
 

Терминът „на гол корен” 

 
Терминът „на гол корен” означава, че самото растение е без каквато и 
да е опаковка. Тези растения са за бързо засаждане. В случай, че 
времето не позволява засаждане веднага след закупуването, може да 

ги съхраните по няколко начина:  
 
Съхранение на фидаки 
 

 
 
 Напръскайте корените с вода, опаковайте с влажна материя (парче 
стар плат), поставете в найлон и завържете добре. Така опаковани, 
посадъчният материал може да се съхранява на хладно място до 3-5 

дни, без да има проблем от изсъхване. 
 
 В случай, че нямате студено помещение за съхранение, затрапете ги в 
земята.  

 
Съхранение на лози  

 



 

 

При невъзможност закупените лози да се засадят веднага, временно 
могат да се съхранят в избено помещение при температура, която не 
се понижава под 0°С. Кореновата система се покрива с влажен, чист, 
речен пясък, който периодично трябва да се навлажнява. Ако не се 

разполага с пясък е възможно корените да се покрият и с влажна 
почва. 
 
Съхранение на рози  
 

 
 

Поставете ги в найлон на студено, за предпочитане не замръзващо 
място, като гараж, градинска барака, таван. Така се съхраняват до 3-4 

седмици. 
 

Ако е извънредно студено и има опасност от замръзване в 

помещението, оставете ги в найлона, но ги покрийте с някаква 
изолационна материя (одеяло, черга, стара дреха). Розите на гол 
корен са много издръжливи на студ и дори и да замръзнат, това няма 
да ги увреди, важното е да не изсъхват прекалено много. 
 

В случай, че нямате студено помещение за съхранение, затрапете ги в 

земята или ги насадете в саксии.  
 

Ако земята е достатъчно размръзната и позволява затрапване, 
разперете корените така че, да имат максимален контакт с почвата. 
Ако имате повече рози за съхранение, групирайте ги по няколко на 
снопове и наредете сноповете един до друг, така че всички корени да 

са в контакт с почвата. Поставете ги под ъгъл от 45 градуса и ги 
покрийте с компост или почва.  Покрийте, не само корените, но и 



 

стъблата колкото може, като оставите само върховете да стърчат. 

Хубаво утъпчете почвата, така че, да се осигури добър контакт с 
корените и да няма въздушни джобове.  
 

Ако няма възможност за затрапване отвън, направете го в саксия. 
Отново, запазете розите на снопове и затрупайте корените и поне 
половината от стъблата с почва или компост.  Оставете саксията на 

завет и на сенчесто място. Ако е твърде студено, може да изолирате 
саксията и откритите стъбла с някаква покривка. Розите не се нуждаят 
от никаква светлина, когато се съхраняват при много студени 
условия.  
 

Когато условията позволят засаждане, накиснете розите във вода за 

няколко часа, след това засадете, както обичайно. Ако розите са 
засадени току-що и земята замръзне, погрижете се да полеете поне 
веднъж, след като се размръзне – ако земята е замръзнала твърде 
много и надълбоко, това изсушава розите, тъй като леда, пречи на 

корените да поемат влага. 
 
 


