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При създаване на овощна градина трябва да се вземат в предвит някой много важни фактори:

  

- Типа на насаждението
 - Овощния вид и сорт
 - Подложка на използваните дръвчета
 - Разстояния на засаждане и схема
 - Резитба за формиране и плододаване
 - Пред-посадъчна подготовка на площите
 - Доставка и съхранение на посадъчния материал
 - Срокове и начини на засаждане
 - Растителна защита и торене
 Първото нещо което трябва да направите е намирането на лицензиран овощен разсадник откъдето да закупите първокачествени
овощни дръвчета,отговарящи на всички изисквания (сертификат,здравен статус,фитосанитарен паспорт) и др.(щом четете това Вие
сте на правилното място-поздрави!) Ако това не стане през есента, може да ги закупи при първа възможност през пролетта. (За
качествен овощен посадъчен материал свържете се с нас  - http://razsadnik-elit.com )
Избор на място. Това трябва да планирате предварително,преди да пристъпите към създаването на овощна градина. Изборът

означава, че трябва предварително да познавате особеностите на мястото като изложение, релеф, почва, киселинност на почвата,
надморска височина, подпочвени води и др. От всички фактори най-голямо значение има топлинният режим, тъй като всички
останали могат да се компенсират да известна степен чрез насипване с подходяща почва, торене, поливане, отводняване и др.
Топлинният режим обаче не може да се регулира изкуствено. Той може да бъде ограничаващ фактор не толкова от абсолютните
минимални температури през зимата, когато дръвчетата са в покой, а преди всичко от повратните студове в края на зимата или през
пролетта. При такива студове често се получават значителни повреди по рано цъфтящите видове, като бадем, праскова, кайсия,
дюля и др. затова те трябва да се засаждат на место растения с по-мека зима и без възвратни пролетни студове. Повечето овощни
видов се развиват най-добре върху богати почви с алкална до леко кисела реакция и с добре огрявани от слънцето места, които са
добре защитени от ветровете. Такива са ябълка, слива, вишня, мушмула и др. Тези видове издържат и на по-ниски температури през
периода на покой – до - 28-30°С. Ако теренът е с равнинно разположение и с възможност за поливане, той е подходящ за
отглеждане на ябълки, круши, дюли, праскови и др. Ако теренът е с по-голям наклон, където и влагата по трудно се задържа, и е
без възможност за поливане, там добре ще се развиват сливи, кайсии, бадеми, череши, вишни, орехи и др. Релефа на мястото влияе
преди всичко върху температурния и водния режим.Студеният въздух пада надолу по склоновете и се напластява в най-ниските и
затворени места,затова те не са подходящи за засаждане на овощни култури. Повечето овощни видове се развиват при надморска
височина 500-600м. Овощните видове виреят добре на почви с PH от 5.5 до 7.5(киселинност).За годността на почвата в дадена
местност най-добре се съди по развитието на съществуващо вече насаждение(по силата на неговия растеж,по дълготрайността и
родовитостта му). За създаването на овощна градина с по- големи размери е задължително да се направи почвен анализ и 
консултация със специалист–агроном и разчет на необходимите средства(арендоване на земя,закупуване на посадъчен
материал,трактор,инвентар и т.н.).Маркиране на мястото.Обърнете внимание на разстоянията за  пътища и покрай оградата.Те
трябва  да са достатъчни за да може да маневрират машините.Трябва да се вземе предвид и начина на напояване(по бразди или
капково). Според големината на  градината трябва да се изчисли колко броя дръвчета ще са  необходими за 1 дка. За различните
видове има различни разстояния на засаждане.Например:при прасковата 5/3,4/4,4/3,и т.н.( между редово / вътре редово ).Примерно
избираме 4/4 това означава,че за 1 дка са необходими 62 бр. дръвчета. Прекомерното сгъстяване на дърветата в овощната градина,
особено на силно растящите видове и сортове, не дава положителни резултати. Към 12-15-та година те се засенчват силно и се
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налага да се прореждат. Обикновено при засаждане на нова овощна градина се препоръчват следните схеми в зависимост от вида
на растението и растежната сила на подложката. Ябълки и круши на силно-растящи подложки - на равни терени при поливни
условия - 7х5 м и 7х4 м, на стръмни терени на тераси - 6х4 и 5х3 м, за праскови и кайсии - 5х4, 5х5м . Ябълки и круши на
средно-растящи подложки - 6х4, 5х4 м, ябълки на слабо-растящи подложки с обикновена формировка - 4х3, 4х2 м. Ако ябълките и
крушите се отглеждат палметно, засаждането е по-гъсто 4х2,5х3 м - на средно-растящи подложки, и 5х1,5 и 4х1 - на слабо-растящи
подложки. Повечето овощари любители се увличат по свръх-сгъстени градини на слабо-растящи подложки. Следва обаче да се
знае, че сгъстяването не бива да е повече от 0,5-1 м в реда и 3-4 м в междуредията При по-тесни междуредия силно се влошава
осветлението и в тях е невъзможно отглеждането на други култури. В по-северните райони схемата за засаждане при семковите
трябва да е 5х4, 4х3, за костилковите -3,5х2,5, 3х2 м.Пред посадъчна подготовка на почвата.Мястото се почиства от големи
камъни,храсти или стари дървета ако има такива,след което се риголва с трактор на дълбочина 60-70 см.Добре е преди това
мястото да се натори с фосфорни и калиеви торове.При възможност след риголването се внасят по 4-5 т разложен оборски
тор,който се заорава на 20см дълбочина. Изкопаване на дупки за засаждане (посадъчни ями).Извършва се със свредел,агрегатиран
към трактора(ширина на дупката 60см,дълбочина 50-60см).Ако не е извършено пред-посадъчно торене направете преди
засаждането (1 кофа разложен оборски тор,300 гр. супер фосфат и 150 гр. калиев сулфат).След което пристъпвате към засаждане
на дръвчетата,които се подреждат според вида и сорта.Преди засаждането на дръвчетата се извършва леко подрязване на 
по-дебелите корени без да се съкращава силно кореновата система.Така подготвеното дръвче е готово за засаждане като спойката
на присаждане остава над почвената повърхност(3-5см) Почвата хубаво се претъпква и се полива с 20-30 л. вода.Извършва се
резитба  на около 60-70 см. от почвената повърхност,ако в зоната 40-50 см има предивременни клончета се оставят 5-6 броя( по
късно се избират 3-4) които се режат на 2-3 пъпки. За да предпазим дръвчето от счупване при силен  вятър до него се поставя
колче и се привързва.
 Този текст е защитен с авторски права,при използването му посочете източника: 
 (Овощен разсадник "ЕЛИТ"- http://www.razsadnik- elit .com )

  

Тагове:Създаване на овоща градина от Ябълки Круши Праскови Нектарини Кайсии
Сливи Череши Вишни Бадеми Смокини Лешници Дюли Мушмула Нар Дрян Киви
Кестени Райска ябълка Маслини Декоративни овощни Разсад Орехи Хинап
Арония  Касис Къпини Червено Бяло френско грозде Малини ябълкова градина
бадемова градина прасковена градина  черешова градина сливова градина
кайсиева смокинова лешникова маслинова овощни градини Разсад овошки
дървета храсти Плодни дървета посадъчен материал,садене,засаждане, торене,
овощни градини,овощна градина, почвообработка, пръскане, растителна защита,
сортове,садене,овощна градина,плодови дръвчета,fruit garden
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