
 

Какви овощни дръвчета трябва да се търсят на 
пазара 

 
Осигуряването на качествени и здрави дръвчета, с доказана сортова автентичност е един от 
решаващите фактори за успешното им отглеждане в овощната градина. Допускането на 
грешки в това отношение е особено опасно при създаването на по-големи градини. Всички 
регистрирани овощни разсадници и търговски обекти се контролират от Службите по 
апробация и семеконтрол, както и от тези по Растителна защита в съответните региони. Те 
освидетелстват здравното състояние, автентичността и качеството на дръвчетата. Освен тези 
разсадници обаче, съществуват и нерегистрирани дребни производители на посадъчен 
материал, които размножават от някои малоценни сортове, а и дръвчетата не отговарят на 
стандарта. Неслучайно на пазара на дребно се предлагат нестандартни дръвчета, дори 
дивачки при тези, където подложката и сорта са от един и същи вид, например: праскова 
върху праскова, череша върху дива или културна череша, вишна върху вишна, кайсия върху 
кайсия, ябълка върху клонова ябълкова подложка, бадем върху бадем. Установяват се също 
дръвчета с недървесинена стъблена част, които при по-големи зимни студове измръзват. 
Невинаги предлаганите сортове отговарят на действително присадения сорт. Недобросъвестни 
дребни производители и особено прекупвачите много бързо се ориентират какви сортове се 
търсят при отделните овощни видове и предлагат това, което се търси. 
     
 Посочените факти могат да се обяснят по причина на следните обстоятелства: 
     
 Овощните разсадници започват да изваждат дръвчетата още в края на октомври, преди да е 
приключила вегетацията и да е започнал листопадът. Тъй като естественият листопад започва 
по-късно, предимно след есенни мразове, е възприета практиката дръвчетата да се 
обезлистват ръчно. Изискването е те да се изваждат най-малко две седмици след свалянето на 
листата, за да протече обратен поток на хранителните вещества към кореновата система и по-
добре да узрее дървесината на стъблото. Това изискване обаче не се спазва в много 
разсадници. В стремежа си да бъдат първи на пазара изваждат дръвчетата веднага след 
обезлистването им, дори с листата от вторичния прираст, който е характерен за ябълковите 
сортове. 
 Друга грешка, която се допуска в разсадниците е да не се изкореняват подложките с не 
прихванати пъпки. Когато на тях е направена безчепова резитба, от връхната част /около 
мястото на окулиране/ израстват леторасти, наподобяващи окуланта и много често при 
почистването на дивите леторасти по стъблото на подложката несъзнателно те се оставят. 
Така се допускат дивачки сред културните сортове при посочените по-горе видове. При 
сортирането на дръвчетата дивачките могат да се различават само от квалифицирани в това 
производство работници и от специалистите, но не всеки потребител би различил присадено 
от неприсадено дръвче. Допуснатите грешки се установяват много късно, след прораждане на 
дръвчетата. 
 

 


