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Картофите са многогодишни тревисти растения, но в 

земеделието се отглеждат като едногодишни. Размножават се с 

клубени и семена. В производството се използва вегетативния начин 

на размножаване, посредством клубени. Ранните картофи 

освобождават площта през май-юни, което дава възможност за 

втора култура и по този начин се получават две реколти в една 

година.  

 

Жизнен цикъл на картофи 

 

Подготовка на полето преди сеитба 

 

Механизирана обработка Период 

Дисковане на дълбочина 8-10 см, 

за да се нарежат остатъците от 

плевелна растителност. 

След прибиране на 

предшественика през есента.  

Дълбока оран на дълбочина 28-

30 см. 

През есента след дисковане на 

площта.  

Култивиране или дисковане на 

дълбочина 15-18 см 

От средата на месец февруари 

Брануване на дълбочина 10 см  След дисковане на площта  

Браздене  Преди засаждане на клубените 
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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 

  

  

  

  

  

Ранните картофи понасят добре монокултурно отглеждане.  

 

Посадъчен материал 

Клубените трябва да са здрави, без повреди по кожицата, 

без деформации и механични повреди. Най-подходящи са тези с 

тегло 60-80 г (фракция 35-55 мм). Посадъчният материал трябва да 

е добре сортиран по едрина , което гарантира дружно поникване на 

растенията и изравняване на посева.  

Препоръчително е клубените да се рътят преди засаждане. 

По този начин се ускорява поникването на растенията (10-15 дни 

по-рано), формирането на храста и клубенообразуването и се 

съкращава вегетационният период. Също така се гарантира 

гарниране на посева. Отстраняват се и примесите от други 

сортове, които се отличават от основния по външни признаци. 

Рътенето е с продължителност 15-20 дни преди засаждането. Ето 

защо, на база планирана дата на засаждане трябва правилно да се 

определи датата за начало на рътене на клубените. Клубените се 

Царевица 

Зелен фасул 

 
Дини 

Градински грах 

 

Домати 

Пипер 

Ечемик 

Патладжан 
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нареждат в касетки, на два реда. Използва се помещение, което е 

затъмнено или те се покриват с материал, които ограничава 

достъпа на светлина и клубените остават на тъмно. Необходимо е 

да се поддържа температура 8-12 оС. При тези условия се появяват 

кълнове, които достигат дължина 1,5-2,0 см. За засаждане трябва 

да се избират клубени с няколко развити кълна, който да са здрави. 

Клубените с нишковидни кълнове не трябва да се използват за 

засаждане.  

Засаждане на растенията 

Сроковете на засаждане се определят от района, където ще се 

отглежда културата. Сеитбата се извършва рано на пролет. 

 

Южна България   

 

Северна България 

 

 

Клубените се засаждат по схема 70-75/18-20 см, което 

означава 70-75 см разстояние между редовете и 18-20 см разстояние 

между растенията в реда.  

 

За един декар е необходим посадъчен материал в количество 

250-300 кг.  

 

Дълбочината на засаждане е 8-12 см. Засаждането се 

извършва ръчно, като клубените се поставят в браздите на височина 

2/3 от нея. По възможност браздите да са ориентирани по посока 

изток-запад, като клубените се засаждат на южното изложение. 

Препоръчително е браздите да са ориентирани по посока на 

преобладаващите ветрове, за да има проветряване между растенията 

и да се избегнат условията за намножаване на гъбни патогени, а 

именно да не се повишава въздушната влага между тях. 

20 февруари - 10 март 

20 март – 5 април 
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Торене 
Реализирането на висока продуктивност от растенията е 

свързано с тяхното хранене. Биологичното производство налага 

използването на разрешени за употреба органични източници.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В търговската мрежа се увеличава сортимента от биоторове 

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

Картофите поникват за 

15-20 дни при благоприятни 

климатични условия. Когато през 

пролетта времето се задържи 

влажно с по-ниски температури 

поникването на растенията се 

забавя.  

Биохумус /вермикомпост 

150-250 л/дка 
 

Внася се преди засаждане 

на клубените в дъното на 

браздите 

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 

засаждане на клубените. 

Панамин агро - 0,5 % (50 

г продукт в 10 л вода). 

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 см, 

II и III приложение в 10-

14 дневен интервал. 
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да се използват единствено тези, които имат био сертификат и се 

разрешават за употреба от сертифициращия орган.  

 

Поливане на растенията  
Ранните картофи се отглеждат при поливни условия. Най-

силна е нуждата на растенията от вода във фази бутонизация и 

цъфтеж, защото в този период клубените интензивно нарастват. 

Необходимо е да се поддържа оптимална почвена влажност 70-80% 

от ППВ.  

 

 

 

Контрол на плевелната растителност 
Борбата с плевелите се извежда посредством ръчни и 

механизирани окопавания. Първото окопаване на растенията е когато 

те достигнат височина 8-12 см. Докато растенията са с малка 

височина са препоръчителни 2-3 механизирани окопавания в 

редовете.  

Площите в съседство, особено ако са в състояние на угар 

задължително трябва да се поддържат чисти от плевели. Плевелната 

растителност е гостоприемник на листните въшки, вектори на вируси 

по картофите. Борбата може да се извърши посредством дисковане 

или изораване според вида на плевелната растителност 

(многогодишни коренищни плевели – изораване след дъжд, когато 

почвата има достатъчно влажност за обработка и непосредствено 

след това обработка със зъбна брана; едногодишни плевели – 

дисковане на площта, също при подходяща влажност на почвата). 

Поливането се извършва 

гравитачно или посредством 

капкова система. Поливната 

норма е 30-35 м3/дка. Броят на 

поливките е в зависимост от 

климатичните условия и 

падналите валежи, както и от 

почвения тип.  
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Основни болести и неприятели по картофи 
 

БОЛЕСТИ 

Картофите се нападат от значителен брой болести. С най-

голямо икономическо значение са вирусните и гъбните.  С някои от 

тях може да се води химична борба, а за предпазване от други е 

необходимо да се спазват определени фитосанитарни и 

агротехнически изисквания. 

Вирусни болести. 

Над 20 вируса вредят по картофените растения и им нанасят 

сериозни щети. По-голямата част се пренасят от листни въшки. С 

най-голямо икономическо значение са: обикновена мозайка (Potato 

virus X) (PVX). Пренася се контактно, чрез допир. Не се пренася от 

насекоми. Къдравост, черна шарка (Potato virus Y) (PVY). Вирусът 

е масово разпространен във всички картофопроизводни райони. 

Симптомите са къдравост, мозайка, тъмни некротични петна или 

могат да останат в латентна форма (без видими признаци). 

Причинител е Y (ипсилон) вирус, който се пренася главно от 

листните въшки;  Листно завиване (Potato leaf roll virus) (PLRV). 

Икономически най-важната вирусна болест по картофите. Загубите 

от нея достигат  50-75%. Вирусът се пренася от листни въшки. Най-

характерният признак на болестта е ладиевидно завиване на листата.  

Заразените клубени са негодни за посадъчен материал. 
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Борба с вирусните болести. Използване на здрав посадъчен 

материал; отглеждане на толерантни сортове; борба с листните 

въшки, вектори на вирусите; унищожаване на плевелната 

растителност, гостоприемник на листите въшки; премахване на 

болните растения от посева. 

Гъбни болести. 

Картофената мана (Phytophthora infestans Mont.) е най-

опасна от гъбните болести. Развива се обикновено по време на 

цъфтеж. Напада всички надземни части на растенията и клубените. 

По долните листа и по стъблото се наблюдават едри, воднисти, 

хлоротични петна покрити от долната страна с бял налеп. По-късно 

през вегетацията тези петна прегарят. По клубените петната са слабо 

хлътнали, оловносиви на цвят и с ръждивокафява тъкан. Заразените 

клубени трудно се разпознават при реколтирането. Първите 

признаци се появяват при съхранението под формата на хлътнали 

петна с неправилна форма и оловносиво оцветяване. Заразените 

клубени, съхранявани в сухи помещения мумифицират, но при 

влажни условия се нападат от причинители на мокро гниене и 

фузариум. Причинителят зимува и в растителни остатъци.  

Борба. Извежда се чрез комплекс от профилактични 

мероприятия – отглеждане на устойчиви сортове; спазване на 3-4 

годишни  сеитбообращения; засаждане на здрави клубени; спазване  

сроковете на засаждане; почистване на растителни остатъци след 

прибиране на реколтата. В биологичното земеделие за борба с маната 

по картофи  може да се използва Бордо микс 20 ВП – 375-500 g/da. 

Първото третиране на растенията е профилактично, преди сливане на 

листата в редовете. След появата на петна се извършват 2-3 

третирания.  

Кафяви листни петна (Alternaria porri f.sp.solani). Развива се 

ежегодно при наличие на висока въздушна влажност. Симптомите се 

проявяват най-често по най-долните листа - неправилно закръглени 

тъмнокафяви до черни петна с концентрична структура. По стъблата 

и листните дръжки петната са черни, леко удължени, със същата 

структура. Повредите по клубените са едри, леко вдлъбнати 

тъмнокафяви петна, с черен налеп по тях. Под повредените тъкани се 
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развива сухо гниене, а при висока влажност – мокро. По-късно 

листата пожълтяват, завяхват и загиват. Клубените от болни 

растения са по-дребни, меки и негодни за по-продължително 

съхранение. 

  
 

Борба. Унищожаване на заразените растителни остатъци и 

спазване на сеитбообращение. 

Струпясване (Rhizoctonia solani Kühn.) Заболяването е 

характерно за области с хладен и влажен климат. Напада всички 

части на  растенията. По клубените се появяват черни, лъскави, 

плоски петна, плътно прилепнали върху повърхността им. В месото 

няма повреди, но когато петната са много, влошават външния вид на 

клубените. След засаждане на болни клубени по тях се развива 

обилна бяла плесен, младите кълнове загиват. Патогенът напада 

корените и подземните части на стъблата, по които се образуват 

вдлъбнати кафяви язви. Стъблата са слаби и увяхват, горните листа 

се завиват и избледняват, а в пазвите често се образуват въздушни 

клубенчета. При късно заразяване в основата на стъблата се развива 

бял налеп. Чрез тази форма гъбата може да зарази клубените от 

новата реколта. 

Борба. Състои се предимно от профилактични мерки – 

спазване на 5-6 годишно сеитбообращение; използване на здрав 

посадъчен материал; спазване на сроковете на засаждане; 

навременно прибиране на продукцията.  

Рак по картофите (Synchytrium endobioticum Schib.) Напада 

всички части на растението, с изключение на корените. По клубените 

Картофена мана Кафяви листни петна 
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и в основата на стъблото се появяват тумори. Намиращите се в 

почвата са белезникави до кремави. При досег със светлина 

позеленяват. Към края на вегетацията те покафеняват, почерняват и 

могат да се отделят в почвата. Тумори могат да се развият и по време 

на съхранение. Патогенът предпочита влажни почви, влияе се и от 

торенето. Някои сортове проявяват устойчивост към него, а други са 

силно чувствителни. Спорите се запазват много дълго в почвата (до 

30 години) и когато се появи подходящ гостоприемник и условия се 

развиват и причиняват заразяване 

Борба. Въвеждане на правилно сеитбообращение; На заразени 

площи да не се отглеждат картофи и домати поне 10 години. 

(последните поддържат жизнеността на спорите); да се отглеждат 

устойчиви сортове.    

  
 

 

НЕПРИЯТЕЛИ 

Листни въшки (сем. Aphididae). 

Листните въшки са главна заплаха при 

отглеждането на посадъчен материал, тъй 

като те пренасят вируси. Младите растения 

са особено податливи на инфектиране с 

вируси и поради това кортофените масиви 

трябва да бъдат опазвани от листни въшки, 

където е възможно и особено рано през 

сезона. Най-добре е семепроизводните 

посеви да са в райони, където или не се откриват, или има малко 

видове листни въшки. Важни са и мерките, целящи да ускорят 

Посев от здрави растения 
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развитието на посевите, като рътене. Селекцията и прочистването на 

растенията инфектирани с вируси, трябва да се извършва преди 

появяването на листни въшки, колкото е възможно по-рано. Тези 

неприятели вредят, като смучат сок от листата. Предпочитат по-

младите и по-нежни растителни тъкани. Често се концентрират по 

връхчетата на стъблото и разклоненията, по листните и цветни 

пъпки. Нападнатите растения изостават в развитието си, по листата 

се наблюдават деформации. По надземните части на картофите 

вредят: прасковена листна въшка (Myzus persicae Suls.), доматова 

листна въшка (Macrosiphum euphorbiae Thom.), пиперова листна 

въшка (Aphis nasturtii Kalt.) и Aulacorthum solani Kalt. 

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata Say.). Това е 

един от най-опасните неприятели по картофите. Често срещан и 

познат в практиката вид. Вреди предимно по културите от сем. 

Картофови (Solanaceae) (картофи, патладжан, домати и др.). Развива 

от 1 до 3 поколения годишно и презимува като възрастно в почвата. 

Вредят както възрастните, така и ларвите, като се хранят с листата на 

картофите. Колорадският бръмбар е неприятел, който има голяма 

потенциална размножителна способност и ако не се води борба 

срещу него, е в състояние да унищожи напълно листата, с което 

добивите се намаляват силно.  

 

 

 

  
 

 

 

 

Ларви и яйца по листата 
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Телени червеи (сем. Elateridae). Тези неприятели са типични 

полифаги. Имат от три до петгодишен цикъл на развитие. Наричат се 

така, защото тялото им е продълговато и жилаво като тел, жълто или 

тъмножълто на цвят. Живеят в почвата. Високата влажност на 

почвата благоприятства развитието им. Особено често се срещат в 

новоразорани целини и ливадни места. Вредят ларвите, като дълбаят 

ходове в клубените. Влошават качеството на продукцията. Такива 

клубени са без пазарна стойност. Често повредените растения 

изостават в развитието си, завяхват и загиват. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картофен молец (Phthorimea operculella Zell.). Притежава 

широка екологична пластичност и адаптивност към различни 

климатични условия. Причинява значителни загуби, както на полето 

през вегетацията, така и в картофохранилищата. През последните 

години е установено разширяване на разпространението на вида в 

югозападната и централната южна част, както и навлизане в 

Ларва какавидира в почвата Възрастен индивид  

     Повреди по клубените 
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югоизточната и североизточната част на страната. Опасен неприятел, 

който напада листата, стъблата и клубените на растенията. Освен по 

картофите той нанася повреди и по доматите, патладжана и някои 

плевелни растения. По клубените на картофите издълбава ходове под 

епидермиса. Обвивката над повредата изсъхва и хлътва. Гъсениците 

издълбават и зигзаговидни ходове в клубените с различна дълбочина, 

изпълнени с екскременти.  Картофеният молец у нас развива четири 

поколения. Зимува на полето и в картофохранилищата като 

възрастна гъсеница и какавида. Напролет пеперудите имагинират 

през април. Снасят яйцата си по долната страна на листата и по 

клубените. Гъсениците се вгризват близо до централния нерв и 

минират листата. Силно нападнатите листа увяхват и изсъхват. 

Гъсениците напускат така повредените листа и навлизат в стъблото, 

издълбават ходове насочени надолу. Силно повредените растения 

изглеждат като опожарени, а повредените клубени са с влошени 

търговки качества, негодни за продължително съхранение и 

консумация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растително-паразитни нематоди са важен фактор, 

ограничаващ производството на картофи и водят до намален добив, 

физически и химични промени в картофените клубени, влошено 

качество на клубените и дефекти, които като цяло ги правят негодни 

за пазара. Паразитните видове нематоди причиняват средна загуба на 

добива от 10–15%.  

По картофите вредят за няколко вида нематоди, някои от които 

причиняват значителни загуби на добива, докато други могат да 

причинят леки повреди. Картофените цистообразуващи нематоди - 

     Повреди по клубените 
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златистата картофена нематода Globodera rostochiensis и бледата 

картофена нематода Globodera pallida са двата най-важни вида в 

света, разпространени в умерените райони, където се отглеждат 

картофи. Картофената клубенова нематода Ditylenchus destructor, 

галовите нематоди Meloidogyne spp. и кореновата нематода 

Pratylenchus spp. също могат да причинят значителни загуби на 

добива от картофи и влошаване качеството на клубените. 

След засаждане на картофите цистообразуващите нематоди 

проникват в кореновата система, смучат хранителни вещества и 

преминават през различни стадии на развитие. Женските индивиди 

снасят по 500-600 яйца. Ларвите остават жизнеспособни до 30 

години в почвата. След засаждане на картофи те заразяват 

растенията. От културните растения картофената нематода напада 

само картофи, домати и патладжан, а от диворастящите – черно и 

червено куче грозде, блян и други. Този паразит е изключително 

пластичен вид и има много голяма размножителна способност. 

Картофените посеви, нападнати от Globodera spp, изостават в 

развитието си на петна. Болните растения образуват от едно до три 

стъбла, листата им издребняват, пожълтяват и увяхват отдолу нагоре, 

докато изсъхне цялото стъбло. Корените покафеняват, остават по-

къси от здравите, имат много странични разклонения, по които се 

намират цисти. Образуват се малко, значително по-дребни клубени, а 

при силна зараза те въобще не се формират. 

Картофената клубенова нематода (Ditylenchus destructor) 

паразитира по клубените и столоните на картофа. При слаба зараза 

по надземните части на растението няма симптоми на заболяване. 

Развитието на растения от силно заразени клубени е потиснато, 

листата са деформирани и бледожълти, поради физиологични и 

морфологични нарушения, причинени от инфекцията на нематодата, 

което в крайна сметка може да доведе до загиването им. Симптомите 

по клубените, причинени от D. destructor се изразяват в напукване и 

хлътване на кожицата на клубена, който има оловносив цвят. 

Вътрешността им придобива сух и сипкав вид. Това обезцветяване се 

дължи до голяма степен на вторично нападение от гъби, бактерии и 

свободно живеещи нематоди. 
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Галовите нематоди представляват нарастващ проблем при 

отглеждането на картофи в някои региона по света, а най-важните от 

тях са Meloidogyne incognita, M. javanica, M. arenaria, M. hapla, M. 

chitwoodi и M. fallax. Галовите нематоди са седентарни ендопаразити. 

Ларвите втора възраст са инфекциозният стадий. След излюпването 

им от яйцата, те мигрират през почвата към корените на растението, 

ориентират се към проводящите съдове, където се установяват 

неподвижно и започват да се хранят. Чрез отделянето на специални 

ензими предизвикват хипертрофия и хиперплазия на клетките, 

водещи образуване подутини по корена известни като гали. Зрелите 

женски снасят яйца си в корена, образувайки яйчни торбички. Всяка 

яйчна торбичка съдържа средно 400–500 яйца и се образува по 

повърхността на корените. По заразените клубени също се развиват 

гали, които понижават  качеството им и са негодни за пазара. 

 

За успешен контрол на неприятелите по картофите е 

необходимо да се спазват някои фитосанитарни изисквания: 

 Спазване на всички фитосанитарни разпоредби за 

предотвратяване на вноса на заразен материал с картофената 

цистообразуваща нематода; 

 Използване на здрав посевен материал и чисти от неприятели 

площи;  

 Измиване на почвообработващия инвентар; 

 Сеитбообръщение с устойчиви или не-гостоприемникови 

култури към нематодите (сеитбообращение с ечемик намалява 

плътността на G. rostochiensis до 87% и треви (суданка) или 

зърнено-житни (ечемик, ръж, пшеница) за Meloidogyne);  

 Използване на устойчиви сортове. От българските сортове 

Перун, Павелско и Орфей са устойчиви на картофената 

цистообразуваща нематода G. rostochiensis, а сорт Орфей е и 

първият български сорт устойчив и на G. pallida. До момента 

няма сорт картофи, устойчиви на Meloidogyne spp.; 

 Борба с плевелите; 

 Поддържане на оптимален воден и хранителен режим; 
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 Навременно прибиране на картофите и унищожаване на 

растителните остатъци; 

 Редовна обработка на площите. 

 

Срещу неприятелите по картофите могат да бъдат използвани 

следните биопродукти за растителна защита: при листните въшки 

прагът на икономическа вредност (ПИВ) е 2-5% нападнати растения 

при картофите, предназначени за консумация; единични екземпляри 

– при картофи, предназначени за семепроизводство, може да се 

извърши третиране с Пиретро Натура 75 мл/дка, Крисант ЕК 75 

мл/дка, Абанто 75 мл/дка, Натюр Брейкър 75 мл/дка; срещу 

колорадския бръмбар ПИВ за възрастни е 20% унищожена листна 

маса, ПИВ за ларви по време цъфтежа 15% нападнати растения; ПИВ 

за ларви след цъфтеж 20% нападнати растения, регистриран 

биопродукт за контрол на този неприятел е  Синеис 480 СК 5 мл/дка; 

при телените червеи преди засаждане и през вегетацията ПИВ за 

ларви е 4-6 бр./м2 регистриран биопродукт е Натуралис 200-300 

мл/дка. 

 

Прибиране на продукцията 

 

 

 

Извършва се ръчно с мотика и механизирано с нож-скоба или 

плуг. Клубените са с нежна кожица, която лесно може да се нарани, 

ето защо те трябва внимателно да се вадят. Сортират се на фракции 

според изискванията. За пълно узряване на клубените се изчаква до 

края на месец юни, когато се преминава към реколтиране на посева. 

Признак за узряването на клубените е изсъхването на растението. 

Листата пожълтяват и стъблата полягват по почвената повърхност.  

Прибирането на продукцията от картофи е от средата на 

месец май до началото на месец юни.  

 

След изваждането картофите трябва да се транспортират на 

сенчесто място. Те не трябва да се оставят дълго време на 

слънце, защото бързо потъмняват, позеленяват и губят 

търговската си стойност. 
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Ръчно прибиране от 

малки площи 
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