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Growth rate of fruit and shoots in seven sweet-cherry
cultivar/rootstock combinations

Irina Staneva*, Kouman Koumanov, Georgi Kornov

Fruit-Growing Institute, 4004 Plovdiv, Bulgaria

РЕЗЮМЕ SUMMARY
С интензифицирането на чере-

шовото производство възникват въпро-
си свързани с растежа и плододаване-
то. За получаване на максимален
ефект от агротехническите практики те
трябва да бъдат съобразени с био-
логичния ритъм на дърветата. Целта
на настоящата разработка е да се
проследи растежът на плодовете и
леторастите при седем сортоподлож-
кови комбинации на черешата. Изпита-
ни са три сорта ('Bigareau Burlat',
'Regina' и 'Lapins') върху три подложки
(Prunus avium, 'Camil' и 'Gisela 5'). При
традиционно отглеждане, върху слабо-
растящите подложки се наблюдава
затихване на растежа на леторастите и
издребняване на плодовете с напред-
ване възрастта на дърветата. Обаче,
осигуряването на благоприятен воден и
хранителен режим, чрез микронапоява-
не, фертигация и подходяща зимна
резитба може да се поддържа среден
прираст от 43 cm и среден диаметър на
плодовете над 28 mm, независимо от
възрастта на дърветата.

Ключови думи: Prunus avium,
растеж, едрина на плодовете, капково
напояване, фертигация

With the intensification of the sweet
cherry production, questions arise
concerning the growth and the fruiting. To
obtain maximum effect of the
management practices they have to be in
conformity with the biological rhythm of
the trees. The present work is aimed to
tracing out the growth rate of fruit and
shoots in seven sweet-cherry
cultivar/rootstock combinations. The
subject of this study are three cultivars
('Bigareau Burlat', 'Regina', 'Lapins') on
three rootstocks (Prunus avium, 'Camil' и
'Gisela 5'). As the trees grow older, the
traditional management on the dwarfing
rootstock results in suppressed shoot
growth and smaller fruit.

However, the provision of appropriate
water and nutritional regimes through
microirrigation and fertigation combined
with proper winter pruning appear capable
to maintain average shoot growth of 43
cm and average fruit size of 28 mm
irrespectively of the tree age.

Key words: Prunus avium, growth,
fruit size, drip irrigation, fertigation
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УВОД INTRODUCTION
С появилата се през по-

следните десетилетия възмож-
ност за получаване на малки
дървета върху слаборастящи
подложки се създават условия
за промяна към много по-интен-
зивно отглеждане на черешови
насаждения. Основна характе-
ристика на тези подложки е
склонността към претоварване с
плодове на присадените върху
тях дървета. Отначало, през
втората и третата вегетация
след засаждането им, дърветата
изглеждат като сбъдната мечта
за овощарите – те бързо форми-
рат корони, не по-високи от три
метра са и са отрупани с едри
плодове. Това обаче води до
нарушаване на съотношението
между листата и плодовете, в
следствие на което през следва-
щите години растежът отслабва,
а размерът на плодовете нама-
лява (Lang, 2001; Whiting and
Lang, 2004; Whiting et al., 2005).

За да се поддържа в благо-
приятни граници съотношението
листа/плодове, натоварването
трябва да се ограничава, а
растежът да се стимулира чрез
ежегодна силна резитба, която
често бива характеризирана
дори като агресивна (Lang, 2000;
Long, 2004; Robinson et al., 2007).

Резитбата за регулиране на
натоварването и стимулиране на
растежа е необходимо, но недо-
статъчно условие за осигуряване
на желаното количество и качес-

The occurred in the last
decades opportunity of obtaining
small trees on dwarfing rootstocks
is a prerequisite for transition to
more intensive management of the
cherry orchards.

A main characteristic of these
rootstocks is the tendency of the
grafted trees to overset.

Initially, in the second and the third
vegetation after grafting, the trees
seem like a dream come true for
growers: they form their crowns
soon; they are not higher than
three meters and heavily laden
with large fruit.

This, however, negatively affects
the leaf/fruit ratio and results in
both suppressed growth and
decreased fruit size (Lang, 2001;
Whiting and Lang, 2004; Whiting et
al., 2005).

In order to keep the leaf/fruit
ratio in the proper range, fruit set
must be limited and the growth has
to be stimulated by annual strong
pruning, which is often
characterizes as even aggressive
(Lang, 2000; Long, 2004;
Robinson et al., 2007).

Pruning for fruit-set regulation
and growth stimulation is a
necessary but insufficient condition
to ensure the desired quantity and
quality of the yield. The
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тво на добива. Важно за систе-
мата на интензивно черешово
производство е поддържането
на благоприятен за дърветата
воден и хранителен режим. Най-
подходящи за целта са систе-
мите за микронапояване с тяхна-
та висока икономическа ефек-
тивност и изключителна възмож-
ност за управление на процеси-
те в поливната система, напоя-
ваното насаждение и дори в
отделното растение.

За получаване на максима-
лен ефект от агротехническите
практики, те трябва да бъдат
съобразени с биологичния ритъм
на растенията, а в случая – с
променящите се нужди на чере-
шовите дървета от минерални
хранителни вещества и вода.
Най-подходящо е тези нужди да
бъдат обвързани с периоди на
определени промени в разви-
тието на растенията или на
отделни техни органи.

В настоящото изследване е
проследен темпът на нарастване
на плодовете и леторстите при
седем сортоподложкови комби-
нации на черешата с цел подо-
бряване режима на микронапоя-
ване и фертигация, както и
прецизиране на резитбата.

maintaining of favorable to the
trees water and nutritional regimes
is important for the system of the
intensive cherry production as well.

Microirrigation systems are most
suitable for that purpose. They are
efficient delivery systems in the
irrigated orchard and even for a
single tree.

To obtain maximum effect of
the management practices they
have to be in conformity with the
biological rhythm of the trees, and
particularly with the cherry-trees’
changing requirements of mineral
nutrients and water.

It is best these requirements to be
linked with specific periods of
changes in the development of the
trees or of their particular organ.

In the present work we have
traced out the growth rate of fruit
and shoots in seven sweet-cherry
cultivar/rootstock combinations in
order to use he obtained
information for improvement in the
regime of microirrigation and
fertigation, and pruning perfection.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Изследването е проведено

в интензивно черешово насаж-
дение, създадено през 2002 г. на
територията на Института по
овощарство в Пловдив. Изпита-
ни са три сорта ('Bigareau Burlat',

The investigation was carried
out in an intensive cherry orchard
established in 2002 on the territory
of the Fruit Growing Institute in
Plovdiv. Three cultivars ('Bigareau
Burlat', 'Regina' and 'Lapins') on
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'Regina' и 'Lapins') върху три
подложки (Prunus avium L.,
'Camil' и 'Gisela 5') през периода
2006-2012 г. (от четвърта до
десета вегетация). Разстоянията
на засаждане са 5 х 3 m за
клоновите подложки ‘Camil’ и
‘Gisela 5’, и 6 x 4 m за семенната
Prunus avium. Дърветата в опит-
ната черешова градина са снаб-
дявани с вода и торове чрез
система за капково напояване,
инсталирана през 2003 г. Пред-
посадъчно торене не е извър-
швано. Минералното хранене на
черешовите дървета е контроли-
рано чрез листна диагностика.
Размерът на годишните торови
норми е определян въз основа
на данните от анализа на листни
проби. Торенето е едно и също
за всички сортоподложкови ком-
бинации.

Нарастването на леторас-
тите е проследено чрез измерва-
не на дължината им през 10-15
дни от фенофаза J (образуване
на завръзи) по Baggiolini (Granier
and Bergougnoux, 2006) до затих-
ване на растежа. От 2006 г. до
2009 г. са измервани всички ле-
торасти от по един представите-
лен клон на три дървета от всяка
сортоподложкова комбинация.
От 2010 г. са измервани по 30
леторасти от различни местопо-
ложения в короната на дървото.
Нарастването на леторастите е
обвързано както с датите на
измерване, така и със сумата на
ефективните температури.

Нарастването на плодовете

three rootstocks (Prunus avium L.,
'Camil' and 'Gisela 5') were studied
in the period 2006-2012 (from
fourth to tenth vegetation). The
planting distances were 5 x 3 m for
the clonal rootstocks Camil and
Gisela 5, and 6 x 4 m for the
Prunus avium seedling rootstock.

The trees in the experimental
cherry orchard were supplied with
water and fertilizers through a drip
irrigation system installed in 2003.
There was no preplant application
of fertilizers. The mineral nutrition
of the cherry trees was controlled
by leaf diagnostics and the annual
fertilizer application rates were
estimated based on the results of
the leaf sample analysis. The
same fertilization was applied for
all cultivar/rootstock combinations.

The shoot growth rate was
studied by measuring the shoot
length every 10-15 days from the
Baggiolini’s stage J (fruitlets)
(Granier and Bergougnoux, 2006)
till the growth cessation. Since
2006 till 2009 we measured all
shoots on one representative
branch of three trees in each
cultivar/rootstock combination.

Since 2010 we had measured 30
shoots from different locations in
the tree crown. The shoot growth
rate is related to both the dates of
measurement and the growing
degree days (GDD).

The fruit growth rate was
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е проследено от фенофаза J
(образуване на завръзи) по
Baggiolini до беритбата. От встъп-
ването на дърветата в плододава-
не през 2007 г. до 2009 г. през
интервал от пет дни са измервани
всички плодове от по един пред-
ставителен клон на три дървета
от всяка сортоподложкова комби-
нация. От 2010 г. са измервани по
30 плода от различни местополо-
жения в короната на дървото.
Нарастването на плодовете е
обвързано както с датите на
измерване, така и със сумата на
ефективните температури.

studied by measuring the fruit
diameter every five days from the
Baggiolini’s stage J (fruitlets) till the
fruit harvesting. Since 2007 till
2009 we measured all fruit on one
representative branch of three
trees in each cultivar/rootstock
combination.

Since 2010 we had measured 30
fruits from different locations in the
tree crown. The fruit growth rate is
related to both the dates of
measurement and the growing
degree days (GDD).

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Нарастването на плодовете

и леторастите на изследваните
сортоподложкови комбинации е
онагледено по години на Фиг. 1 и
Фиг. 2. Между натоварването с
плодове и вегетативния растеж
съществува силна взаимозави-
симост, затова резултатите
трябва да се разглеждат и в
светлината на екстремни при-
родни или антропогенни въздей-
ствия върху единия или другия
биометричен показател. Така на-
пример късни пролетни мразове
са причинили измръзване на
12÷99 % от цветовете на отдел-
ните сортоподложкови комбина-
ции през 2005, 12÷82 % през
2006 и 51÷100 % през 2008 годи-
на. Значително намаленото на-
товарване с плодове се е отра-
зило в засилен вегетативен рас-
теж, за чието овладяване е при-
ложена механизирана контурна

The fruit and shoot growth
rate in each of the studied
cultivar/rootstock combinations is
illustrated on Fig. 1 and 2.
Because of the existing strong
correlation between the fruit set
and the vegetative growth, the
results have to be considered in
the light of extreme natural or
anthropogenic effects on one or on
the other biometrical indicator.

Thus, for example, late spring
frosts resulted in 12÷99%
damaged flowers among the
different cultivar/rootstock
combinations in 2005, 12÷82% in
2006 and 51÷100% in 2008.

The significantly reduced fruit set
stimulated vegetative growth,
which had to be restrained by
machine contour pruning in the
summer of 2006 and 2009
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резитба, съответно през лятото
на 2006 и 2009 г. Особено силен
е растежът през 2006 и 2007 г.
на дърветата от сортовете
‘Bigareaux Burlat’ и ‘Regina’ върху
съответно силно и умерено
силно растящите Prunus avium и
‘Camil’. Поради организационни
пропуски, през 2009 г. растежът
е отчетен след контурната
резитба, в следствие на което
стойностите за тези сортопод-
ложкови комбинации са значи-
телно занижени. Въпреки че
силната резитба е стимулирала
растеж и при присадените върху
слаборастящата ‘Gisela 5’ сорто-
ве ‘Bigareaux Burlat’ и ‘Lapins’,
отнемането на значително коли-
чество вегетативна/листна маса
е попречило на изхранването на
плодовете през следващите
2007 и 2010 г. при самоплодния
и склонен към претоварване
сорт ‘Lapins’. При опитите за
оптимизиране натоварването с
плодове на слаборастящите
дървета върху ‘Gisela 5’ ясно се
вижда, че неподходящата резит-
ба стопира растежа на дървета-
та и годишният прираст не над-
вишава 10-15 cm; за прогресив-
но намаляващ прираст през
първите години след засаждане-
то съобщават също Kolev and
Dzhuvinov (2008). Ето защо през
2012 г. е приложена силна зимна
ръчна резитба на дърветата от
комбинацията ‘Lapns’ / ‘Gisela 5’,
при което е постигат най-
големият за годните на изслед-
ването прираст от над 30 cm.

respectively. The growth was
particularly vigorous in 2006 and
2007, and in the trees of the
‘Bigareaux Burla’t and ‘Regina’
cultivars grafted on Prunus avium
and ‘Camil’, respectively a
vigorous and a semi-vigorous
rootstock. Because of
management flaws in 2009, the
growth of these cultivar/rootstock
combinations was measured after
the contour pruning, which yielded
significantly lower figures for this
year. The severe pruning
stimulated vigorous growth in the
grafted on ‘Gisela 5’ cvs.
‘Bigareaux Burlat’ and ‘Lapins’, as
well. However, the removing of
considerable quantity of
vegetative/leaf mass had
hampered the provision of
carbohydrates to the fruit of the
self-fertile and prone to oversetting
‘Lapins’ cultivar in the next 2007
and 2010. The attempts at
optimizing crop load in small trees
on ‘Gisela 5’ clearly showed the
negative effect of improper pruning
on the growth: the annual shoot
length reached not more than 10-
15 cm. Progressively decreasing
growth in the firs years after
planting was reported also by
Kolev and Dzhuvinov (2008).

For that reason, in 2012 we
severely pruned the trees of the
‘Lapins’ / ‘Gisela 5’ combination,
which resulted in shoot length of
30 cm, the longest for the years of
investigation.
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Фиг. 1. Нарастване на плодовете (ляво) и леторастите (дясно) от
сорта‘Bigareaux Burlat’ през годините на изследването
Fig. 1. Growth rates of fruit (left) and shoots (right) of the ‘Bigareaux Burlat’
cultivar in the years of investigation
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Фиг. 2. Нарастване на плодовете (ляво) и леторастите (дясно) от сорта
‘Regina’ през годините на изследването
Fig. 2. Growth rates of fruit (left) and shoots (right) of the ‘Regina’ cultivar in the
years of investigation

Нещо повече, по едрина плодо-
вете си съперничат с тези от
дърветата на силнорастящата

Moreover, fruit size rivaled that in
the vigorous trees on Prunus
avium. Even better results were
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Prunus avium. Още по-добри са
резултатите от 2014 г. (тринаде-
сета вегетация), през която
средният прираст е 43±18 cm
(Фиг. 3 и 4), а средният размер
на плодовете надвишава 28 mm.

obtained in 2014 (the thirteen
vegetation) when average growth
was 43±18 cm (Fig. 3 and 4) and
the average fruit diameter
surpassed 28 mm.
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Фиг. 3. Нарастване на плодовете (ляво) и леторастите (дясно) от
сортоподложковата комбинация ‘Lapins’ / ‘Gisela 5’ през годините на
изследването
Fig. 3. Growth rates of fruit (left) and shoots (right) of the ‘Lapins’ / ‘Gisela 5’
combination in the years of investigation

При по-късно зреещите
черешови сортове като ‘Regina’
и ‘Lapins’ се наблюдава (Фиг. 2 и
3.) и характерният за костилко-
вите овощни видове период на
нисък темп на нарастване на
плодовете между стойности на
сумата на ефективните темпе-
ратури от 500 до 700 °С. През
същия период вегетативният
растеж е най-силен. Този факт
дава възможност за ограничава-
не на растежа чрез напояване с
регулиран воден дефицит, без
да се повлияе едрината на пло-
довете (Chalmers et al., 1984). По-
добна стратегия обаче би могла

The specific for stone-fruit
species second stage of fruit
development, when the fruit
growing rate is very low, became
apparent in later ripening cultivars
as ‘Regina’ and ‘Lapins’ for GDD
values between 500 °C and 700
°C (Fig. 2 and 3).

In the same period, shoot
growing rate was the highest.
Hence, eventual irrigation with
regulated water deficit may be
used for decreasing the growth
without negative effects on the fruit
size (Chalmers et al., 1984).
However, such a strategy could be
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да се прилага само при силно-
растящите сортоподложкови ком-
бинации. При дърветата на сла-
борастящи подложки е недопус-
тимо каквото и да е нарушаване
на оптималния поливен режим.

applied only to trees of vigorous
cultivar/rootstock combinations.
With tress on dwarfing rootstocks,
any departure from the optimum
irrigation regime is unacceptable.

Фиг. 4. Прираст при дърветата от сортоподложковата комбинация
‘Lapins’ / ‘Gisela 5’ през 2014 г. (тринадесета вегетация)
Fig. 4. Growth in the trees of the ‘Lapins’ / ‘Gisela 5’ combination in 2014
(thirteenth vegetation)

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Неподходящата резитба спи-

ра растежа на слаборастящите
дървета върху ‘Gisela 5’ като
годишният прираст не надвишава
10-15 cm. С правилно извършена
силна зимна ръчна резитба може
да се осигури прираст от средно
43 cm и надвишаващ 28 mm сре-
ден размер на плодовете незави-
симо от възрастта, но при осигу-
рен благоприятен воден и храни-
телен режим на дърветата чрез
микронапояване (капково или
микродъждуване) и фертигация.

The improper pruning stunted
small trees on Gisela 5, the annual
shoot growth being limited to 10-15
cm. Properly executed severe
winter pruning resulted in average
annual growth of 43 cm and
average fruit size of more than 28
mm, irrespectively of the tree age
but under proper water and
nutritional regimes provided by
microirrigation (drip or trickle) and
fertigation.
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