
 
 

 

 

 

                      Отглеждане на фейхоа 

 
 

 

 

 

Фейхоата (Feijoa sellowiana) произхожда от  субтропическите райони на Южна 

Америка. В див вид това растение е разпространено в горите като подлесно растение. 

Представлява вечнозелен храст със сиво-жълти клонки с височина 2-3 м. Листата са 

срещуположни, твърди, овласинени, със зелен цвят, сребристо-сиви отдолу, с 

характерен аромат. Цветовете са двуполови, едри, малиновочервени с бяло-розови 

месести листенца. 

Плодовете на фейхоата са зелени с червен оттенък. Имат овална 

или продълговата форма, с диаметър 4-6 см и дължина 5-10 см. 

Масата на един плод е 25-50 гр. Отвън плодовете на фейхоата 

приличат на зелена слива с къса опашка накрая. Вътре имат по 

четири гнезда с много семена, които не се усещат при 

консумацията на плода. Плодовото месо на зрелите плодове е 

плътно, сочно, кисело-сладко и с приятен аромат. Фейхоата се 

явява едно от най-студоустойчивите субтропически растения - 

понася студове до минус 12-14˚С. 

Фейхоата може да се отглежда, като се вземат резници от възрастно растение и ги 

вкоренят. За резници се използват полувдървесинени филизи с дължина 10-12 см с 2-3 

листа. Те се взимат през октомври-декември и задължително се потопяват в растежен 

стимулатор за 16-18 ч. Температурата трябва да е в пределите 26-28˚С и влажността на 

въздуха трябва да е много висока (90-100%). Тъй като резниците се вкореняват през 

есента и зимата, трябва задължително да се доосветят. 

При семенното размножаване на фейхоата са възможни изненади. Семената се засяват в 

чашки и се поставят в миниоранжерия. Те са дребни и затова се засяват недълбоко, едва 

посипвайки ги с почва. Посевите се поливат с лейка с дребно сито, като се навлажнява 

хартията, поставена на повърхността на почвата. Най-доброто време за засяване е 

февруари.  

Когато растението се развие, то има разклонена корона. Не се препоръчва обаче да се 

прави резитба, тъй като цветовете и плодовете се образуват на клонките от текущата 

година и всяко съкращаване ще доведе до намаляване на цъфтежа и плододаването. 

Трябва само да се прищипят младите растения, когато достигнат височина 20 см. Това 

ще придаде на храста по-ниска и компактна форма. 

Фейхоата ще расте достатъчно бързо, затова първите три години трябва да я 

пресаждате ежегодно. При пресаждането трябва да сте внимателни: клонките на храста 

са много чупливи. Фейхоата образува много издънки, които трябва да се премахват  

 



 
 

 

 

редовно. При пресаждането можете да ги отделите от майчиното растение, което ще ви 

осигури още един вариант за размножаване. 

Фейхоата е много светлолюбива, дори и да може да понесе известно засенчване. Расте 

на бедни, каменисти и песъчливи почви, въпреки че на богати се развива доста по-

силно. От време на време се нуждае от опръскване с топла вода. Оптималната 

температура на въздуха през зимата е 12-14˚С. Много е отзивчива на торене.  
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