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СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЕ ОТ ГОДЖИ БЕРИ /Goji Berry/ 
 

МЯСТО НА ЗАСАЖДАНЕ 

Мястото, определено за насаждение от Годжи Бери, трябва да бъде добре подготвено. Най-добри 

предшественици са терени, които са били покрити с тревна смеска или едногодишни култури. През 

есента или пролетта мястото се наторява с 2 т добре угнил оборски тор, 30-50 кг суперфосфат и 15-20 кг 

калиев тор на декар, след което се изорава на дълбочина 30-35 см (не повече от 40см) около един месец 

преди засаждането. Ако подготовката на почвата по гореописания начин не е направена есента преди 

засаждането, то почвата трябва да се обогатява направо с оборска тор. 

Подпочвените води не трябва да надвишават 80 - 90 сантиметра дълбочина (растенето не търпи 

преовлажняване!) 

 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: 

-  съотношение 1/3 (пясък/почвата) е най-подхдящо за отглеждането му. 

-  Годжи бери расте много добре при рН на почвата 6.5-7.5, но се развива и в алкална почва с рН от 8.2-

8.6. 

-  всяка добра градинска почва е подходяща за нормалното развитие на Годжи Бери /Goji Berry/. 

-  при възможност засаждайте в лека, отцедлива почва. 

-  растението предпочита слънчево място или такова с частична сянка.  

-  Годжи Бери издържа на студове под -25 ° C и горещини над 40 °C 

- добре вкоренените и адаптирани към мястото растения (след 2-3 година) издържат без проблемно    

дълги засушавания. 

 

ЗАСАЖДАНЕ 

Засаждането на 1-годишни растения Годжи Бери /Goji Berry/ в контейнери се извършва след 

преминаването на големите студове през пролетта и лятото. Преди засаждането мястото се изравнява и 

се маркира. При големи насаждения, където обработката на почвата се извършва механизирано, 

растенията се засаждат на разстояние 2-2.5 м между редовете и 1.5-1.80м между растенията в редовете. 

За малки насаждения или домашни градинки, при които обработката става на ръка, разстоянията между 

редовете се намаляват до 1.5м, а тези в редовете - на 1м.  

 

СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ 

Засаждане в домашни градини: 

1,5 m х 1,0 m = 666 бр/дка 
2,0 m х 1,0 m = 500 бр/дка – Препоръчително ! 
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Засаждане при професионално отглеждане: 

2,0 m х 1,5 m = 333 бр/дка 

2,0 m х 1,8 m = 277 бр/дка – Препоръчително ! 

2,5 m х 1,5 m = 266 бр/дка – Препоръчително ! 

2,5 m х 1,8 m = 222 бр/дка 

3,0 m х 1,5 m = 220 бр/дка 
3,0 m х 1,8 m = 185 бр/дка 
3,0 m х 2,0 m = 166 бр/дка 
 

Засаждането на Годжи Бери става по следния начин: Изкопават се посадъчните ямки с размери минимум 

20/20/20 или 30/30/30см (дължина х ширина х дълбочина). Горният почвен слой се отделя встрани (в 

последствия с него се посипват корените в ямката). Когато не е извършено предпосадъчно торене, на 

дъното на ямката се посипват около 100 грама суперфосфат и 2-3 кг добре угнил оборски тор, който се 

размесва с малко почва от горния почвен слой или торф.  Дупките за засаждането задължително трябва 

да са толкова широки, колкото свободно да поберат корените. Младият разсад се изважда от 

контейнерите, като се внимава да не се наруши кореновата система. Растенията се поставят в ямката на 

дълбочината, в която са били в контейнера (не повече от 3-4 см по-дълбоко).  Притъпква се няколко пъти 

внимателно, от периферията на дупката към центъра, за да се уплътни пръста около всички корени. С 

насипаната около растението пръст се прави венец във формата на чаша, за да се задържа водата от 

дъждовете и от поливките. Полива се с 3-4 л вода на всяко растение. За предпазване от бързо 

изпаряване на полятата вода, почвата около засадените растения се посипва със суха пръст. След 

засаждането на растенията, почвата в междуредията е достатъчно утъпкана и е препоръчително да се 

разрохка с култиватор. При засушаване младото насаждение от Годжи Бери се полива според нуждата 

още 1-2 пъти през лятото. 

 

ВАЖНО!!!  

Независимо дали почвата е влажна или не, засаденото дръвче се полива с 10-20 литра вода, за да се 

изгони въздухът от празнините в почвата и пръста да прилепне плътно до корените. След поливането 

отгоре се разхвърля прегорял оборски тор, слама, сено, листа, кора, за да се предотврати изпаряването 

на влагата. Дръвчето се превързва леко към подпорния кол с мека превръзка във вид на осморка. До 

есента ще са необходими по 2-3 поливки месечно, за да може растението да се вкорени добре. Не бива 

да се прекалява с поливането, особено при по тежки почви и по-чести валежи, тъй като има опасност 

корените да загният и растението да загине! Растенията трябва да се поддържат без плевели и 

конкурентна растителност. Първото подхранващо торене се извършва след прихващане на растението. 

 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОДЖИ БЕРИ 

Растението Годжи Бери /Goji Berry/ не се развива добре при уплътнена и заплевена почва. Затова, през 

лятото почвата е добре да се поддържа в разрохкано състояние и чиста от плевели. Това може да се 

извършва с култиватор или ръчно окопаване около храстите. Първата обработка се извършва рано 

напролет, веднага щом почвата изпръхне. След това в зависимост от нуждата през лятото почвата се 

обработва още 1-2 пъти. Пролетните и летните обработки се правят по-плитко (7-8 см), а през есента 

почвата се обработва до 10-12 см дълбочина. Едно от най-важните условия за получаване на високи и 

трайни добиви от Годжи Бери е наторяването. На много бедни почви се внася ежегодно през есента или 

рано напролет по 1-2 т добре угнил оборски тор на декар. На по-богати почви същото количество 
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оборски тор се дава през година. За постигане на максимални резултати е полезно да се направи 

двукратно подхранване на насажденията от Годжи Бери с минерали торове рано напролет и при 

образуването на завръз (през  юни). При всяко подхранване се внасят 5 кг амониева селитра на декар. 

Суперфосфата и калиевия тор се дават заедно с обработката след беритбата и през есента по 20кг 

суперфосфат и 5кг калиев сулфат на декар.  

Годжи Бери /Goji Berry/ е вид подходящ за биоземеделие.  

За повече информация: 

БИО ТРИИ ООД 
1331 София, Банско шосе No 7 
tel:   +35928109203                                                                        
fax:  +35928109204                                                                
www.biotree.bg    office@biotree.bg 

 
Този документ е изготвен само като напътствие. Данните за неговото съставяне включват  различни източници и експерименти в 
съответствие с конкретни условия (климат, почви) на провеждането им, които са извън контрола на авторите. Авторите не могат да 
гарантират  в точността на последствията в следствие на горепосоченото. 

http://www.biotree.bg/
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