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ЗНАЧЕНИЕ, ПРОИЗХОД, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ДОБИВИ
Шипките (Rosa species) са многогодишни храсти от сем. Rosaceae. Отглеждат се заради
плодовете, които са ценна суровина за хранително-вкусовата и фармацефтичната
промишленост. Те съдържат голямо количество витамин С, К, В1, РР, рутин, плодови
киселини, захари, пектин, етерично масло, минерални соли, дъбилни вещества,
флавоноиди и др. Като естествен поливитаминен концентрат шипковите плодове
намират приложение в народната и официалната медицина за лекуване на различни
авитаминози, за повишиване съпротивителната сила на организма за борба с местни и
общи заразни процеси. Те имат кръвоспиращо, диуретично, противовъзпалително и
регулиращо стомашно-чревния тракт действие. Шипковите семена съдържат витамин Е
и масло, и в някои страни се използват в козметиката. Шипковите плодове намират
широко приложение в хранително-вкусовата промишленост за приготвяне на
мармалади, сокове, чайове, вино и др.
У нас шипките са един от най-разпространените храсти. Техният ареал започва от
морското равнище и стига до 2000 м надморска височина. Най-често се срещат по
слънчевите и сухи предпланински и планински склонове, върху каменливи и бедни
почви, в покрайнините на горите , из горските пасища и т.н.
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Естественият ареал на шипките се движи в доста широки граници. Това подчертава
тяхната голяма екологична пластичност и възможност за разпространение при найразлични почвено-климатични условия.
Установено е, че от около 400 вида шипки във флората на нашата страна се срещат
31 вида, шест от които са ендемити.
Шипката започва да плододава след втората година на отглеждане. Добивите от
младите насаждения /трета-четвърта година / са 150-500 кг/дка сурови плодове /100-250
кг/дка сухи плодове/, а от плододаващите от 600 до 1000 кг/дка сурови плодове /300-400
кг/дка сухи/.
БОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Коренова система. Развиват мощна коренова система, която осигурява достатъчно
влага през горещите летни месеци. Това обуславя и устойчивостта на храстите към
засушаване.
Стъбло. Шипките са листопадни или вечно зелени многогодишни храсти, които
достигат от 20 см до 5 м височина. Клонките им са изправени или дъговидно извити,
обикновено покрити с различни по големина и форма шипове. От някои видове се
срещат форми без бодли или с малко бодли.
Листата им са сложни, нечифтоперести. Те са съставени от 5-7 овални или
елиптични листчета, приседнали или разположени на къси дръжки, отгоре лъскави,
тъмнозелени, а отдолу светлозелени, по периферията единично или двойно назъбени.
Цветовете са двуполови, единични
или събрани по много заедно в метличести
съцветия. Венчелистчетата са 5, рядко 4, а
при кичестите видове и форми - много на
брой, обагрени в различни цветове - бели,
розови, червени, жълти. Чашелистчетата са
листовидни, целокрайни или различно
назъбени. Тичинките имат жълти прашници,
а плодниците - долни яйчници.
Плодовете са несъщински, лъжливи ,
образувани от разрастването не само на
яйчника, но и на другите цветни части.Те
имат различна форма – кръгла, елипсовидна, изпълнена със семена месеста част.
СИСТЕМАТИКА И СОРТОВЕ
У нас повсеместно е разпространен вида Rosa canina L. Среща се на
нископродуктивни, ерозирани места с надморска височина до 1000 метра. Към
почвените условия е невзискателна. Като местен вид, тя е напълно устойчива към
ниските температури в границите на нейния естествен ареал. Цъфти през май-юни, в
продължение на около 15 дни, в зависимост от надморската височина и другите
екологични условия.
Плодовете узряват сравнително късно - през септември и се берат еднократно.
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Сорт “Пловдив 1” е най-широко
разпространен
у нас.
Той е
селекциониран във АУ Пловдив и
принадлежи към R. canina L.
Плодовете
са
едри,
лъскави,
продълговати, малиновочервени, с
тегло на един плод от 1,70 до 2,40
грама. Съдържат месеста част 60-62%,
витамин С до 2000 мг %. Сортът се
отличава с добра плодовитост и
сухоустойчивост. Плодовете узряват
късно, затова на места с надморска
височина повече от 800 метра не
трябва да се култивира.
В трета и четвърта година след
засаждане добивите от сорт “Пловдив 1” достигат до 500-1000 кг от декар сурови
плодове, 300-500 кг/дка сухи.
Азиатската шипка (Rosa rugosa L.) произхожда от
Североизточна Азия. Тя е растение на северния и влажен
климат, поради което при нашите условия вирее успешно
на места с по-голяма надморска височина - 500-1000 м и на
по-леки почви.
Растенията на този вид цъфтят на импулси през
цялото лято – от май до октомври и плододават
продължително. Продуктивността е висока, но плодовете
зреят последователно и беритбата се извършва на етапи от
август до края на вегетацията.
Сорт “Нектар” принадлежи към вида R. rugosa L.
Образува много едри плодове - от 3 до 10 грама. Те са
сочни, месести и подходящи главно за нектари. Имат
богато съдържание на витамин С – от 3200 до 5050 мг % в
суха маса. Този сорт притежава и относително висока
сухоустойчивост. При нашите условия не измръзва. Подходящ е главно за места с повисока въздушна и почвена влага. Развива силни странични издънки и притежава голям
противоерозионен ефект. Успешно вирее и плододава у нас на места с надморска
височина от 500 до 1000 м.
В производството намира приложение и вида европейска шипка (R. cinnamomeа
L.). Тя изисква места с по-голяма надморска височина, с
прохладно лято и по-висока почвена и въздушна влажност. Като
растение на умерения климат е с по-къс период на вегетация,
цъфти и плододава еднократно и по-рано от обикновената шипка.
Плодовете са по-дребни и добивите са по-ниски, но
съдържанието на витамини в тях е много високо.
От този вид е селекциониран сорт “Вебецина 115”, който
развива среден по размер храст, с антоцианово оцветени млади
леторасти без бодли. Плодовете са по-дребни от представителите
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на R. сanina. Те са кръгли, леко удължени откъм дръжката, в ботаническа зрялост
са тъмно малиново червени. Добивът е 800-1000 кг/дка. Храстът образува множество
издънки, които могат да се използват за разсаждане. Сухите плодове са с много високо
съдържание на витамин С – 8 000-12 000 мг %.
За съжаление почти всички български сортове са създадени преди повече от 30
години и при някои от тях вече се наблюдава понижаване на някои количествени и
качествени показатели, като добив, едрина на плодовете, ободляване и съдържание на
витамин С.
АГРОБИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
Изисквания към топлина. Шипката е студоустойчиво растение. След листопада
наесен храстите навлизат в дълбок, а по-късно - в принудителен покой, като растежът им
се задържа от ниските температури. През зимния период шипковите храсти понасят студ
до –25°С и повече, ако през есента са се запасили добре с резервни вещества.
Вегетацията им започва при температура 4-6°С.
Изисквания към светлина. Обща биологична особеност за шипките е, че са
взискателни към светлината, не понасят засенчване.
Изисквания към влагата. Шипката е сухоустойчиво растение и се отглежда без
поливане. При осигуряване обаче на 1-2 поливки, особено през периоди на трайно
засушаване и екстремно високи температури, значително се повишават добивите.
Изисквания към почвата. Макар и невзискателна към почвените условия, за
доброто й развитие е необходимо рН 6,5-7, а дълбочината на почвения слой да бъде наймалко 0,60-1 м.
ОСОБЕНОСТИ НА РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО
Насажденията от шипка при оптимални условия могат да се отглеждат 25-30
години, без особено намаление на средните добови. Налага се обаче подмладяване на
насажденията през 8-10 години.
В зависимост от видовата си принадлежност, шипките притежават някои
специфични биологични особености като време и продължителност на цъфтежа, зреене
на плодовете, родовитост и т.н.
Шипката е отзивчива на торене като значително повишава добива си от плодове.
Особено добри резултати се получават при комбинирано органо-минерално торене. С
азотни торове трябва да се торят по-обилно старите шипкови насаждения, а с фосфорни
по-младите и подмладените.
СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЕ
Като многогодишен вид шипката се отглежда на едно място в продължение на
доста дълъг период от време. Това налага да се изберат подходящи места за създаването
на насаждения.
При избора на място трябва да се има предвид, че шипките могат да се развиват
успешно на по-слаби, пустеещи места, обикновено непригодни за други култури,
ерозирани наклонени терени до 20 градуса.
Шипките не понасят засенчване. Това налага площите да бъдат на открито, с
предпочитание на южно, югоизточно и югозападно изложение.
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Шипката не е взискателна към предшественика. Единственото условие е да
освобождават площите в края на юли и началото на август, за да се извършат навреме
всички агротехнически мероприятия.
При заплевеляване на площите с многогодишни коренищни плевели, площите се
третират непосредствено след прибиране на предшественика с хербицид, след което се
наторяват запасяващо, риголват се на дълбочина 50-60 см, след което се подравняват.
Един от факторите за осигуряване на по-високи добиви от шипковите насаждения е
навременното торене. При необходимост /след направени почвени анализи/ се извършва
предсеитбено запасяващо торене на площта с 50-100 кг/дка суперфосфат, 30-50 кг/дка
калиев тор, 5-10 т/дка оборски тор. Подхранване на шипките с азот се извършва
ежегодно. Амониевата селитра се внася с първата пролетна обработка през месец април
и втората през юни съответно по 20 кг/дка.
През периода август - ноември се извършват още няколко обработки, целящи
запазване на почвата чиста от плевели.
Преди засаждане е необходимо площта да се набразди, като междуредовите
разстояния зависят от вида, който ще се засажда - за R. canina - 3,50 м, R. rugosa и R.
cinamomea – 3 м. Вътре в реда се маркират разстояния на 1,20-1,50 м. Средно в декар се
засаждат 250 броя храсти от вида R. canina и около 350 броя от другите два вида.
Подготовката на посадъчния материал преди засажденито се състои в опресняване
на коренчетата и съкращаване на надземната част. Най-подходящото време за засаждане
е месец ноември, когато в почвата има достатъчно влага и дните са все още топли, с
което се осигурява добро прихващане. Самото засаждане става ръчно с помощта на
права лопата или меч.
Растенията се притъпкват добре в областта на кореновата шийка и се загърлят с
мотика. След засаждането при сухи условия е необходимо да се извърши поливане с
вода.
При засаждането на по-големи площи е възможно използването на
разсадопосадъчни машини.
РАЗМНОЖАВАНЕ
Шипките могат да се размножават чрез семена и вегетативно чрез издънки,
резници и присаждане. Засега в производствената практика се използва главно
семенното размножаване, тъй като все още няма ефективна технология за вегетативно
размножаване на най-разпространените сортове.
Сеитба на шипковите семена. Съществен момент за осигуряване на качествени
семена има навременното бране на шипковите плодове. Установено е, че плодовете
преди пълно узряване, когато са светло оранжеви или леко зачервени са с най-добра
кълняемост на семената си.
Веднага след прибиране, шипковите плодове се раздробяват на ръка или с
приспособления на машина, при което семената с помощта на чиста вода се отделят от
месестата част.
Доказано е, че допусне ли се семената да изсъхнат, тяхната кълняемост бързо се
загубва и те стават негодни като семенен материал. Това се преодолява чрез прилагане
на тяхната стратификация в смес със ситен пясък в студени парници, при което сместта
се поддържа влажна с периодично доливане на вода и разбъркване с цел подобряване на
аерацията на семената и избягване на мухлясвянето им.
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Стратификацията продължава до падане на есенните дъждове и влагозапасяване на
почвата (което настъпва през месец октомври-ноември). При създаването на
благоприятни условия се пристъпва към сеитба на семената.
Лехите за производство на шипков разсад се правят с широчина 1 м, като
предварително се торят с 4-5 т/дка добре угнил оборски тор, с 25-30 кг/дка суперфосфат
и с 20 кг/дка калиев сулфат. Между тях се оставят пътеки от 50-60 см за свободно
преминаване по време на отглеждане на разсада.
Готовите
лехи
се
разчертават с дървен маркир на
плитки 2-3 см браздички при
междуредие 20 см. Семената се
засяват ръчно в браздите, след
което се засипват с мулч от
листовка или ситен пясък, което
ги предпазва от образуване на
почвена кора, пречеща на
нормалното им поникване. В
лехите семената поникват масово
през април и до средата на май
достигат до 3-4 лист.
За по-бързото развитие и
израстване
на
разсада
се
препоръчва
пикиране
на
растенията. Площта определена за пикиране на зеления разсад, се наторява с 5-6 т/дка
оборски тор и 80-100 кг/дка суперфосфат, а през есента почвата се обработва дълбоко.
Напролет се култивира 1-2 пъти с цел да се унищожат поникналите плевели.
Непосредствено преди разсаждането отново се култивира на 10-12 см, като се правят
тирове с височина 8-10 см. На по-големите площи тировете се правят със специален
тракторен култиватор.
В парцела за доотглеждане растенията се засаждат на редове, на разстояние 70-90
см в зависимост от начина на обработка на междуредията.
Разсадът се изважда ръчно с права лопата. Дългите корени
се съкращават с 1/3. Разсажда се обикновено с градинско
садило. Разстоянието между растенията в реда е 10 см.
Непосредствено след засаждането разсадът се полива със
слаба струя вода около коренчетата.
За нормалното развитие на разсада от шипки се
полагат система от мероприятия: поливане, подхранване,
плевене, борба срещу гъбните болести, най-опаснати от
които са обикновената и брашнестата мана. В зависимост
от климатичните условия срещу тази болест се пръска през
10-12 дни с подходящи фунгициди.
През целия вегетационен период почвата в
насаждението се поддържа рохкава и чиста от плевели.
Навременното провеждане на всички мероприятия
създава условия за буйно развитие на растенията, които до
есента са годни за засаждане на постоянно място.
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Използване на зрял разсад. В този случай разсадът не се разсажда през май, а
остава в лехите на семенилището през целия вегетационен период. Грижите се свеждат
до поддържането му чрез поливане, плевене, подхранване. До октомври разсадът
достига дебелина на кореновата шийка 2-3 мм. През втората половина на октомври и
началото на ноември той се изважда и засажда в парцел за доотглеждане.
Когато есента е влажна и студена и разсадът не може да се извади, той се оставя да
презимува в лехите. Пикирането се извършва напролет.
Зрелият разсад е годен за засаждане на постоянно място през есента -октомвриноември.
Размножаването чрез коренови издънки е удобен и бърз начин, при който се
запазват качествата на определения вид или сорт, но е с по-малък размножителен
коефициент. Този метод може да се прилага при видове, които образуват голям брой
странични, буйнорастящи издънки.
Присаждането е подходящ начин за производство на шипкови фиданки от
определени сортове с ценни стопански качества. От познатите начини за присаждане
при шипките обикновено се използва присаждането на спяща пъпка под кора, което се
прави в близост до кореновата шийка през месеците август и септември.
Този метод почти не се използва сега в практиката, тъй като е трудоемък и скъп.
Размножаване чрез зелени и зрели резници. Извършва се в култивационно
съоръжение, в хранителна смеска, при специален водно-въздушен режим. При тези
условия обаче процента на вкореняване при някои видове е нисък – до 20-30%.
ОТГЛЕЖДАНЕ
За оптималното развитие на шипковите насаждения, за редовното им
плододаване и ранно плодоношение от твърде важно значение са грижите през
първите години на засаждането. Необходимостта от висока агротехника е още поналожителна поради обстоятелството, че тези насаждения се създават на бедни, плитки
и ерозирани почви.
Като основно агротехническо мероприятие се явяват честите обработки на почвата,
чрез които се унищожават плевелите и образуващата се почвена кора.
През първите няколко години почвената
повърхност между редовете се поддържа в угар,
като обработва механизирано, а в реда – ръчно.
Броят на обработките зависи от заплевеляването
и използването на подходящи хербициди.
Първата пролетна обработка се извършва като
оран на дълбочина до 12 см.
Към 8-10 година храстите започват да застаряват,
в резултат на което добивите намаляват. Това
налага подмладяването им. Извършва се като
храстите се изрязват през месец февруари на 1015 см над земята, след което се подхранват. От
покаралите издънки още на следващата година се
получава добра реколта.
Ежегодно храстите се почистват от
изсъхнали и пречупени леторасти.
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БОРБА С БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ПЛЕВЕЛИ
Болести. Младите шипкови насаждения са по-чувстителни на болести. За
икономически важни се смятат маната и брашнестата мана при отглеждането на разсада.
При благоприятни условия за развитие силното нападение може да доведе до почти
пълно унищожение на посадъчния материал.
Мана. Гъбата зимува във вид на ооспори в заразените листа и се проявява основно
през пролетта и началото на лятото като малки, жълти, разливащи се петна по долната
страна на листата, а в последствие като кафеникави петна и по горната страна. При
силно нападение може да изсъхнат целите растения. Заразата се разпространява чрез
конидиите, които се образуват от долната страна на листата и чрез вятъра и дъждовните
капки, които попадат върху здрави растения, където причиняват нови инфекции.
Брашнеста мана. Една от най-широко разпространените болести по културата,
чиито симптоми се проявяват основно като бял прашест налеп по листата и части от
стъблата. Развива се основно през лятото и при силно нападение може да доведе до
изсъхване на листата и окапване на листната маса, а в по-ранни фази на растенията /8 –
10 см височина/ води до тяхното пълно загиване. Гъбата зимува под формата на мицел
(само върху вегетиращи растения) или чрез плодни тела – клейстотеции.
Борбата с болестите трябва да се извежда основно с превантивни мерки –
сеитбооборот и стриктно спазване на агротехническите изисквания при отглеждането на
културата (особено важно при склероцийното увяхване). Тъй като няма одобрени за
употреба фунгициди при шипката, срещу брашнестата и обикновената мана при нужда
могат да се ползват някои от разрешените препарати срещу тези групи патогени при
други култури, като се спазват условията за тяхното приложение. Ефикасно химическо
средство за борба срещу маната е Ридомил голд-0,25%. Срещу брашнестата мана
успешна борба може да се води с препаратите Импакт 12,5 СК - 0,1%, Фалкон - 0,05%,
Аквил 5 СК - 0,05%, Саназол - 0,06%. Пръсканията започват при начална поява на
болестите и се повтарят през 7-10 дни.
По култивираната шипка се развиват и други гъбни патогени, които причиняват
различни по форма и големина листни петна (Ovularia ovata Sacc., Cercospora salvicola
Thrap., Ramularia salviae A. Bond., Septoria salviae pratensis Pass.), върху които във
влажно време може да се наблюдават различни по вид спороношения.
Макар и сравнително често срещани у нас, обикновено тези заболявания не
причиняват сериозни щети в производствените насаждения, така че борбата с тях се
счита за икономически неефективна.
Плевели. В шипковите насаждения борбата с плевелната растителност се
провежда с интегрирани методи при съчетание на агротехнически и химически средства.
Преди създаване на насажденията, при заплевеляване на площите с многогодишни
коренищни плевели, се извършва третиране с Раундъп - 1 литър на декар,
непосредствено след прибиране на предшественика.
Срещу едногодишни и многогодишните житни плевели може да се използва
Фузилад форте 130-180 мл/дка във фаза 3-5 лист или височина 12-15 см на плевелите.
Неприятели. В отделни години плодовете на шипката
са нападат от плодова муха, която нанася значителни щети.
Борбата с нея се води с препаратите от групата на
синтетичните пиретроиди при норма 100 л/дка воден
разтвор. Пръскането се извършва двукратно през 10-15 дни
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по време на летежа на плодовата муха през месец юни-юли, през по-ранните,
прохладни часове на деня.
Срещат се някои видове листни въшки, най-често зелена розена листна въшка
(Macrosiphum rosae) растителноядни дървеници (Dolycoris baccarum L., Exolygus
pratensis L.), различни листоядни бръмбари (Cassida viridis L., Phyllotreta atra, Ph.
undulata), ципестокрили (пр. Pachyprotasis rapae L.), както и някои листогризещи
гъсеници и листозавивачки (Agrotis spp., Euxoa spp., Cnephasia spp. и др.). Всички те се
откриват обикновено в ниска плътност и не причиняват сериозни щети в насажденията.
При силно нападение могат да се използват някои от разрешените за употреба
инсектициди и акарициди, одобрени за борба с тези вредители при други култури.
ПРИБИРАНЕ И СУШЕНЕ
Прието е плодовете на шипката да започват да се берат в тяхната търговска
зрялост, която се характеризира с интензивното им обагряне в оранжев, розов или
червен цвят на месестата част. В тази фаза на зрялост шипковите плодове са твърди,
сухи и с добра транспортабилност.
При беритбата на шипковите плодове
трябва да се контролира качеството им,
като особено внимание се обръща на
съдържанието на витамин С в тях.
Доказано е, че при един и същи сорт,
когато насаждението е създадено на южни,
югозападни
и
югоизточни
терени,
съдържанието на витамин С в плодовете е
по-високо в сравнение с насажденията
растящи на засенчени места и при друго
изложение.
След падане на първите слани
качеството на шипковите плодове се
влошава, те омекват и стават негодни за използване, като суровина за фармацефтичната
и хранително-вкусовата промишленост.
Сортирането се извършва съгласно изисквания на стандарта за качество на
плодовете. Набраните шипки се почистват от различни примеси (листа, клонки, плодни
дръжки и др.), от смачкани, загнили и нагризани от вредители плодове.
Зрелите шипкови плодове предназначени за преработка и сушене трябва да
отговарят на следните изисквания:
- по външен вид - пресни, чисти, нормално развити, с форма характерна за сорта и
разновидността, здрави, без дръжки. Допускат се до 10% по тегло плодове с
неотстранени плододръжки.
- по цвят - червени, оранжево-червени и оранжеви, типични за вида. Допускат се
до 10% по тегло нетипично оцветени плодове, които влизат в пробата. От нетипичните
се допускат до 1% почернели плодове.
- по зрялост - узрели, но твърди. Допускат се 10% презрели (омекнали) плодове.
- повреди: механични повреди – допускат се до 5% от теглото; повреди от болести
и неприятели, мухлясване и признаци на ферментиране - не се допускат.
- примеси – плододръжки, листа, клонки и други се допускат до 1%.
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Сушенето на шипковите плодове се провежда в специални вентилационни сушилни
при температура 80-90°С, с изтегляне на излишната влага. За да бъде качествена дрогата
изсушените шипки трябва да са запазили естественият си червен цвят, с кисело-сладък,
леко тръпчив вкус на месестата си част.
Освен това не се допуска в сухите партиди да има листа, плодови дръжки,
прегорели или смачкани плодове, пръст, пясък и други примеси. Изсушените плодове от
шипки на трябва да съдържат повече от 10% влага.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Културата е подходяща за биологично производство. Търсенето е постоянно и в
големи обеми. Пазарни продукти са плод цял сух – около 2 лева за килограм, шипка
люспа, шипка семена, шипка брашно.
Изкупуването на свеж плод за сушене е 0,60 - 0,80 лева за килограм, а за охладена
шипка – 1 – 1,20 лева за килограм.
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