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Разсад Малина - Raspberry (Rubus idaeus)-Овощен разсадник Елит

Малината - Raspberry (Rubus idaeus)  е диво или културно   многогодишно храстовидно
растение от род  розоцветни, достигащо на    височина най-много до 2 метра.Плодът на 
малината е много сложен —  образуван е от  многобройни малки   костилчести плодчета,
долепили се  едно до друго,  сочни и ароматни. Във   всяко плодче има малка крехка 
семка, която се  яде.  Малините са  сладки на вкус, а от  тях се  получават различни
продукти —  сладка,  сиропи, желета, мармалад,   конфитюри.Плододава на втората
година  след  засаждането, а в  пълно плододаване встъпва на  
третата.Ремонтантните  сортове дават плод два пъти в  годината - още  през
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първия  лятно-есенен период. Малината е и  ценно медоносно растение.
Малината
се развива най-добре  на дълбоки песъчливо-глинести и глинесто-песъчливи  влагоемни
почви,  богати на хранителни вещества.По отношение на климата  малината не е  много
взискателна. Тя успява добре  и в полските поливни  райони, но  най-добри резултати се
получават,  когато се отглежда в  полупланински и  планински райони, където има
повече  валежи, прохлада и  въздушна  свежест. На прохладни крайречни и добре 
навлажнявани места  малината  също успява добре. Северните изложения  винаги са за 
предпочитане пред  южните.малините Малините се засаждат на разстояние  2-2.5 м
между  редовете и 80 см между растенията в редовете.В домашни  градини 
растоянията може да се намалят...Малината е много взискателна  към  почвената
влага.Не трябва да се зашушава особено при зреенето на  плода и  след беритбата.
Добивите от малиновите насаждения в пълно плододаване достигнат 800 - 1200 кг от
декар (при добро отглеждане.)

Тагове:  Малина, малини фиданки,сортове разсадник,овошки отглеждане засаждане  овошни дръвчета,дърво дръвче
засаждане,цена цени,обяви продавам разсад  плодови дървета,храст видове,пръскане торене посадъчен материал, 
търсене, разсадници,плод овощарство,овощни градини,Fruit Nursery Tree  Raspberry (Rubus idaeus)
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