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Абстракт. Проучени са възможностите за вегетативно размножаване на 
обикновената череша чрез присаждане. Изпитано е влиянието на подложката, фено-
логичното състояние на компонентите и метода на присаждане върху срастването 
и растежа на присадника. Установено е, че е възможно пролетно присаждане върху 
подложка в покой и лятно присаждане на калем. Най-добро срастване протича в 
летните срокове на работа. Най-добър е растежът на присадника при при окулиране 
в т-образен разрез
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ВЪВЕДЕНИЕ

Интересът към обикновената череша (Prunus avium L.) може 
да се разглежда в няколко аспекта: запазване на биоразнообразието 
в горските екосистеми;  поддържане на генетическите му ресурси 
(K o b l i h a, 2002); възможности за производство на ценна дървесина 
в сравнително кратък производствен период; добри декоративни ка-
чества, подходящи при използване на вида при ландшафтните залеся-
вания (S c a l t s o y i a n n e s et al., 2005).

В наши дни, обикновената череша е смятана за един от най-
ценните дървесни видове в Европа – факт, обясняващ разработване-
то на многобройни научни проекти за генетично подобряване на вида 
чрез прилагане на разнообразни традиционни или модерни техники за 
вегетативно размножаване (S c a l t s o y i a n n e s et al., 2005).

При вегетативното размножаване винаги се предпочита кло-
ниране на зрели генотипове, защото те имат фенотипна проява на 
генетичния си потенциал (F r a n c l e t, 1980; Z o b e l,1981). 

Вкореняването на стъблени резници от обикновена череша е 
трудно, зависи от генотипа, стадийното състояние на донора, екзо-
генното ауксиново въздействие и варира в широки граници от 0 до 
100% (S c a l t s o y i a n n e s et al., 2005).
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При възпроизводството на стопански ценни генотипове, кога-
то размножаването чрез резници е силно затруднено или напълно не-
възможно, се прилага методът на присаждане (Б р ощ и л о в, 2000).

Комбинирането на два различни генотипа в едно растение чрез 
присаждане може да доведе до формиране на растежни характерис-
тики, които се различават от тези  на двата отделни компонента, 
растящи като самостоятелни растения. Тези различни характерис-
тики могат да бъдат сходни на един от двата родителя (устой-
чивост на болести и вредители, на екстремни външни и почвени 
условия), а така също и характеристики, формирани в следствие 
взаимодействието между калема и подложката и водещи до промяна 
в размера и формата на стъблото, бързината на растеж, плодоносе-
нето, качество на плодовете. Твърде често се проявява и несъвмес-
тимост между двата компонента (H a r t m a n n et al., 2002).

Успехът от присаждането зависи от няколко фактора. Още от 
началото на XVIIІ век е известно влиянието на подложката върху 
бързината на растеж на калема при обикновената череша (Hesse, 
1710) (по H a r t m a n n et al., 2002 ). Според D i r r, H e u s e r (1987) тя 
най-често се присажда върху подложки от Prunus avium, P. mahaleb или 
P. cerasifera. 

Подложки от обикновена череша водят до формиране на големи, 
жизнени и дълговечни индивиди, докато при подложки от махалебка 
(P. mahaleb) се развиват по-дребноразмерни дървета с по-кратка про-
дължителност на живот (H a r t m a n n et al. 2002).  Подложките от 
P. mahaleb се използват в практиката, тъй като са сухоустойчиви и 
получените фиданки най-често могат да се залесяват върху варовити 
и сухи терени. Необходимо е да се отбележи обаче, че махалебката 
не е съвместима с всички култивари на черешата (D i r r, H e u s e r, 
1987).

Г е о р г и е в и др. (2001), Шм и д (2002) препоръчват използване 
на размножени по вегетативен път подложки. Предимство при тях 
е производството на по-изравнени фиданки в сравнение със създаде-
ните върху семенни подложки.

Друга предпоставка за успеха на присаждането е фенологичното 
състояние на компонентите. Шм и д (2002) посочва два оптимални 
периода – 1) края на зимата и началото на пролетта, и 2) лятото 
(юли, август), след приключване на растежа по височина и развити-
ето на лятната дървесина. Специално за първия от двата срока се 
конкретизира, че е необходимо подложката да е в състояние на ак-
тивно сокодвижение („събудена“), (Г е о р г и е в и др., 2001), а присад-
ниците да са в състояние на покой. 

При обикновената череша фазата на дълбокия покой е през сеп-
тември и октомври, ето защо калемите трябва да бъдат добивани 
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още през ноември до декември. При по-продължителни застудявания 
те могат да бъдат добивани и по-късно до края на януари, но това 
трябва да бъде изключение, тъй като техните пъпки започват да 
набъбват по-рано, а освен това не са изключени и повреди на камбия. 
При черешовите калеми, добити през март, успешните сраствания 
намаляват значително, като жизнеспособността на прихваналите 
калеми е значително понижена (Шм и д, 2002).

Друг съществен момент е правилният избор на метод. Според  
Г е о р г и е в и др., (2001), Шм и д (2002), D i r r, H e u s e r, (1987) обик-
новената череша най-често се присажда на пъпка в Т-образен разцеп 
в края на лятото или началото на есента.

Този тип присаждане може да се извърши през сравнително кра-
тък период от време, който обхваща август или първата половина 
на септември (Г е о р г и е в и др., 2001). Това е времето, когато кора-
та на подложките и на калемите може лесно да се отделя и когато 
върху достатъчно зрелите калеми са се развили силни пъпки (Шм и д, 
2002).

При черешата успешно може да се прилага и окулиране на „чип“ 
(присаждане на пъпка в страничен зарез), който позволява срастване 
на пъпки с подложки, независимо от това дали тяхната кора се отде-
ля, т.е. още при започване на растежа през пролетта. Анатомичните 
изследвания показват, че при окулирането на „чип“ проводящите съ-
дове се затварят по-бързо, отколкото при обикновеното окулиране. 
Този метод се препоръчва за повторно присаждане със зимни калеми 
през март - април (Шм и д, 2002).

За разлика от окулирането, което може да бъде извършено пре-
ди или по време на вегетацията, повечето методи за присаждане-
то на калем се извършват по време на зимата или рано напролет, 
докато и двата компонента са все още в покой. От практическо 
значение за присаждането на обикновена череша са обикновената и 
подобрената копулация, както и присаждането на страничен разцеп 
(Шм и д, 2002).

От направения преглед се вижда, че в литературата се посоч-
ват разнообразни методи и срокове за присаждане на черешата. В 
практиката обаче е възприето лятното присаждане на пъпка в T-
образен разрез. 

С анализа на литературните данни се очертават няколко въ-
проса: защо в практиката се е наложил методът за окулиране на 
пъпка в Т-разрез?; защо се препоръчва фенологична разнородност на 
компонентите при пролетно присаждане?; възможно ли е присаждане 
на калем през летните срокове на работа?; какви са растежните 
процеси, определящи трансплантираните пъпки като „спящи“ или 
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„будни“?; каква е динамиката на развитие на присадените фиданки?; 
кои са по-значителни моменти от техническо естество в хода на 
присаждането?; 

Целта на настоящото проучване е да се проучи влиянието на 
подложката, фенологичното състояние на компонентите и начина на 
присаждане върху хетеровегетативното размножаване на обикнове-
ната череша.

ОБЕКТИ И МЕТОДИ НА РАБОТА 

Експерименталната работа е осъществена в горските разсад-
ници на ДЛ Белово и ДЛ Пазарджик.

За проучване на хетеровегетативното размножаване са изпи-
тани: влиянието на подложката; влиянието на фенологичното със-
тояние на компонентите; влиянието на метода на присаждане.

Като подложки са използвани 2-годишни семенищни фиданки от 
обикновена череша и махалебка.

Влияние на фенологичното състояние на компонентите:
1) Пролетно окулиране и присаждане на калем върху подложка в 

покой – средата на февруари;
2) Пролетно окулиране и присаждане на калем върху встъпила 

във вегетация подложка – март и април;  
3) Лятно окулиране и присаждане на калем след приключване 

растежа по височина на подложката – началото на юли, края на юли 
и август.

Влияние на метода на присаждане:
1) Окулиране 
- в Т-образен разрез;
- в страничен зарез;
2) Присаждане на калем 
- на разцеп;
- копулация.
Всички опитни варианти са развити в 3 повторения по 25 

присадки. За превързване са използвани силиконови ленти. Превръзките 
са сваляни не по-рано от 35 дни. 

Оценка на получените резултати е направена по два критерия 
– процент успешно имплантирани присадници и прираст на 
вегетативните фиданки през вегетационния период след присаждането. 
Статистическата обработка на получените резултати е извършена 
чрез програмен продукт SPSS, Post Hoc test, при доверителен интервал 
95%. За отбелязване на математическите различия на получените 
резултати вариантите без математическа достоверност на 
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различията са отбелязани с еднаква, а вариантите с достоверни 
различия – с различна латинска буква.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от срастването на присадниците с подложката 
при изпитаните варианти са посочени в таблица 1. От нея се 
вижда, че като цяло обикновената череша се поддава лесно на 
хетеровегетативно размножаване при спазване на биологичните 
предпоставки, влияещи върху успеха на присаждането.

При анализа за влиянието на факторите се вижда, че  процентът 
на прихващане е сравнително по-нисък (68-96%) при използването на 
подложки от махалебка. Резултатът е логичен, предвид темповете 
на растеж при двата вида. Камбиалната активност при махалебката 
е по-ниска в сравнение с по-интензивно нарастващите подложки от 
обикновена череша. Тази ниска активност влияе и върху степента на 
калусиране на имплантираните върху махалебката присадници. 

Срастването на компонентите при използването на подложки 
от обикновена череша е в рамките на 92-100%.

При вегетативните фиданки с подложка махалебка още през 
първата вегетация беше установено, че присадниците имат по-
интензивен растеж по дебелина в сравнение с подложката. С 
увеличаване на възрастта на индивида дисбалансът между диаметъра 
на подложката и присадника се задълбочава (фиг. 1)

По отношение влиянието на фенологичното състояние на ком-
понените беше установено, че по време на пролетните срокове ус-
пешно срастване протича при 92-96% от присадените фиданки. През 
този период, в резултат на интензивната вегетация и сокодвижение, 
4-8% от присадниците се отхвърлят от подложката. 

Нов момент при присаждането на обикновена череша беше из-
вършването на присаждане на пъпка и калем върху спяща подложка 
още през февруари. Този срок не е бил изпитван досега в практиката 
и е необходимо да се отбележи, че получените резултати са много до-
бри. Процентът на прихващане и при окулиране, и при присаждането 
на калем е 93,3-96%, и е идентичен с този при пролетно присаждане 
върху будна подложка, както и при лятно окулиране. Тези резултати 
противоречат на масово възприетото схващане за предпочитана фе-
нологична разнородност между компонентите при пролетното при-
саждане и отхвърля необходимостта от съхраняване на калемите до 
встъпване на подложките във вегетация.

Интересно е да се отбележи, че инплантираните върху спя-
ща подложка присадници встъпват във вегетация около две седмици 
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по-рано в сравнение с присадените по-късно върху будна подложка. 
Същевременно обаче, срастването на компонентите не протича по-
бързо. Необходимото време за пълно срастване и при двете феноло-
гични състояния на подложките е 30-35 дни. 

При пролетното присаждане подходящ период за работа е от 
средата на февруари до края на април, като подложката може да 
бъде в състояние на покой или в началото на вегетационния период. 
В това време от годината могат да бъдат прилагани всички изпита-
ни методи на присаждане, като прихващането не се влияе от вида 
на използваните подложки. Разбира се, невъзможността за отделяне 

Фиг. 1. Присадена обикновена череша върху подложка от махалебка
Fig. 1. Grafting of wild cherry to Mahaleb cherry
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на кората в края на покоя не позволява окулирането в Т-образен раз-
рез.

При летните срокове на работа се наблюдава тенденция за 
увеличаване процента на успешните сраствания с напредване на вре-
мето в периода от началото на юли до края на август. Цифровият 
израз на тази тенденция е 68-96% при присаждане в началото на юли, 
70,7-100% в края на юли и 88-100% в края на август.

Като цяло, летните и пролетните срокове на работа се очер-
тават еднакво подходящи при използването на подложки от обикно-
вена череша. При подложки от махалебка, поради трудното отделяне 
на кората през лятото, окулирането в Т-образен разрез дава сравни-
телно ниски резултати – 68-88% прихващане. 

Най-подходящ период на работа от гледна точка срастване 
между компонентите се очерта краят на юли - краят на август, 
като прихващането достигна 100%. При подложките от махалебка 
оптимумът е изтеглен към края на август. По-добри резултати се 
получиха при присаждане на разцеп и копулация в сравнение с изпита-
ните методи на окулиране.

Друг нов момент при проведените проучвания беше лятното 
присаждане на калем. Доколкото при окулирането в този срок успе-
хът на работа достигна 68-96%, присаждането на калем и по двата 
изпитани метода позволи срастване в рамките на 88-100% от при-
садените фиданки.

Таблица. 1. Резултати от присаждането – срастване между 
компонентите (%)

В таблица 2 е представена значимостта на факторите, както и 
комбинацията между тях върху присаждането. Получените резултати 
сочат, че значимо влияние върху присаждането оказват начинът 
на присаждане, срокът на присаждане и подложката. От трите 
фактора, с най-силно статистически достоверно влияние е срокът на 
присаждане, т.е. фенологичното състояние на компонентите (50%). 
Както беше посочено по-горе, по двата критерия за оценка като 
оптимални се очертават късните летни срокове на работа. 

Вторият по значимост фактор е изборът на подложка (30%). 
Получените резултати показаха, че подложките от череша осигуряват 
както по-висок процент на прихващане, така и значително по-голям 
прираст на летораста от присадника.

Най-слабо изразено влияние оказва начинът на присаждане. При 
направените анализи беше установено, че от гледна точка успешно 
срастване между компонентите следва да бъдат предпочитани 
двата начина за присаждане на калем. От гледна точка на получения 
прираст по-добрите резултати са в полза на окулирането.
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Таблица. 2 
Значимост на факторите върху резултатите от присаждане

Table 2 
Significance level of factors over the results of grafting

Фактор/factors Степени на свобода
Degrees of freedom

Ниво на значимост
Significance level

Метод/Method 3 0,000
Срок/Period 5 0,000
Подложка/Rootstock 1 0,000
Повторение/Repetition 2 0,421
Метод х Срок/Method x Period 14 0,000
Метод х Подложка/
Method x Rootstock 3 0,000

Срок х Подложка/Period x Rootstock 5 0,000

Метод х Подложка х Срок Method 
x Rootstock x Period 14 0,000

Таблица 1
Резултати от присаждането – срастване между компонентите (%)

Table 1 
Grafting results – successful unions between components (%)

Метод
Method

Подложка
Rootstock

Пролетно присаждане, %
Spring grafting, %

Лятно присаждане, %
Summer grafting, %

„спяща“ 
под-

ложка/
dormant 
rootstock

„будна“ под-
ложка/active 

rootstock

Февруари
February

Март
March

Април
April

Юли
July

Юли
July

Август
August

15-30 15-30 15-30 1-10 15-
30 20-30

 I II III IV V VI

Окулиране в 
страничен зарез/
Bud grafting

P. avium 96 94,7 96 96 96 96

P. mahaleb 92 92 92 68 70,7 88

Окулиране в Т-
разрез /
T-budding

P. avium - 96 96 96 96 96

P. mahaleb - 96 96 96 96 96

Копулация/ 
Splice grafting

P. avium 96 96 96 92 100 100

P. mahaleb 96 96 92 88 96 96

Разцеп/Cleft 
grafting

P. avium 96 96 96 96 100 100

P. mahaleb 93,3 94,7 94,7 92 96 96
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В таблица 3 са посочени стойностите на прираста според 
различните фактори, влияещи върху присаждането. Както се вижда, 
получените резултати при четирите изпитани начина на работа 
статистически се различават помежду си. 

Таблица. 3
Влияние на различните фактори върху прираста на вегетативните фиданки (cm)

Table 3 
Influence of various factors over the growth performance of scions (cm)

Фактор/Factor М±SE Значимост
Significance

Метод
Method

Окулиране в Т-разрез/T-budding 33,977±0,355 a
Окулиране в страничен зарез/Bud grafting 22,004±0,340 b
Копулация/Splice grafting 17,100±0,324 c
Разцеп/Cleft grafting 16,826±0,324 d

Срок
Period

15-30 февруари/February 17,135±0,460 a
15-30 март/March 16,453±0,399 a
15-30 април/April 14,625±0,399 b
1-10 юли/July 16,040±0,411 a
15-30 юли/July 31,919±0,403 c
20-30 август/August 35,978±0,401 d

Подложка
Rootstock

P. avium 31,460±0,233 a
P. mahaleb 13,015±0,241 b

Най-значителен прираст се формира при различните типове 
окулиране. Логично обяснение за това е фактът, че при окулиране на 
пъпка растежният процес се проявява чрез един летораст. Средният 
прираст на фиданките при окулиране в Т-образен разрез е 34 cm и е 
по-висок в сравнение с окулирането в страничен зарез – съответно 
22,0 cm. Очевидно по-добрият контакт между камбия на подложката 
и щитчето при окулирането на Т-образен разрез е предпоставка и за 
по-интензивен прираст по височина. 

При присаждането на калем присадникът е носител на 2–4 пъп-
ки, всяка от които развива летораст. Растежът се осъществява 
от няколко летораста, в резултат на което терминалният достига 
по-малка дължина. От двата изпитани типа присаждане на калем по-
голям прираст беше получен при копулация – 18,1 cm, в сравнение с 
присаждането на разцеп – 16,8 cm.

По отношение влиянието на фенологичното състояние на ком-
понентите върху растежа на присадника беше установено, че при-
саждането в периода от края на февруари до края на март и ранното 
лятно присаждане в началото на юли дават еднозначни резултати 
– от 16,0 до 17,1 cm. Тук е важно да се отбележи, че не беше ус-
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тановена статистически достоверна разлика между пролетното 
присаждане върху спяща и будна подложка. Този факт е още едно 
доказателство на възможността за ранно пролетно присаждане без 
предварително съхраняване на леторастите.

Най-слаб растеж по височина е получен при късното присаждане 
в края на април – 14,6 cm. Както е известно, костилковите видове, 
и в частност обикновената череша, встъпват във вегетация рано 
напролет. При късното присаждане морфогенезисният потенциал на 
присадника е насочен към калусиране, за сметка на пропускане на 
част от периода, през който протича фенофазата на интензивния 
растеж.

Като най-подходящи срокове за работа се очертават късните 
– краят на юли, когато има прираст 31,9 cm и краят на август, ко-
гато той достига най-високи стойности – 36,0 cm. Очевидно в този 
период растежът по височина е приключил, морфогенезисната актив-
ност на тъканите след трансплантацията е насочена изцяло към 
калусогенезис. Завършилото срастване между компонентите през 
текущата година позволява ранно започване на растежа по височина 
през следващата вегетация и съответно – по-интензивен растеж по 
височина.

Влиянието на подложката върху прираста на присадника също 
показва статистически достоверни различия. Получените резултати 
изцяло потвърждават известния факт, че тя влияе върху присадника, 
придавайки му своя темп на растеж. При използването на подложки 
от сравнително по-бързо растящата обикновена череша средният 
прираст на присадника е 31,5 cm. Върху подложки от по-бавно растя-
щата махалебка той има среден прираст 13,0 cm.

Предпоставка за успешно прихващане при присаждането на ка-
лем е в зоната на отреза и при двата компонента да има пъпка. 
Резултатите показаха, че калусиране протича, дори когато пъпката 
върху калема е цветна. 

При лятното присаждане на калем срастването на тъканите 
на компонентите не може да протече достатъчно сигурно в хода на 
текущата вегетация и да осигури необходимата механична устойчи-
вост на вегетативната фиданка, поради което е по-целесъобразно 
развързването да бъде извършено на следващата пролет.

В практиката е възприето при пролетно окулиране пъпката да 
се характеризира като „будна“, т.е. предстои тя да се развие през 
настоящата вегетация. Респективно, при лятното окулиране пъп-
ката се определя като „спяща“, тъй като остава в покой в хода на 
настоящата вегетация. Направените опити показаха, че в летните 
срокове на присаждане състоянието, в което остава пъпката, зависи 
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от конкретните срокове на присаждане и грижите за фиданките. 
Така например, при окулиране в началото на юли пъпката се развива 
и формира летораст.

При късно окулиране в края на юли до края на август, независи-
мо от грижите, пъпката остава в покой през настоящата година. 

Резултатите от присаждането силно се влияят от съкращаването 
на леторастите на подложката. Ако след срастването на тъканите 
не се отстранят всички леторасти на подложката (с цел пестене 
на фиданки при евентуален неуспех), срастване между тъканите се 
компрометира.

В хода на работата по осигуряване на подходящи присадници 
беше установено наличие на фасциирани леторасти. Тази аномалия в 
устройството на леторастите е известна и при някои други видове, 
например обикновената бреза (I l i e v, 1996; I l i e v et al., 2001; I l i e v, 
T om i t a, 2003), белия бор (В е л к о в и др., 1987) и др., но засега няма 
единно становище за същността на това явление. Данни за получени 
в in vitro условия фасциирани леторасти при обикновената череша 
публикуват K i t i n et al. (2005). 

Първоначалните наблюдения след имплантирането на такъв 
тип леторасти показва, че от техните пъпки още на следващата 
година се развива нормален в морфологично отношение летораст. 
Вероятно явлението е резултат от наличието на химерни тъкани 
в отделни пъпки, като веднага след проявата на химерата протича 
процес на генетична регресия и възвръщане на типичните за изходния 
вид характеристики.

Получените високи проценти на прихващане на присадниците, 
както и значителните прирасти в рамките на един вегетационен 
сезон, ни дават основание да приемем хетеровегетативното 
размножаване като един от основните методи за производство на 
фиданки от обикновена череша със стопански ценни белези и пълно 
унаследяване на генотипа на донора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При производство на вегетативни фиданки за стопански 
залесявания махалебката не е подходяща подложка. Още в млада 
възраст калемът показва по-интензивен растеж по диаметър и 
надраства подложката (базалната част на фиданката), което 
нарушава механичната стабилност на индивида. 

За присаждане на обикновената череша успешно могат да 
се прилагат окулирането в Т-образен разрез и в страничен зарез; 
присаждането на калем „на разцеп“ и копулация.
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Традиционно в практиката е възприето пролетното присаждане 
да се извършва след съхраняване на присадниците („спящи“) върху 
встъпила във вегетация подложка. Настоящото проучване доказва 
възможността за ранно пролетно присаждане на открито (февруари) 
както чрез окулиране, така и чрез инплантация на калем. Направената 
констатация позволява значително разширяване на периода за работа 
през годината.

Получените резултати опровергават схващането, че в летните 
срокове не може да бъде осъществено присаждане на калем. Въз основа 
на това се очертава възможността за свободен избор на метод на 
присаждане и в тази фенофаза в зависимост от морфометричните 
характеристики на компонентите. 

Най-подходящо време за лятно окулиране е периодът от края 
на юли до края на август. Най-интензивен растеж на присадника се 
получава при лятното окулиране в Т-образен разцеп. 

Резултатите от настоящата работа и направените въз основа 
на тях изводи и препоръки, могат да подпомогнат по-широкото и 
ефективно използване на обикновената череша в България за запазване 
на ценните генетични ресурси и производство на ценна дървесина. 
Те могат да служат и като основа за бъдеща работа с този вид в 
областта на горските култури и селекцията.
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VEGETATIVE PROPAGATION OF WILD CHERRY (PRUNUS AVIUM 
L.) BY MEANS OF GRAFTING
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( S umm a r y )

Vegetative propagation of wild cherry trees was studied by means of 
grafting. It has been shown the influence of a number of factors that allow 
the highest survival percentage of grafted trees and the most intensive growth 
performance to be obtained. It has been shown the possibilities for spring 
grafting and budding application on rootstock in dormancy condition as well 
as the possibilities for summer grafting. Highest level of survival has been 
obtained during the summer periods, and the highest growth performance of 
the scion was obtained by T-shaped budding. 
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