
                                                                         
 

 

 

Приложение № 5 

Към Условията за кандидатстване по  

процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 4.009 

 

 

 

Минимален брой на растенията на единица площ 
 

Брой растения на декар по технология на отглеждане и минимален праг на гъстота на 

растения на декар 

Култури 

Брой растения на 

декар по технология 

на отглеждане 

Минимален праг на 

гъстота на растенията 

на декар * 

Семкови овощни видове 

ябълки – върху подложка М9 125 87 

ябълки – върху подложка М26 89 62 

ябълки – върху подложка ММ106 67 47 

круши – върху подложка ВА29 125 87 

круши – върху семенна подложка 57 40 

дюли – върху подложка дюля 67 47 

мушмули – върху подложка дюля 50 35 

Костилкови овощни видове 

череши – върху слаборастяща вегетативна 

подложка (Гизела 5) 
125 87 

череши – върху Махалебка 50 35 

череши – върху подложка дива череша 33 23 

вишни – върху подложка дива череша 80 56 

вишни – върху подложка Махалебка 42 29 

праскови/нектарини – подложка праскова 67 47 

праскови/нектарини – подложка GF677 52 36 

кайсии/зарзали – подложка кайсия; джанка 44 31 

сливи/джанки – подложка джанка 50 35 

едроплоден дрян – подложка семеначе или 

издънка от обикновен дрян 
62 43 

Черупкови овощни видове 

орехи – интензивни насаждения върху 

слаборастящи подложки от обикновен орех 
21 15 

орехи – подложка обикновен или черен 

орех 
12 8 

лешник – храст, вкоренени издънки 

(собствен корен) 
50 35 

лешник – едностъблено, вкоренени 57 40 



                                                                         
 

 

издънки, облагородени на дървовидна леска 

бадем – подложка бадем 33 23 

Ягодоплодни овощни видове 

ягоди – едноредови насаждения – редово, 

собствен корен 
6250 4375 

ягоди – ленточно насаждение – двуредово, 

собствен корен 
5714 4000 

малини – собствен корен, храст 800 560 

къпини – безбодилести сортове, собствен 

корен 
111 78 

къпини – бодилести сортове, собствен 

корен 
222 155 

арония 100 70 

касис 500 350 

актинидия (киви) 114 80 

боровинки 300 210 

Лозя 

лозя – десертни 255 179 

лозя – винени 379 265 

Маточници 

маточна градина – семенни подложки 57 40 

маточна градина – вегетативни подложки 1250 875 

маточна градина за калеми 190 133 

Етеричномаслени и лекарствени култури 
  

маслодайна роза 500 350 

лавандула 2000 1400 

мента 5000 3500 
Забележка: * Под минималния праг на гъстота на декар не е икономически изгодно реколтирането на 

насажденията. 


