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Резюме 
В периода 2004 г. – 2010 г. в ИЗК”Марица”, 
гр. Пловдив в условия на биологичен опит 
бяха проведени научни изследвания, свързани 
с идентифициране на български сортове 
пипер, градински грах, главесто зеле и 
картофи, подходящи за биологично 
зеленчукопроизводство. При характеризиране 
на генотипите се акцентираше на потенциала 
им за продуктивност и проявените реакции 
към нападение от болести и неприятели. 
В резултат от проведеното изследване за 
използване при биологично производство се 
препоръчват българските сортове градински 
грах Вятово и Марси, пипер Стряма и 
Букетен 50, главесто зеле Балкан, Кьосе 17, 
Пазарджишко подобрено и Пазарджишко 
червено и картофи сортовете Иверце, Надежда 
и Перун.  
 
Ключови думи: биологично производство, 
български сортове, пипер, градински грах, 
главесто зеле, картофи 
 
В периода 2004 г. – 2010 г. в ИЗК”Марица”, 
гр. Пловдив в условия на биологичен опит 
бяха проведени научни изследвания, свързани 
с идентифициране на генотипи, подходящи за 
биологично зеленчукопроизводство. 
В експериментите бяха включени четири от 
основните структуроопределящи култури в 
България: пипер, градински грах, главесто зеле 

и картофи. В условия на биологично 
производство бяха оценени български сортове 
от четирите култури, създадени по класически 
селекционни методи. В селекционните 
програми за създаване на тези генотипи не са 
прилагани биотехнологични методи, 
индуциран мутагенез и не са използвани 
методи за генно модифициране на 
организмите. 
При характеризиране на генотипите се 
акцентираше на потенциала им за 
продуктивност и проявените реакции към 
нападение от болести и неприятели. При 
провеждане на проучванията бяха спазвани 
основните правила на биологично 
производство - отглеждане без използване на 
хербициди и хранене и защита на растенията 
само с биопродукти, разрешени за употреба 
при това производство. 
В резултат от изследването бяха одобрени 
2 български сорта пипер, 2 сорта градински 
грах, 4 сорта главесто зеле и 3 сорта картофи, 
които при отглеждане в условия на 
биологично производство проявяват желани 
стопански признаци.  
 
Сорт пипер Стряма 
 
Сортът е за средно ранно полско 
производство, предназначен за консумация в 
прясно и преработено състояние (сн. 1). При 
биологично производство средният добив е от 
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3 до 4 t/da. Сортът е с висока полска 
устойчивост към вертицилийно увяхване 
 
Сорт пипер Букетен 50 
 
Сорт за средно ранно полско производство, 
предназначен за производство на червен пипер 
за мелене (сн. 2). Реализира среден добив от 
800 kg/da до 1000 kg/da при биологично 
производство. Сортът е с добра полска 
устойчивост на вертицилийно увяхване 
 
Сорт градински грах Вятово  
 
Късен сорт градински грах, дребнозърнест, 
подходящ за стерилизация (сн. 3). При 
биологично производство се получава среден 
добив от 250 kg/da. Сортът е с добра 
толерантност към нападение от грахов 
зърнояд. 
 
Сорт градински грах Марси  
 
Средно ран сорт градински грах, едрозърнест, 
подходящ за замразяване (сн. 4). Средният 
добив при биологично производство е 
300 kg/dа. Сортът е с добра толерантност към 
нападение от грахов зърнояд. 
 
Сорт главесто зеле Балкан 
 
Сорт бяло късно главесто зеле (сн. 5), 
подходящ за консумация в свежо и 
преработено състояние (основно се използва 
за получаване на кисело зеле). Реализира 
среден добив от 2.5 до 3 t/da при биологично 
производство. Сортът е с полска устойчивост 
на мана, бактериоза и черни листни петна 
(алтернариоза). 
 
Сорт главесто зеле Кьосе 17  
 
Сорт бяло късно главесто зеле (сн. 6), 
подходящ за консумация в свежо и 
преработено състояние (основно се използва 
за получаване на кисело зеле). При 
биологично производство се получава среден 
добив от 2.5 до 3 t/da. Сортът е толерантен на 
мана и проявява полска устойчивост към 
бактериоза и черни листни петна 
(алтернариоза). 
 
Сорт главесто зеле Пазарджишко 
подобрено 
 
Сорт получервено късно главесто зеле (сн. 7), 
подходящ за консумация в свежо и 

преработено състояние и за приготвяне на 
кисело зеле. Средният добив при биологично 
производство е от 2.5 до 3 t/da. Сортът е с 
полска устойчивост на мана, бактериоза и 
черни листни петна (алтернариоза). 
 
Сорт главесто зеле Пазарджишко червено  
 
Сорт червено късно главесто зеле (сн. 8), 
подходящ за консумация в свежо състояние, 
преработка и консервиране. Реализира среден 
добив от 2 до 2.5 t/da при биологично 
производство. Сортът е с полска устойчивост 
на мана, бактериоза и черни листни петна 
(алтернариоза) и високо ниво на толерантност 
към зелеви неприятели. 
 
Сорт картофи Иверце 
 
Много ран сорт картофи, подходящ за варене, 
пържене, готвене и печене (сн. 9). При 
биологично производство се получава среден 
добив до 2 t/da. Сортът е с полска устойчивост 
на мана, алтернария и бактериоза и е 
толерантен към нападение от колорадски 
бръмбар. 
 
Сорт картофи Надежда 
 
Ран сорт картофи (ІІ група) подходящ за 
варене, пържене, готвене и печене (сн. 10). 
Средният добив при биологично производство 
е от 2.2 до 2.4 t/da. Сортът е с полска 
устойчивост на мана, алтернария и бактериоза 
и е толерантен към нападение от колорадски 
бръмбар. 
 
Сорт картофи Перун 
 
Средно ран сорт картофи, подходящ за варене, 
пържене, готвене и печене (сн. 11). Реализира 
среден добив от 2 до 2.2 t/da при биологично 
производство. Сортът е с полска устойчивост 
на мана, алтернария и бактериоза и е 
толерантен към нападение от колорадски 
бръмбар. 
 
Одобрените сортове градински грах Вятово и 
Марси, пипер Стряма и Букетен 50, главесто 
зеле Балкан, Кьосе 17, Пазарджишко 
подобрено и Пазарджишко червено и картофи 
сортовете Иверце, Надежда и Перун се 
препоръчват за използване при биологично 
производство.  
 
 



 

  
Снимка 1. Пипер сорт Стряма 

1. Pepper variety Stryama 

Снимка 2. Пипер сорт Букетен 50 

2. Pepper variety Bouquetten 50 

  

  
Снимка 3. Градински грах сорт Вятово 

3. Garden pea variety Viatovo  

Снимка 4. Градински грах сорт Марси 

4. Garden pea variety Marcy 

  

  
Снимка 5. Главесто зеле сорт Балкан 

5. Heading cabbage variety Balkan 

Снимка 6. Главесто зеле сорт Кьосе 17 

6. Heading cabbage variety Kyose 17 

  

  
Снимка 7. Главесто зеле сорт Пазарджишко 

подобрено 

7. Heading cabbage variety Pazardzhik improved 

Снимка 8. Главесто зеле сорт Пазарджишко червено 

8. Variety cabbage Pazardzhik red 

  

  
Снимка 9. Картофи сорт Иверце 

9. Potato variety Ivertse 

Снимка 10. Картофи сорт Надежда 

10. Potato variety Nadezhda (Hope) 
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Снимка 11. Картофи сорт Перун 
11. Potato variety Perun 

 
 
Abstract 
Investigations concerning identification of 
Bulgarian pepper, garden pea, head cabbage and 
potato varieties suitable for organic vegetable 
production were carried out in Maritsa Vegetable 
Crops Research Institute, Plovdiv in conditions of 
organic growing experiment during the period 
2004-2010. It was emphasized both on the 
productivity potential of the genotype and on the 
expressed responses to disease and pest attack. As 
a result of this study the following Bulgarian 
varieties could be recommended for organic 
production: garden pea Vyatovo and Marsi, 
pepper Stryama and Buketen 50, head cabbage 
Balkan, Kiose 17, Pazardzhishko podobreno and 
Pazardzhishko cherveno and potato varieties 
Ivertse, Nadezhda and Perun. 
 
Key words: organic vegetable crop production, 
Bulgarian varieties, pepper, garden pea, head 
cabbage, potato 
 
During the period 2004 - 2010 in Maritsa 
Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv in 
conditions of an organic growing experiment 
some experiments for identification of genotypes 
suitable for organic production were conducted. 
Four basic structure defining cultures in Bulgaria 
were included in the experiments: pepper, garden 
pea, heading cabbage and potatoes. In conditions 
of organic production Bulgarian varieties of the 
four crops produced by classical breeding 
methods were estimated. Biotechnological 
methods, induced mutagenesis were not applied 
and methods for genetic modification of 
organisms were not used in the breeding programs 
for creation of these genotypes. 
Their potential for productivity and expressed 
reactions to attack of diseases and pests were 
emphasized in the characterization of genotypes. 
Basic rules of organic farming were followed in 
the experiment- breeding without any herbicide 
use, and nutrition and plant protection only with 
bio products authorized in this production. 

 
As a result of the research work two Bulgarian 
pepper varieties, two garden pea varieties peas, 
four cabbage varieties and three potato varieties 
were approved which when grown in conditions 
of organic farming exhibit desirable economical 
characteristics. 
 
Pepper variety Stryama 
 
A variety for medium early field production 
intended for consumption in fresh and processed 
condition (Photo 1). In organic production the 
average yield is from 3 to 4 t / da. This variety has 
a high field resistance to vertily wilting.  
 
Pepper variety Bouquetten 50 
 
A variety for average early field production 
intended for producing red pepper for grinding 
(photo 2). It has an average yield from 800 kg / da 
to 1000 kg / da in organic production. This variety 
has a good field resistance to vertily wilting. 
 
Garden pea variety Viatovo 
 
A late variety of small garden pea suitable for 
sterilization (photo 3). In organic production it has 
an average yield of 250 kg / da. This pea variety 
has a good tolerance to attack by the pea 
granivorous. 
 
Garden pea variety Marcy 
 
A medium early variety of bulk garden pea 
suitable for freezing (photo 4). The average yield 
in organic production is 300 kg/da. This variety 
has a good tolerance to attack by the pea 
granivorous. 
 
Heading cabbage variety Balkan 
 
A variety of late white heading cabbage (photo 5) 
suitable for consumption in fresh and processed 
condition (used mainly for obtaining sauerkraut). 
It has an average yield of 2.5 up to 3 t/da in 
organic production. This sort is field resistant to 
mildew, bacteriosis and black leaf spots 
(alternariosis). 
 
Heading cabbage variety Kyose 17 
 
A variety of late white cabbage (photo 6) suitable 
for consumption in fresh and processed condition 
(used mainly for obtaining sauerkraut). In organic 
production it has an average yield of 2.5 to 3 t/da. 
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This sort is tolerant to mildew and it is field 
resistant to bacteriosis, black leaf spots 
(alternariosis). 
 
Heading cabbage variety Pazardzhik 
improved 
 
A variety of semi red late cabbage (photo 7) 
suitable for fresh consumption and processed for 
preparation of sauerkraut. The average yield in 
organic production is from 2.5 to 3 t/da. This sort 
is field resistant to mildew, bacteriosis and black 
leaf spots (alternariosis). 
 
Cabbage variety Pazardzhik red  
 
A variety of late red cabbage (photo 8) suitable 
for consumption in fresh and processed state and 
sauerkraut. In organic production it has an 
average yield of 2 to 2.5 t/da. This variety is field 
resistant to mildew, bacteriosis and black leaf 
spots (alternariosis) and it has a high level of 
tolerance of cabbage pests. 
 
Potato variety Ivertse 
 
A very early potato variety suitable for boiling, 
frying, cooking and baking (Photo 9). In organic 
production it has an average yield of up to 2 t/da. 

This sort is field resistant to mildew, alternariosis 
and bacteriosis and it is tolerant to attack by 
Colorado beetle. 
 
Potato Nadezhda 
 
An early potato variety (group II) suitable for 
boiling, frying, cooking and baking (Photo 10). 
The average yield in organic production is from 
2.2 to 2.4 t/da. This variety is field resistant to 
mildew, alternariosis and bacteriosis and it is 
tolerant to attack by Colorado beetle. 
 
Potato variety Perun 
 
A medium early potato variety suitable for 
boiling, frying, cooking and baking (Photo 11). It 
has an average yield of 2 to 2.2 t/da in organic 
production. The variety is field resistant to 
mildew, alternariosis and bacteriosis and it is 
tolerant to attack by Colorado beetle. 
 
The approved varieties garden pea Vyatovo and 
Marcy, pepper and Stryama and Buketten 50, 
headed cabbage Balkan, Kyose 17, Pazardzhik 
improved and Pazardzhik red, potato varieties 
Ivertse, Nadezhda and Perun are recommended 
for use in organic production. 

 


