. Дерогацията по 

отношение на зеленчуковия посадъчен материал 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 



 

4 

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 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. 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. 

 

Южна България   

 

 

Северна България 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
  

в периода от края на февруари до 

средата на март 

в периода от края на февруари до 

края на месец март 

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

от абсолютната им маса), които се сеят на висока леха и в 4 

ленти по схема 60+20+20+20+20+20/4-5 cм или на равна 

повърхност. Семената се засяват на дълбочина 5-6 cм. 

В 1 г посевен материал се съдържат от 2 до 12 семена в 

зависимост от големината им, което е  сортова особеност.  
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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 м3/дка. За периода 

на вегетация се извършват около 6-8 поливки, при крайно 

неблагоприятни условия максимално до 10. Напоителната норма е 

от  180 до 400 м3/дка в зависимост от метеорологичните условия. 

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

оптималната почвена влажност е 90 % от ППВ.  

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.  
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Торене 
Реализирането на висока продуктивност от растенията е 

свързано с тяхното хранене. Биологичното производство налага 

употребата на разрешени органични източници.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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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Грахът позволява отглеждане и при естествено плодородие на 

почвата, без допълнително внасяне на хранителни вещества.  

 

Контрол на плевелната растителност 
 

Видове плевелна растителност в посевите от грах 

Ранни пролетни плевели 

(поникват масово през февруари-

март). 

Бяла лобода, полски синап, дива 

ряпа, щир обикновен, фасулче. 

Късни пролетни плевели 

(поникват масово през април-

май). 

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.  

 

Етапи на борба с плевелната растителност 

Преди сеитбата на семената. Ръчно почистване на коренищата 

от полето. 

През вегетацията. 3-4 механизирани и 2-3 ръчни 

окопавания на лехите. 

След прибиране на семената и 

освобождаване на площта. 

Извършване на 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.  
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Начини за борба според вида на плевелната растителност  

Едногодишни плевели 
Многодишни коренищни 

плевели 

Фрезоване и дисковане на 

площта 

 

 

Трябва да се избягват 

обработки на почвата, които да 

нарязват коренищата, защото 

те спомагат за тяхното 

размножаване. Не трябва да се 

използва дискова брана. 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. 

 

Борбата с многогодишните коренищни плевели се води 

изключително трудно в биологичното поле.  Трябва да се внимава 

с почвените обработки и да не се използва дисковане на 

площите! 

 
Основни болести и неприятели по градински грах 

 

БОЛЕСТИ 

 

Болестите по граха в условията на България се причиняват 

от опасни патогени, които всяка година нанасят значителни щети при 

производството на тази култура.  

Фузарийно кореново гниене е едно от най-вредоносните 

заболявания по граха в България през последното десетилетие. 

Загубите на добива от тази болест могат да бъдат значителни.  

Заболяването се причинява от група патогени, принадлежащи 

към род Fusarium spp. и има различни форми на проява. Инфекцията 

може да се развие като кореново гниене, загниване на бобове и 

зърна, увяхване и изсъхване. Основен причинител на кореново 

гниене и увяхване при градинския грах е Fusarium oxysporum 

(Schlecht.) f. sp. pisi (Hal.) Raillo. Fusarium oxysporum се развива в 

проводящата система на растенията и блокира преноса на вода и 
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хранителни вещества към растителните органи. В резултат на 

трахеомикозата растенията увяхват и, след време, изсъхват.  Гъбата 

се размножава чрез мицел, микро- и макрокониди, хламидоспори и 

склероции. Това помага за трайното запазване на фитопатогена в 

почвата и върху растителните остатъци.  

 

 

Благоприятни за развитието на болестта са следните условия:   

 Недостиг на почвена влага, 

 Прегряване на почвата, 

 Сухо и горещо време. 

 

Мерки за борба: 

Основният запас от инфекцията остава в почвата, 

следователно, мерките за борба с заболяването трябва да бъдат 

насочени към намаляване на количеството на инокулума в нея. 

Контролирането на инфекцията се осъществява чрез дълбока 

обработка на почвата, използване на устойчиви сортове, здрави 

семена и спазване на сеитбообръщението.  

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.  

 

Аскохитозата (Ascochyta pisi L. и Micosphaerella pinodes 

Jones) е широко разпространено заболяване, което причинява 
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значителни щети на реколтата, особено през топлите и влажни 

години.  

 

 
 

Вредоносността на аскохитозата се проявява в намаляване на 

кълняемостта на семената, тяхната маса и общата продуктивност на 

растенията. Болестта се предава чрез семената и се проявява като 

дребни червеникавокафяви петна по стъблата, листата и бобовете, с 

тъмни ивици по периферията. Контролът се извършва чрез 

обеззаразяване на семената. При чести дъждове се провеждат 

третирания с медни препарати. 

 

Мана или пероноспороза (Peronospora pisi Syd.) - проявява се 

под формата на некротични жълти петна и сив налеп от долната 

страна на листата. Засяга всички надземни органи на растенията и 

има локална и дифузна форми на проява. Забавя се растежа на 

растенията, листата изсъхват, семената издребняват и се набръчкват. 

Първичното заразяване на растенията се осъществява напролет от 

ооспорите по време на прорастване на семената. Вторичното 

заразяване с патогена става чрез конидиите и наличието на капкова 

влага по време на вегетацията. Масово се развива във фаза цъфтеж. 

Продължителната и студена пролет създава добри условия за 

развитието на това заболяване. Препоръчват се обработки с медни 

препарати. 
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Брашнеста мана (Erysiphe communis Fr. f. pisi Dietr.). Среща 

се всяка година в посевите на граха. Болестта се проявява при висока 

температура на въздуха и ниска влажност. Намалява значително 

фотосинтетичната активност на листата и нарушава биохимичните 

процеси в растенията. Ефикасни са обработките на растения с 

препарати, съдържащи сяра. 

 
 

Бактериалният пригор (бактериоза) по граха се причинява 

от аеробната, грамотрицателна бактерия Pseudomonas syringae pv. 

pisi (Sackett) Young et al. (Pseudomonas pisi Sackett). В резултат на 

заразяването, върху различните органи на растението се образуват 
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кръгли кафяви петна с маслен ореол. Това заболяване влошава 

качеството на семената и причинява значителна загуба на 

продукцията. 

 

Съхранява се в семената и растителните остатъци. Развива се 

основно в паренхима, но може да проникне в проводящата система с 

проява на трахеобактериоза. Топлото и влажно време (температура 

+25 °C - +28 °C) е благоприятно за развитието на този патоген.  

Препоръчват се следните мерки за борба - използване на 

толерантни към бактерийни болести сортове, качествени семена 

чисти от инфекция и редовни пръскания с медни препарати.  

 

Стратегията за растителната защита при биологично 

отглеждане на грах включва няколко основни елемента: спазване на 

сеитбообръщението, използване на здрави семена със сертификат за 

качество, интродукция на микробиални биологични препарати и 

създаване на оптимални условия за развитие на културата, което 

позволява да се запази полезната микрофлора и ентомофауна. 

Активното използване на продукти за растителна защита, разрешени 

за биологично производство през вегетационния период, е допустимо 

само ако е надвишено допустимото ниво на вредност на болестите в 

посева. При отглеждане на градинският грах са разрешени 

фунгицидите Бордо Микс 20ВП 300 г/дка и Тиовит Джет 80 ВГ 300 

г/дка. 
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НЕПРИЯТЕЛИ 

 

Грахови (грудкови) хоботници (Sitona spp.). Грудковите 

хоботници развиват по едно поколение годишно и в зависимост от 

видовете зимуват като възрастни насекоми и ларви в почвата, под 

растителни остатъци или на други защитени места. Презимувалите 

бръмбари отначало вредят по многогодишните бобови растения, а 

след това - по граха, баклата и други едногодишни видове. 

Оплодените женски снасят яйцата си по повърхността на почвата 

около растенията или по листата.  

След излюпване ларвите отиват в почвата и започват да се 

хранят. Ларвите се развиват за около 30-40 дни, какавидират в 

почвата и новите бръмбари излизат от почвата през втората половина 

на юни и през юли. Възрастните са малки сиво-черни бръмбарчета, 

които рано напролет след затопляне на времето, излизат и започват 

да се хранят с най-младите и най-нежни листа на растенията. Правят 

полулунни нагризвания. Бръмбарите изгризват още вегетационния 

връх и семеделите, като причиняват загиване на растенията. В 

отделни години при масово нападение могат да унищожат цели 

посеви. Ларвите нанасят повреди по грудките на корените. Така се 

намалява количеството на свързания азот, а с това и добивите на 

грах.  

 
 

 

Повреди по младите растения 
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Грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum Harris). Този 

неприятел е повсеместно разпространен. Може да развие от 18 до 22 

поколения годишно. При масово нападение най-силни повреди 

нанася в началото на цъфтежа на граха. Нападнатите растения 

изостават в развитието си, връхните листа издребняват и леко се 

завиват надолу. При силно нападение цветовете окапват, а бобовете 

остават дребни. Ако грахът се нападне от листните въшки във фаза 

на цъфтеж, добивите намаляват значително. Вредата е по-малка, 

когато заразяването става в по-късна фаза на развитие. Със 

застаряването на растенията въшките напускат растенията. 

 
 

Повреди по листата 

Нападение по листата 
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При граха, засяван като втора култура, въшките отново се 

появяват масово. Освен преките повреди листните въшки са 

преносители на вирусни болести. 

Грахови листозавивачки (Laspeyresia nigricana Step. и L. 

dorsana L.). Неприятелите развиват едно поколение годишно. 

Зимуват като гъсеници в почвата на дълбочина 2-4 см в копринен 

пашкул. Гъсениците се вгризват в бобовете през шевовете, нагризват 

ги външно, като се хранят със семената. По повредените семена има 

паяжина, извержения и кожици. В един боб има една гъсеница, която 

поврежда семената без да преминава в друг.  

 

 

Нападение по плодовете 

Повреди от гъсениците по зърната 
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Грахов зърнояд (Bruchus pisi L.). Развива едно поколение 

годишно и зимува като възрастно насекомо в складовете или в 

зърната попаднали в почвата. Възрастното е малко черно бръмбарче  

 

 
със сиви или бели ивици по гърба и крилата, които му придават сив 

цвят. През пролетта бръмбарите напускат зимното убежище и летят 

по диворастящите растения. Когато цъфне граха аромата му 

привлича бръмбарите на разстояние от 3-5 км. Храни се с органите 

на цвета (прашец, венчелистчета) по време на бутонизация и цъфтеж. 

Възрастно насекомо на грахов зърнояд 

Повреди от гъсениците по зърната 
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Неприятелят снася яйцата си върху младите бобове (края на 

май/началото на юни). Излюпената от яйцето ларва пробива стената 

на младите бобове и се вгризва в семената.  

 
Заразяването става на полето. В едно семе се развива само една 

ларва, защото проявяват канибализъм. Какавидират в зърното. 

Повредените семена са с кръгли отвори като „перфорирани”, пълни с 

екскременти, с понижени посевни качества. 

 

През отделни години сериозни щети в посевите грах може да 

нанесат граховият (бобов) петточков хоботник (Tychius 

quiquepunctatus L.), бобовите мухи (Hilemya spp.), граховото 

комарче (галица) (Contarinia pisi Wint.), бобовата огневка (Etiella 

zinkenella T. R.)  и трипсовете. 

 

Борба. Системата за борба срещу неприятелите при градинския 

грах през вегетацията обхваща следните мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

използване на здрави семена 

пространствена изолация от 0,5-1,0 км между 

бобови растения 

по-ранна сеитба – спомага за намаляване 

повредите от грахов зърнояд, граховите 

листозавивачки, граховата листна въшка, 

видовете от род Sitona и др 

Възрастно насекомо на грахов зърнояд по 

цветовете 
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Няма регистрирани биопродукти при градинския грах за 

борба с неприятелите. Могат да се използват някои разрешени за 

биологично производство фитопестициди и микробиални продукти. 

След поникване на растенията се следи за поява на видовете от 

род Sitona и при нужда се третира срещу възрастните преди 

яйцеснасяне.  

Борбата срещу граховия зърнояд и граховите 

листозавивачки се провежда в началото на цъфтежа на граха. 

Едновременно се унищожават и листните въшки. Срещу граховия 

зърнояд може да се използват продуктите 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. Посевите се пръскат срещу възрастните 2-3 пъти 

през интервал от 5-8 дни. Посочените инсектициди имат и добро 

афицидно действие. За самостоятелно третиране срещу граховите 

листозавивачки може да се използва продукта Рапакс 100 мл/дка (а. 

в. Bacillus thuringiensis subsp. кurstaki, щам ЕG 2348 –188 г/кг) и 

подходящ избор на предшественик 

унищожаване на плевелната растителност 

редовни обследвания на посевите за 

установяване появата на вредители и 

предприемането на съответните мерки за 

опазване на културата 

унищожаване на растителните остатъци 

дълбока оран на почвата след прибиране на 

продукцията 

провеждане на третирания с биопродукти за растителна 

защита съобразно праговете на икономическа вредност 

(ПИВ) и подадения сигнал от службите по прогноза в 

района. 
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фитопестицида Ним Азал 0,3 % (а. в. азадирахтин А-1%, азадирахтин 

Б, В, Г, Д-0,5 %, ним-субстанция-2,5 %). Срещу трипсовете може да 

се проведе третиране с продуктите Натуралис 100-150 мл/дка (а. в. 

Beauveria bassiana, щамATCC 74040 –0,185 г/кг) или Ним Азал 0,3 

%.  

 

 

При провеждане на третиранията е необходимо да се 

следи за полезни видове и тяхното опазване – хищници (калинки, 

златоочици, сирфидни мухи и др.) и паразити, които са 

естествени регулатори на популациите листни въшки. 
 

 

 

 

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, 

Сортовете се характеризират със специфична 

устойчивост на болести и неприятели, ето защо е необходимо 

да се отглеждат три или четири сорта в биологичното поле.  
 

Възрастно насекомо и ларва на калинка 
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цветове – различно оцветяване на венчелистчетата, различия в 

хабитуса и височината на 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.  

 

 

 

 

 

 

Препоръчително е 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.  

 

 
 

 

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. 

 

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 грах запазват кълняемостта си до 3 

години. 
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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 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 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.  
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