
Сортове орехи (Орех) - Овощен Разсадник Елит

Written by elit74
Monday, 16 January 2012 23:20 - Last Updated Saturday, 28 January 2012 07:24

Орехи Фиданки (разсад) Орех - Овощни Разсадници ЕЛИТ
Орехи (Сортове орех). Орехът (Juglans regia L.  – Обикновен орех) достига височина
20-40 м и диаметър до 2 м. Има право  стъбло и широка неправилна корона.Орехът е
овощен вид, който с успех  вирее както в планинските,така и в равнинните райони на 
страната. По  време на покой възрастите дървета  понасят температури до минус 30 
С.Използват се за консумация в прясно състояние и в хранително-вкусовата 
промишленост.Също така и за добив на дървесина,от която се произвеждат 
мебели.Изискванията на ореха към почвените условия не са  големи,сухоустойчив вид
е.Орехът е светлолюбиво овощно растение... 

Орех сорт Извор 10
Плодовете на сорта орехи  Извор 10 са  средно едри, с тънка черупка. Ядките са
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охранени, с висока  масленост -  55,7%, с много добър вкус. Образува цветните си пъпки
и на  странични  клонки, встъпва много рано в плододаване. Дървото образува  широка, 
сравнително рядка корона. Има отлична родовитост.Опрашва се от 
Шейново,Силистренски и Сливенски.Сортът встъпва рано в плододаване и е   много
родовит. Черупката е сламеножълта до светлокафява.Устойчив е на  антрактноза и 
бактериоза.

Орех сорт Шейново
Плодът  е средно едър - 12-13 g,със продълговата,елипсовидна,малко сплесната по 
шева към върха форма.Повърхността на черупката е слабо нагъната до 
нагъната.Цветът и е кафявозелен с просветляване от жълтеникаво до 
сивопепеляво.Тя е тънка и много лесно чуплива.Ядката е охранена и  изпълва много
добре черупковата празнина.Отделя се много добре от  черупката.Рандеманът е над
54%,а маслеността-над 71%. Дървото има добър  растеж.Устойчив е на ниски зимни
температури,цъфти късно.Сортът е  протогеничен.Слабо чуствителен е на
антрактноза.Плододаването е редовно и  добро.

Орех сорт Дряновски
Плодове на този сорт орехи  са едри  до много едри-16 g, кръгли, доста здрави.Ядката
е крехка с  отличен фкус със сламеножълт цвят,отделяща се лесно от 
черупката.Рандеманът е 51%, а маслеността – 68%. Дърво силно растящо с  рядка 
куполовидна корона. Опложда се от сортовете орехи  Шейново,Силистренски,Сливенски
и Пловдивски. Плодовете на ореха сорт  Дряновски узрявят през средата на
м.септември.Плододава  редовно.Присадените орехови дървета от този сорт
плододават още на 2-3  година. Практически устойчив е на болестта антракноза, но е  
чувствителен  на бактериоза.Средният добив от 12-15 годишно дърво са  около 40-50 кг.

Полезно:
Засаждане на овошки (Орехи)
Отглеждане на Орех (Орехи)
Торене на овошки (Орехи)
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http://www.razsadnik-elit.com/zasajdane-na-ovoshki.html
http://www.razsadnik-elit.com/otglejdane-na-ovoshki/1-dravcheta/191-otglejdane-na-oreh.html
http://www.razsadnik-elit.com/torene-na-ovoshki.html

