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КАСТРЕНЕ И ПОДРЯЗВАНЕ НА ГОДЖИ БЕРИ /Goji Berry/  
 

Годжи Бери се развива много бързо през летните месеци, когато слънцегреенето, температурата и 

валежите отговарят на нуждите му за развитие. Подрязването на растението е ключов елемент при 

успешното му култивиране с цел максимален добив. Без никакво кастрене Годжи Бери храста не само 

изглежда грозно, но и има излишък от клончета, които намаляват добива от растението.  С резитбата се 

подобрява развитието на растението, проветрява се и просветлява короната, от което зависи качеството 

и количеството на плодовете, поддържането на междуредията и вътрередовите разстояния достъпни за 

обработващата техника. 

Традиционно Годжи Бери се оформя във форма приличаща на чадър (Модел Чадър).  

 

КАСТРЕНЕ НА ГОДЖИ БЕРИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА 

През първата година се препоръчва растението да се остави да расте като храст с цел да се развият 
добри стъбла и здрава коренова система. Резитба се извършва през целия сезон като се изрязват 
странични издънки от корените и леторасли израстващи вътре в короната под ъгъл по-голям от 45 
градуса. Обикновено тези леторасли пълзят по земята, което не е желателно. Стъблата, които израстват 
на височина над 1,5м се съкращават до тази височина.  Оставят се до две основни стебла на растение, 
като всички разклонения до 40-50см се премахват. Така оформен храста може да се остави да зимува 
като задължително се привързва на опорен кол.  
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Тази резитба е от голямо значение за по-нататъшното развитие и плододаването на растението. 
Оформянето на храстите се извършва в зависимост от сорта. Традиционно, растението Годжи Бери се 
кастри в края на зимата, докато няма движение на сокове и растението спи. За постигане на по-висок 
добив и качество на плодовете е необходимо и лятно кастрене. При това кастрене трябва да се 
премахнат два типа клонки, за да се контролира прорастването на клони и листа и да се постигне една 
правилна структура на растението с баланс между надземна и подземна част, способна да осигури 
максимален добив.   

 
 

Сорт GB 1  

Храстът се оформя рано на пролет след първата година. Тъй като сортът се характеризира с много силен 
и бърз растеж, растенията се оформят на цилиндричен модел. При този начин на резитба рано на пролет 
при начало на вегетацията от презимувалите стъбла се избира най-здравото, от което ще се формира 
стъблото. Всички останали стъбла се отстраняват. През пролетта и лятото растението се поддържа, като 
се чистят всички издънки, израстващи около стъблото, култуци, поникващи в пазвите на основните клони 
и израстващи от стъблото под ъгъл по-голям от 45 градуса и такива на височина до 35см от земята. 
Растението се оформя с корона от 4 до 6 етажа в зависимост от растежа. За продължение на основното 
стъбло се оставя един летораст. 

 
Сорт GB 2  

Храстът се оформя рано на пролет след първата година. Тъй като сортът се характеризира с много силен 
и бърз растеж, растенията се оформят по модел дървовидна формировка. При този начин, за резитба 
(рано напролет, по време на началото на вегетацията) от презимувалите стъбла се избира най-здравото, 
от което ще се формира стъблото (ако растението е много силно може да изхранва и две стебла). Всички 
останали стъбла се отстраняват. През пролетта и лятото растението се поддържа,  като се чистят всички 
издънки, израстващи около стъблото, култуци поникващи в пазвите на основните клони и такива, които 
израстват от стъблото на височина под 35см от земята и ъгъл по-голям от 45 градуса. Растението се 
оформя с корона от 3 до 4 етажа в зависимост от растежа. За продължение на основното стъбло се 
оставя един летораст от върха на растението, а останалите се изрязват изцяло. При отглеждането му на 
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носеща телена конструкция могат да се прилагат и други формировки като се оставят две стебла, 
отдалечени по между си, чрез привързване към мрежата. От тези стебла се оставят странични клони, на 
които да се формират плодовете. Задължително се просветляват растенията като същевременно се 
осигурява въздушен поток чрез елиминиране на кореновите издънки и зашумяване в първите 35-40см 
над земната повърхност. 

 
Сорт GB 4  и GB X 

Растенията от тези сортове се характеризират с по-бавен растеж и образуват по-слаби и тънки стъбла. 
При тях най-подходяща е формировката Чадър при която през втората година се оформя стъбло чисто от 
обрасващи клони на височина 1-1,5 м с чадър подобна корона. При този начин на резитба рано напролет 
по време на началото на вегетацията, от презимувалите стъбла се избира най-здравото, от което ще се 
формира стъблото. Всички останали стъбла се отстраняват. През пролетта и лятото растението се 
поддържа, като се чистят всички издънки, израстващи около стъблото, култуци, поникващи в пазвите на 
основните клони и такива, които израстват от стъблото на височина под 80см от земята и ъгъл по-голям 
от 45 градуса. Растението се оформя с корона от 1 до 2 етажа в зависимост от растежа, като клоните 
оформят своеобразен чадър. За продължение на основното стъбло се оставя един летораст, а останалите 
се изрязват. 

 
Обща информация при кастренето на всички сортове: 

Коренови издънки: Кореновите издънки израстват директно от корените, особено от местата, където 
корена е бил отрязан или наранен по-време на почвената обработка. Ако не се предприемат мерки, тези 
издънки се превръщат в нови растения и затрудняват обработката и обслужването на насаждението.  

  
  

ИЛЮСТРАЦИЯ НА ТРИТЕ ТИПА КАСТРЕНЕ НА ГОДЖИ БЕРИ /GOJI BERRY/ 

 
 

 
 

 

 

МОДЕЛ „ЧАДЪР“ 5-ГОДИШНО РАСТЕНИЕ 
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КАСТРЕНЕ НА ГОДЖИ БЕРИ НА 3 НИВА – 5 ГОДИШНО РАСТЕНИЕ 

 

 

 

 

МНОГОЕТАЖЕН „ЦИЛИНДРИЧЕН“ МОДЕЛ НА ОФОРМЯНЕ НА ГОДЖИ БЕРИ НА 5-ТА ГОДИНА 


