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ЛУКОВИЦИ В БУРКАН

ПОСАЖДАНЕ: 
ЕСЕН 

МЯСТО: НА ЗАТВОРЕНО, 

ОТНАЧАЛО – НА ТЪМНО, 

ПОСЛЕ – НА СЛЪНЧЕВО

ЦЪФТЕЖ:  
3-5 МЕСЕЦА СЛЕД 
ПОСАЖДАНЕТО 

Ще са ви 
необходими:

1 Носете 

ръкавици, 

защото 

допирът с 

луковиците 

може да 

предизвика 

кожна алергия.

2 

3 
4 

Стъблата  

ще израснат на 

височина и ще се 

появят пъпките 

на цветовете.

Луковиците са натрупали 

хранителни запаси, 

необходими на стъблата, 

листата и цветовете, 

за да се развиват.

Корените на 

луковиците 

стигат до 

дъното, за да 

могат да се 

снабдяват с вода.

Продължавайте 

да проверявате дали 

почвата е достатъчно 

влажна и я поливайте 

редовно, докато 

растението цъфне.

Оставете буркана за шест 

седмици след като растението 

прецъфти. Така луковиците 

ще могат да се запасят 

с хранителни вещества 

за следващата година. 

Наесен можете да засадите 

луковиците в градината или 

в съд, който да оставите 

навън. Така те могат да 

цъфнат следващата година.

Не е нужна пръст

Въглен

 

24

25

Проектите в тази книга се отнасят за 
растения, които растат в саксии, така че 
не се нуждаете от градина, за да им се 
наслаждавате. Малко място на открито – 
като балкон или перваз под прозорец, е 
подходящо за всяко от тях. Други могат да 
бъдат отглеждани в закрито помещение.

Какво да носите
Носете затворени обувки, в случай 

че изпуснете нещо върху краката си. 

Ако сте навън и е слънчево, слагайте 

слънцезащитен крем и носете шапка.

Има списък на 

всичко необходимо 

за изпълнението 

на проекта.

Животинска мръсотия
Ако се занимавате с градинарство 

навън, внимавайте да не 

попаднете на изпражнения 

от кучета и котки. Не ги пипайте. 

Помолете възрастен да ги махне.

Тук има 

още съвети 

за отглеж-

дането му.

Мерки за безопасност

Работа с почвата
Замърсяването на рани с 

мръсотия или пръст може 

да бъде опасно. Ако имате рани или 

драскотини, сложете им предпазни лепенки. 

Ако раните са по ръцете ви, носете и градинарски ръкавици. 

Ако се порежете или се одраскате, докато работите, 

веднага измийте раната и сложете предпазна лепенка. 

Внимавайте да не попадне пръст или мръсотия в очите ви.

Преди да започнете, прочетете 
страници 6-15 в началото на 
книгата. След това прочетете 

и самия проект, за да се 
уверите, че разполагате 
с всичко необходимо.

Всеки проект има 

въведение, което 

ви дава кратка 

информация.

Ще намерите доста съвети по градинарство 

на стр. 6-15, както и терминалогичен речник 

с градинарски думи на стр. 62-63.

Как да използвате
тази книга?

Тук 

обясняваме 

как да 

посадите 

растението.

Винаги използвайте вида 
растение, пръст и саксия, 

които ви предлагаме. 
Изберете саксии с дупки на 

дъното, освен ако указанията 
не сочат друго. Повече за 
саксиите вижте на стр. 6.

Тук показваме къде 

и кога да садите 

и кога растението 

достига крайния 

стадий на 

развитието си.

Нещата, които 

ще са ви нужни, са лесни 

за намиране в градинските 

центрове, цветарските и 

други магазини.

В книгата има информация за 

някои вредители, които могат 

да нападнат растенията ви. 

Повече за тях прочетете

на стр. 14-15.

КАРТОФИ 

ЗА СЕМЕ

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

 Не пръскайте с препарати 

и химикали растенията, 

които ще използвате за храна.
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Пръст
За повечето от проектите 
в книгата не е необходима 
специална пръст. Можете 
да ги изпълните с пръст, 
закупена от цветарските 
магазини. Не използвайте 
почва, взета от градина, 
защото може да не 
е подходяща и да 
попречи на развитието 
на вашите растения.

Подхранване на растенията
Някои от проектите в тази 
книга предлагат използване 
на тор и добавки за растения 
за подхранване на цветята. 
Ако използвате купешка 
тор или добавка, помолете 
за помощ и внимателно 
следвайте инструкциите на 
опаковката преди употреба.

Летви за растения 
и накрайници за летви
Някои растения, които са 
включени в тази книга, имат нужда 
от специални летви, които да им 
служат като опора, за да могат да 
растат. Можете да закупите такива 
летви от градинските центрове. 
Те често са изработени от дърво 
или бамбук. Трябва да купите 
точния размер за вашия 
проект, тъй като обикновено 
е трудно да ги пригодите, ако 
не са подходящи.

Винаги трябва да поставяте 
накрайници на летвите. 
Това ще предпази хората от 
нараняване или убождане.

Етикети за растения
Когато засаждате семена, 
полезно е да поставяте 
и етикети с обозначения, 
за да помните в коя 
саксия какво е засадено. 
Можете да закупите 
специално предназначени 
за това етикети или да 
си направите например 
от клечки за сладолед. 
Надпишете ги с молив или 
за да не се отмие надписът 
– с перманентен маркер.

Градинска лопатка
Полезно е да имате 
малка градинска лопатка, 
с която да загребвате 
пръстта, когато 
засаждате растение 
или пълните саксия 
с пръст.

Молив
Един молив ще ви е от 
полза, за да пробивате 
с него дупки в почвата 
при засаждането на 
семена или малко 
растение.Можете да си направите 

и собствена пръст и 

добавки за растения – 

вижте на стр. 60-61.

Може да закупите 

накрайници за летвите 

или да си направите сами 

от малки пластмасови 

шишета, кофички от 

кисело мляко, малки 

пластмасови саксии 

за растения или дори 

от черупка на охлюв.

Черупка 

от охлювПластмасово 

шише

Клечки от 

сладолед

Накрайник 

с дупки

ОБОРУДВАНЕ

Лейка
Когато поливате големи саксии с растения, 
особено навън, лейката е полезна. 
Тя трябва да има накрайник с малки дупки 
по него, който да е прикрепен към чучура. 
Това прави водната струя по-разпръсната, 
така че пръстта, семената и дребните 
растения да не бъдат отмити.

Градинарски ръкавици
Някои луковици на 
растенията, някои 
плодове и зеленчуци, 
като ягоди и тикви, може 

да раздразнят кожата ви. 
Затова носете градинарски 

ръкавици, когато се занимавате с подобни 
растения. Ръкавиците също пазят ръцете  
от почвата или от растения с твърди, 
драскащи стъбла.

Саксии за цветя
За всеки проект в книгата 
е посочено каква саксия 
да използвате. Повечето 
съдове за растения и 
саксии имат на дъното 
си дупки, така че 
водата от саксията 
да може да изтича 
и пръстта да не се 
оводнява прекалено. 
Ако проектът изисква 
съд без такива дупки, 
ще има специално 
указание.

Големите лейки са тежки, 

когато са пълни с вода. 

Използвайте малка лейка 

или ако е голяма, я пълнете 

само наполовина.

Преди да започнете проект за 
засаждане на растение, прочетете 
всички инструкции, за да се уверите, 
че разполагате с всичко необходимо.

Най-лесно е да използвате саксии, 
стъклени съдове или сандъчета, 
които са направени специално 
за тези цел, тъй като те имат 
пробити дупки. Ако ги държите 
в дома си, поставете паничка под 
саксията за оттичащата се вода.

Повечето висящи 

саксии нямат 

дренажни дупки.

Паничка за отводняване 

на саксията

Дренажни дупки

Стъклените буркани 

нямат дупки.
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НАЧАЛО
Пълненето на саксиите и засяването на семената 
по правилен начин ще предостави на вашите 
растения най-добрата възможност да растат.

Постелете хартия под 

саксията – ако се разсипе 

пръст, можете да я съберете 

и да я използвате отново.

Пълнене
Повечето проекти се нуждаят от саксия 
или съд с пръст (универсална почвена смес). 
Ето стъпките как да засадите растение:

Следвайте точно стъпка 
по стъпка инструкциите 
за всеки отделен 
проект, тъй като общите 
инструкции тук може да 
не са подходящи за него.

1 Използвайте малка 
чашка, за да напълните 
саксията с пръст. 
Оставете около 1 см място 
под ръба на саксията.

1 Напълнете 
избраната саксия 
с пръст.

2 Раздробете всички 
бучки пръст. След това 
внимателно натиснете 
пръстта, за да я заравните.

Корените 

се развиват 

в почвата.

2 Ако има бучки, ги раздробете. 
Ако нивото на пръстта не е 
равно, притиснете я внимателно.

Стъблото на 

растението 

расте над 

пръстта.

Растението 
се нуждае 
и от място, 
за да расте.

Саксия

Голяма 
саксия

Корени и почва
Растенията сами си произ-
веждат хранителни вещества, 
като с корените си всмукват 
от почвата вода с разтворените 
в нея минерални вещества. 
Ето защо е нужно да използвате 
висококачествена почва.

Засаждане на семена
Много от проектите в тази 
книга започват с отглеждане 
на растения още от семена. 
Различните семена изискват 
различен начин на засаждане.

1 Изсипете семената 
върху дланта си. Вземете 
с пръсти 5-6 от тях.

1 Преди да започнете 
засаждането, полейте доб-
ре с вода почвата, ос вен 
ако няма специална инст-
рук ция да не го правите.

2 Бавно движете ръка 
на зигзаг над пръстта в 
саксията и ръсете семена. 

3 Наръсете тънък слой 
пръст (около 1 см) отгоре, 
за да покриете семената. 
След това леко натиснете 
пръстта, за да се заравни. 
Полейте обилно с вода.

Големи семена

Растенията, поникващи от малки 

семена, имат крехко стъбло 

и могат да проникнат само 

през много тънък слой 

от пръст. 

2 Поставете семето навът-
ре в пръстта на около три 
сантиметра дълбочина от 
повърх ността на почвата. 

3 Запълнете дупката с пръст, 
след което внимателно притис-
нете, за да я заравните. Оставете 
поне около десет сантиметра 
разстояние между семената.

От големи семена се 

развиват по-дебели и груби 

стъбла и е нужен дебел слой 

пръст за опора.

Някои от семената 

трябва да бъдат 

засети по-навътре 

в почвата в 

зависимост от 

инструкциите.

Не слагайте 

твърде много 

семена на едно 

място.

10 см

Малки семена
Малките семена са 

приблизително с такъв размер:

Големите семена 

са приблизтелно 

с такъв размер.
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