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I.АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Потенциалът на дървесната биомаса като възобновяем източник на въглерод-

неутрална енергия е във фокуса още от 1973 г., когато все по-разширеното потребление 

на горива и очертаващия им се недостиг, налагат търсенето на алтернатива на 

фосилните горива. Така производството на енергия от възобновяеми енергийни 

източници се превръща в стратегическа цел на световната, европейската и национална 

енергийна политика, а тополите и върбите са квалифицирани като дървета за околната 

среда и обществото.  

Подписаният Протокол от Киото (Протокола в Киото, 1973 г.) наложи 

съгласието за намаляване на въглеродните емисии с 6% от глобалното равнище към 

1990 г., като дори някои страни (United Kingdom) отиват още по-далеч в стремежа си 

към намаляване на въглеродните емисии – 60% до 2050 г. Много ясно се посочва 

връзката между залесяванията и подходящото управление на  въглерод-неутралните 

производства, за да се постави началото на редуциране на глобалните въглеродни 

емисии. Оценено е, че биомасата от дървесни бързорастящи видове може да осигури  

към 2050 г. до 38% от глобалната нужна енергия. Подчертава се, че дървесните 

енергийни култури осигуряват ефективно и най-добре промяната в земеползването за 

смекчаване на газовите емисии в цяла Европа. Някои от по-важните опорни пунктове 

на европейската енергийна политика са овладяване на негативните промени в климата 

и значително ограничаване на външната зависимост от вносни енергийни суровини. 

Директива 28/2009 на ЕС (Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на 

Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 

2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО) дефинира тази обща рамка за насърчаване на използването 

на енергия от възобновяеми източници. 

Разработената Национална енергийна стратегия (Енергийна стратегия на Р 

България до 2020 г., юни 2011г. ) е съобразена с актуалния европейски формат на 

енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните 

технологии, обезпечаващи сигурна и достъпна енергия за потребителите. Основните 

цели са устойчиво намаляване на вредните емисии с 20% спрямо 1990 г. и 20%-ен дял 

на възобновяемата енергия в общия енергиен микс. Делът на оползотворяваната 

растителна суровина в общия енергиен микс през следващите години ще нараства 

вероятно и в България.  

Със Закона за енергията от възобновяеми източници, обнародван в ДВ бр. 35 от 

03.05.2011 г., у нас се уреждат обществените отношения, свързани с производството и 

потреблението на електрическа и други видове енергия. Едни от основните цели на 

този Закон са: насърчаване на производството и потреблението на енергия от 

възобновяеми източници; постигане на устойчива и конкурентна енергийна политика и 

опазване на околната среда. Налице е обаче, известно разминаване на дефиницията за 

биомаса по смисъла на Закона за горите, Обн. ДВ. бр.19 от 8 март 2011 г., в сила от 

09.04.2011 г. от една страна и Закона за енергията от възобновяеми източници и 

Директива 28/2009 на ЕС. Съгласно последните два документа биомасата е 

„биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от 

селското стопанство, горското стопанство и свързаните с тях индустрии, включително 

рибно стопанство и аквакултури, както и биоразградимата част на промишлените и 

битови отпадъци”. В този смисъл чрез подходяща промишлена преработка, свежо 

добитата биомаса може да се преработи в аналог на природния газ и на течните и 

твърди изкопаеми горива. В Закона за горите терминът „биомаса” се разглежда в по-

тесен смисъл и се отнася само до биологичните продукти или части от тях като 

остатъци или отпадъци, с произход само от горските територии и свързаните 
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индустрии. През последните години в общественото пространство в България текат 

интензивни дискусии за обезпечаването на суровини с дървесен произход за 

новосъздаващите се мощности за производство на енергия от дървесна биомаса. На 

преден план изпъкват страхът от свръхползването на дървесина за енергийни цели за 

сметка на останалия дървопреработвателен сегмент, както и съмненията за коректното 

прилагане на нормативните документи. В тези документи обаче, е предвидено 

ползването само на нискокачествена дървесина и отпад за енергийни цели. По данни на 

експерти от Изпълнителната агенция по горите секторът „енергопроизводство” от 

биомаса у нас е много слабо развит, а дългосрочен анализ за възможното осигуряване 

на дървесни суровини по райони в България липсва изцяло.  

Разработването на настоящия дисертационен труд представлява една добра 

основа за насърчаване на различни фирми, частни стопани и организации в създаването 

и отглеждането на енергийни краткотурнусни плантации в България. 

 

 ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

В резултат на направения преглед на състоянието на проблема е определена и 

основната цел на това изследване, а именно: да се оцени растежния отговор и 

биологичната продуктивност на Salix viminalis rubra, отглеждан за енергийни цели в 

България на нетипично тополово-върбово  (извънречно) месторастене. 

За постигане на поставената цел е необходимо да се реализират следните научни 

задачи: 

1. Да се направи анализ и оценят почвено-климатичните условия в района на 

изследването - Свищов. 

2. Да се проучи и оцени растежния отговор на Salix viminalis rubra към различни 

варианти на подхранване чрез използване на класически биометрични показатели. 

3. Да се проучи и оцени растежа на Salix viminalis rubra спрямо други клонове върби от 

клоновата колекция в Свищов. 

4. Да се проучи и оцени биопродуктивността на Salix viminalis rubra и натрупването на 

фитомаса за шестгодишен период на отглеждане. 

5. Да се идентифицират основните физиологични и химични характеристики, 

индикативни за висока биопродуктивност на надземната маса (листа и стъбла). 

6. Да се проучи и оцени качеството на дървесината на Salix viminalis rubra като 

суровина за производство на биогорива и добив на биоетанол. 

 

III.ОБЕКТИ И МЕТОДИ НА ПРОУЧВАНЕ 

Обекти  на научното изследване са създадената  експериментална 

краткотурнусна плантация от върби за производство на биомаса и върбова колекция в 

Опитно поле с. Вардим. 
 

Опитът е заложен по блоков метод, включва три варианта  в четири  повторения, 

изведен съобразно Методика на полския опит (Баров, Шанин  1965) - фиг.1.  

 

К 

 

II I II 

I 

 

К II К 

II 

 

I К I 

Първо 

повторение 

Второ 

повторение 

Трето 

повторение 

Четвърто 

повторение 

Фиг. 1.Схема на опитният блок 



5 

 

 Етапите на създаване и стопанисване за плантацията включват: определяне на 

видовия състав на краткотурнусна плантация за производство на биомаса, избор на 

подходящ участък за създаване на краткотурнусна енергийна плантация, създаване на 

краткотурнусна плантация от върби за производство на биомаса, отгледни грижи и 

агротехника и управление на  създадената плантация от върби.  

Анализите на почвени и растителни проби бяха извършвани в лабораторията по 

„Агрохимия“ към Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове гр. Свищов 

по утвърдени за приложение методи. Физиологичните изследвания бяха осъществени 

от екип от ЛТУ-София. Минералният състав на пепел от различните възрасти на Salix 

viminalis rubra е определен на апарат ICP-OES в ЦНИЛ, в лабораторията на 

Химикотехнологичния и металургичен университет, София. За обработване и анализ на 

събраните данни са използвани Microsoft Office 2007, SPSS15.0. Приложени бяха 

следните статистически анализи: GLM (General Linear Model univariate – третиране с 

хранителен разтвор и година); ANOVA (two factors – третиране с хранителен разтвор и 

година), както и ANOVA single factor. За по-голяма яснота броят на извадката е изписан 

на всяка таблица. За сравняване на получените резултати е използван многоранговия 

тест на Duncan и  тест на Bonferroni. 

 

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ОБСЪЖДАНЕ 

 

4.1.Характеристика на природните условия в основните обекти на проучване 

4.1.1.Климатични условия 
Опитният участък е локализиран в село Вардим на 12 кm източно от Свищов, 

подобласт Северна България, долен горскорастителен пояс, горскорастителен подпояс 

на равнинно-хълмистите дъбови гори. Надморската височина е 15 m. 

Селището се намира на десния бряг на река Дунав и се характеризира с 

умереноконтинентален климат, с преобладаване на северозападни и североизточни 

ветрове. 

Климатичната характеристика на Опитното поле е следната: средногодишни 

валежи - 543 mm, минимални - 329,5 mm. Средната многогодишна температура на 

въздуха е 12 °С, абсолютната измерена максимална температура е 43 °С, а абсолютната 

измерена минимална температура е -34,5 °С. Първа паднала слана - 06 октомври, най-

късна слана - 13 май.  

В периода на осъществяване на експеримента целогодишно се отчитаха 

климатичните показатели - температура и валежи чрез локална метеорологична клетка.  

Налице е значително вариране на количеството паднали валежи през 

изследваните шест години и на средните годишни температури за същия период за 

района по поречието на Дунав. Три от шестте наблюдавани години се характеризират с 

количества валежи повече от 700 mm, които са благоприятни за отглеждането на 

биоенергийните култури от Salix, но през втората и третата година от първата ротация 

тези количества са крайно недостатъчни. Внесените количества допълнително вода 

през втората година благоприятства растежа и развитието на формираните леторасти. 

Обратно, внесеното недостатъчно количество допълнително вода през третата година 

от първата ротация се отрази неблагоприятно на растежа и развитието на 

продуцираните леторасти, което е видно от представените по-долу резултати. През 

първата и втората година от проучената втора ротация растежът и развитието на 

новоформираните леторасти на Salix viminalis rubra е значителен.  

Дендробиометричните аспекти на растежа е обсъден подробно в следващите раздели. 

  Всичко това показва, че райони със средногодишно количество валежи над 700 

mm, установено и от други автори, са подходящи за отглеждане на енергийни култури 
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от върба. По отношение на регистрираните температурни условия през първата и 

втората ротация на Salix viminalis rubra, същите могат определено да се квалифицират 

като благоприятни за така проведения експеримент. 

 

4.1.2. Почвени условия 

4.1.2.1. Характеристика на почвените условия 

Почвата в Опитно поле с. Вардим е от типа карбонатен чернозем, а основната 

скала - льос. Подпочвените води са на дълбочина под 8 m. Механичният състав на 

почвата в слоя 0-40 mm е тежък песъчливо-глинест, а в дълбочина се променя до леко 

песъчливо-глинест. 

 Съдържанието на органично вещество (хумус) в повърхностните слоеве (0-40 

cm) се изменя от 1,93 oт 2,48%. Карбонатите са разположени мозаечно в слоя 0-40 сm. 

Тяхното съдържание е от  0,89 до 2,20%. В дълбочина по почвения профил 

количеството им нараства и под 120 сm, те са над 5,86 %. Почвената реакция във вода е 

от слабо алкална pH 7,0-7,5 до алкална pH  7,5-8,0 (Калмуков 2014). 

 

4.1.2.2.Химичен състав на почвата 

4.1.2.2.1.Химичен състав на почвата през първата ротация 

Основен фактор за проследяване и анализиране на степента на неговото 

въздействие върху създаването и отглеждането на енергийни култури от върби е 

торенето. Поради това през периода на научното изследване се извършваше химичен 

анализ на почвата -  преди внасянето на торовете, по време на вегетацията на 

растенията и след  нейното приключване. Фокусът на елементния анализ беше насочен 

към установяването на съдържанието на азот, фосфор и калий в почвените проби от 

отделните варианти и в техните повторения. 

През трите години на обследвания период в почвените проби от всички опитни 

парцелки се наблюдават изключително високи нива на съдържание на подвижни 

фосфорни съединения и на калий. Съгласно използваната методика изследваните почви 

нямат нужда от торене с калий, с изключение на четвърто повторение при контролата 

през 2012 г.  

Таблица 1.   

Запаси на усвоим азот (t ha
-1

) в почвени проби от краткотурнусна плантация от върби  с. 

Вардим, за периода 2010-2013 г. в 30 cm почвен слой. 

вариант повторение 2010-

м. 05 

2010-

м. 10 

2011-

м. 05 

2011-

м. 10 

2012-

м. 05 

2012-

м. 10 

2013-

м. 05 

2013-

м. 10 

 

първи 

1 0,207 0,239 0,223 0,271 0,414 0,232 0,296 0,270 

2 0,223 0,350 0,223 0,382 0,271 0,245 0,270 0,142 

3 0,207 0,271 0,159 0,207 0,271 0,077 0,258 0,092 

4 0,191 0,223 0,255 0,477 0,382 0,270 0,232 0,162 

Средно за вариант: 0,207 0,271 0,215 0,334 0,335 0,206 0,264 0,166 

 

втори 

1 0,207 0,239 0,318 0,334 0,414 0,245 0,257 0,283 

2 0,223 0,239 0,350 0,255 0,255 0,219 0,232 0,270 

3 0,207 0,239 0,239 0,223 0,255 0,015 0,206 0,158 

4 0,255 0,318 0,223 0,239 0,098 0,180 0,232 0,090 

Средно за вариант : 0,223 0,259 0,283 0,261 0,256 0,165 0,232 0,200 

К 1 0,175 0,268 0,239 0,334 0,223 0,257 0,232 0,193 

2 0,191 0,255 0,223 0,366 0,286 0,245 0,154 0,425 

3 0,191 0,223 0,239 0,255 0,350 0,270 0,154 0,131 

4 0,239 0,366 0,255 0,207 0,271 0,257 0,206 0,541 

Средно за вариант: 0,199 0,278 0,239 0,291 0,283 0,257 0,187 0,323 
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Таблица 2. 

Запаси на  подвижен  фосфор (в t ha
-1

)   в почвени проби от краткотурнусна плантация 

от върби - с.Вардим, за периода 2010-2013 г. в 30 cm почвен слой  

вариант повторение 2010-

м.05 

2010-

м.10 

2011-

м.05 

2011-

м.10 

2012-

м.05 

2012-

м.10 

2013-

м.05 

2013-

м.10 

 

първи 

1 0,032 0,034 0,028 0,027 0,023 0,027 0,054 0,009 

2 0,033 0,035 0,034 0,025 0,044 0,025 0,058 0,015 

3 0,021 0,022 0,023 0,019 0,039 0,019 0,019 0,014 

4 0,029 0,020 0,028 0,020 0,049 0,020 0,042 0,015 

Средно за вариант: 0,029 0,028 0,028 0,023 0,039 0,023 0,044 0,013 

 

втори 

1 0,042 0,024 0,022 0,019 0,044 0,019 0,036 0,075 

2 0,030 0,027 0,020 0,023 0,042 0,023 0,029 0,011 

3 0,024 0,017 0,030 0,027 0,045 0,027 0,033 0,014 

4 0,033 0,030 0,027 0,020 0,046 0,020 0,042 0,016 

Средно за вариант : 0,032 0,024 0,025 0,022 0,044 0,022 0,035 0,012 

К 1 0,025 0,028 0,025 0,022 0,063 0,022 0,030 0,020 

2 0,030 0,031 0,026 0,019 0,042 0,019 0,030 0,018 

3 0,021 0,029 0,020 0,031 0,039 0,031 0,029 0,017 

4 0,020 0,031 0,033 0,016 0,047 0,016 0,040 0,019 

Средно за вариант: 0,024 0,030 0,026 0,022 0,048 0,022 0,032 0,018 

 

 

Таблица 3.  

Запаси на  калий  (в t ha
-1

) в почвени проби от краткотурнусна плантация от върби - 

с.Вардим за периода 2010-2013 г. в 30 cm почвен слой  

вариант повторение 2010-

м.05 

2010-

м.10 

2011-

м.05 

2011-

м.10 

2012-

м.05 

2012-

м.10 

2013-

м.05 

2013-

м.10 

 

първи 

1 0,150 0,347 0,252 0,139 0,164 0,182 0,185 0,150 

2 0,173 0,152 0,252 0,155 0,148 0,178 0,171 0,173 

3 0,150 0,157 0,252 0,150 0,164 0,178 0,196 0,185 

4 0,164 0,171 0,259 0,155 0,141 0,210 0,236 0,196 

Средно за вариант: 0.159 0.207 0.254 0.150 0.154 0.187 0.197 0.176 

 

втори 

1 0,122 0,171 0,282 0,155 0,120 0,182 0,196 0,155 

2 0,157 0,171 0,236 0,150 0,102 0,231 0,245 0,185 

3 0,150 0,176 0,275 0,173 0,148 0,210 0,289 0,201 

4 0,243 0,206 0,298 0,162 0,141 0,210 0,277 0,185 

Средно за вариант : 0.168 0.181 0.273 0.160 0.128 0.208 0.252 0.182 

К 1 0,116 0,215 0,298 0,143 0,164 0,203 0,116 0,185 

2 0,185 0,215 0,305 0,150 0,169 0,203 0,236 0,189 

3 0,185 0,201 0,266 0,173 0,116 0,213 0,277 0,196 

4 0,157 0,201 0,291 0,162 0,090 0,282 0,289 0,173 

Средно за вариант: 0.161 0.208 0.290 0.157 0.135 0.225 0.230 0.186 

 

 

При обобщение на получените резултати от химичния анализ на почвените 

проби през трите години от всички опитни парцелки се установи, че почвата преди 

торене и през трите години е добре запасена с усвоими форми на фосфор и калий 

(таблици 2 и 3). В приблизително половината от опитните парцелки през третата 

година преди торене  в почвата се  е повишило значително съдържанието на азот и от 
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слабо запасена с азот, почвата е средно и добре запасена с азот. В останалите опитни 

парцелки, въпреки че се наблюдава повишаване на съдържанието на азот в почвата 

през 2012 г., то не е достатъчно за промяна на нейната запасеност съгласно 

използваната методика (таблица 1). 

4.1.2.2.2. Химичен състав на почвата - втора ротация. 

По време на втория ротационен цикъл на отглеждане на плантацията от Salix 

viminalis rubra продължи определянето на химичния състав на почвата от опитния 

участък.  

  Таблица 4. 

Средно съдържание на азот при трите варианта от четирите им повторения 

вариант Леснохидролизуем азот 

mg/  1000g почва 

 

2013 г. 2014 г. 

май юни октомври май юни октомври 

Първи 57,115 54,328 36,038 51,08 55,72 40,45 

Втори 50,150 54,328 43,380 46,67 52,94 44,36 

Контрола  40,398 50,148 69,778 45,24 44,36 32,13 

  

През двете години на проследяване на динамиката на запасеността на почвата с 

леснохидролизуем азот почвата остава слабо запасена или бедна, с този важен за 

физиологията на растенията, елемент. Основната тенденция е намаляването на 

съдържанието на азот в хода на вегетацията на изследваната култура (таблица 4).  

Таблица 5.   

Средно съдържание на фосфор при трите варианта от четирите им повторения   

вариант Фосфор    P2O5 mg / 100 g почва 

 

2013 г. 2014 г. 

май юни октомври май юни октомври 

Първи 8,75 7,55 3,15 6,60 4,80 2,90 

Втори 9,03 8,25 3,10 6,70 5,30 3,80 

Контрола  6,50 8,60 3,58 4,80 4,10 2,90 

 

В пробите от 2014 г. се наблюдава идентична динамика на запасеността на 

почвата с фосфор. Въпреки че, не се променя степента на запасеност на почвата с 

фосфор, видими са по-ниските стойности на неговото съдържание в почвата спрямо 

2013 г. И през двете години съдържанието на фосфор намалява в посока май-октомври 

(таблица 5). 

Таблица 6.   
Средно съдържание на калий при трите варианта от четирите им повторения   

вариант Калий  K2O mg / 100 g почва 

2013 г. 2014 г. 

май юни октомври май юни октомври 

Първи 51,13 50,50 39,63 35,20 27,70 24,80 

Втори 49,88 50,50 38,38 36,80 31,00 26,50 

Контрола  45,75 46,38 39,63 34,90 29,00 23,00 
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 По отношение на съдържанието на калий в почвените проби и през двете години 

на проследяване почвата няма нужда от калиево подхранване. Въпреки това, през 2014 

г. забележимо намалява съдържанието на калий, като при някои от вариантите близо 

два пъти, без тази промяна да се отразява към момента на изследването на запасеността 

на почвата с този химичен елемент. Намаляването на съдържанието на калий и при 

трите варианта е в посока май-октомври и в почвените проби от края на вегетацията на 

растенията е най-ниско (таблица 6). 

4.1.2.3. Почвена влага 

Активното нарастване на върбите е през месец май и юни. През този период 

нарастването е в пряка зависимост от количеството на падналите валежи и съответно 

влажността на почвата. Почвената влага е измервана в отделните почвени слоеве, от 10 

cm  до 120 cm,  през различни месеци от вегетацията на върбите в експерименталния 

участък. 

4.2. Растеж и производителност на плантацията от кошничарска върба 

4.2.1.Растеж по височина и диаметър 

4.2.1.1. Растеж по височина и диаметър при първа ротация 

Растежът на растенията е важен физиологичен процес, който отразява 

наследствените качества на растенията и въздействието на факторите на заобикалящата 

среда. При проведения анализ на растежа фокусът е насочен към разкриването на 

физиологичната същност на промените в акумулирането на сухо вещество под 

влиянието на приложените агротехнически мероприятия. 

Основните показатели на растежа при дървесните растения са нарастването по 

височина и нарастването по диаметър. 

Проведеният анализ на изменението на височината на фиданката показа, че 

средната височина при контролния вариант и на двата варианта на подхранване се 

изменя значимо в резултат на въздействието на двата фактора: година (възраст на 

надземната част на растенията) и подхранване (GLM, SPSS15 ).  

За първия тригодишен период средната височина нараства постоянно (F=1313,58 

и Sign.=0.000). Изменението на този показател в резултат на ефекта на подхранването е 

също статистически значим за трите изследвани години (F=6,758 и Sign.=0.003). 

Налице е значимо взаимодействие между двата фактора (F=3,382 при Fcrit=2,064 и 

Sign.=0.019). Приложеният многорангов критерий на Duncan идентифицира значима 

средна разлика между контролния вариант и вариант I и вариант II самостоятелно  при 

ниво на значимост от 0,005 до 0,022 (p≤0.05). Оценката на маргиналните средни 

стойности на анализираните височини (cm) показва ясното им разграничение в 

зависимост от варианта на подхранване едва през третата година от създаването на 

културата. Всичко това косвено демонстрира ефективността на използването на 

хранителните вещества при изследвания на клон Salix viminalis rubra, теза която е 

широко застъпена в научната литература. 

Средната височина на фиданките от двата проучени варианта на третиране с 

почвен подобрител, отчетена както след първата година (F=1,16 и Sign.=0.346), така и 

след втората година на култивиране (F=0,185 и Sign.=0.834), не се различава 

съществено от тази, определена за контролния вариант (таблица 8).  

Така средната височина на фиданките, отглеждани на контролния вариант за 

трите последователни години се изменя от 198,83±4,16 сm до 382,5±6,43 сm в края на 

2012 г., но остава значимо по-ниска от отчетените стойности на средните височини при 

вариант II – от 201,67±7,32 сm до 416,9±7,58 сm през 2012 г. 
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Таблица №7. 

Сравнителна съпоставка на средните височини (сm) и средните диаметри (mm) на проучените индивиди от Salix viminalis rubra от 

всички варианти за периода – 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (n=5) 

Вариант Средни достигнати височини (±sd), сm Средни достигнати диаметри (±sd), mm 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Контрола 198,83±4,16 a 331,17±7,89 a 382,5±6,3 a 11,08±1,01a 23,17±1,04 a 25,6±0,83 ab 

I вар. 196,16±4,95 a 329,20±22,94 a 393,9±14,73 a 11,75±0,54 ab 24,08±0,66 a 24,3±1,14 a 

II вар. 201,67±7,32 a 335,08±7,43 a 416,9±7,58 b 12,58±1,22 b 23,83±1,48 a 27,00±1,51 b 

Забележка: различията между вариантите, означени с различни букви, са статистически достоверни при ниво на значимост 0,05 

съгласно Duncan test  
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Таблица 8. 

Среден годишен прираст по височина на Salix viminalis rubra през първата ротация 

/период 2010-2012 г./ 

варианти Средна 

височина, 

сm 

2010 г. 

Средна 

височина, 

сm 

2011 г. 

Среден 

годишен 

прираст, 

сm 

Средна 

височина, 

сm 

2012 г. 

Среден 

годишен 

прираст, 

сm 

Общ 

среден 

прираст 

по 

височина 

за II и III 

г., сm 

Контрола 198,83 331,17 132,34 382,50 51,33 183,67 

I вар. 196,16 329,20 133,04 393,90 64,70 197,74 

II вар. 201,67 335,08 133,41 416,90 81,82 215,23 

 

 От таблица 8 е видно, че средният годишен прираст по височина остава висок 

през втората година от тригодишния ротационен цикъл, изменящ се от 132,34 сm при 

контролния вариант до 133,41 сm при вариант II. Средният годишен прираст в края на 

третата година намалява значително и се изменя от 51,33 сm за контролния вариант до 

81,82 сm за вариант II. От това следва, че при изследваните почвено-климатични 

условия на Вардим  и приложените варианти на подхранване, върбите от проучвания 

клон нарастват на височина с по-бързи темпове през първите две години, след което 

растежът им се забавя осезаемо. 

Проведеният анализ на изменението на диаметъра на фиданката в основата 

показа, че средният диаметър при контролния вариант и двата варианта на подхранване 

се изменя статистически значимо в резултат на въздействието на двата фактора: година 

(продължителност) и подхранване (GLM, SPSS15 free download). Средният диаметър 

нараства постоянно до края на тригодишния период (F=5,348 и Sign.=0.009). 

Изменението на този показател в резултат на ефекта на подхранването е също 

статистически значимо в продължение на трите изследвани години (F=692,889 и 

Sign.=0.000), но няма значително взаимодействие между двата фактора (F=2,553 и 

Sign.=0.059). Приложеният многорангов тест на Duncan идентифицира значителна 

средна разлика между контролния вариант и вариант I и II на въздействие  при ниво на 

значимост Sign= 0,000. 

Средният диаметър на фиданките в основата от двата проучени варианта, 

отчетен както след първата година (F=384,875 и Sign.=0.000), така и след втората 

година на култивиране (F=143,417 и Sign.=0.000), се различават съществено помежду 

си и съществено от този, определен за контролния вариант (F=14,334 и Sign.=0.000). 

Така средният диаметър на фиданките в основата, отглеждани на контролния вариант 

за трите последователни години се изменя от  11,08±1,01 mm до 25,6±0,83 mm в края на 

2012 г., но остава значително по-нисък от отчетените стойности на средните диаметри 

при вариант II – от 12,58±1,22 mm до 27,00±1,51 mm през 2012 г. (таблица 7). 

От таблица 9 е видно, че средният годишен прираст по диаметър в основата 

остава висок през втората година от тригодишния ротационен цикъл, изменящ се от 

12,09 mm при контролния вариант до 11,25 mm при вариант II, но намалява значително 

в края на третата година и се изменя от 2,43 mm за контролния вариант до 3,17 mm за 

вариант II. От това следва, че при изследваните почвено-климатични условия на 

Вардим и приложените варианти на подхранване, върбите от проучвания клон 

нарастват на диаметър в основата с по-бързи темпове през първите две години, след 

което растежът им се забавя. 
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Таблица 9.  

Среден годишен прираст по диаметър на Salix viminalis rubra през първата ротация 

/период 2010-2012 г./ 

варианти Среден 

диаметър, 

mm 

2010 г. 

Среден 

диаметър, 

mm 

2011 г. 

Среден 

годишен 

прираст, 

mm 

Среден 

диаметър, 

mm 

2012 г. 

Среден 

годишен 

прираст, 

mm 

Общ 

среден 

прираст 

по 

диаметър 

за първа 

ротация, 

mm 

Контрола 11,08 23,17 12,09 25,60 2,43 14,52 

I вар. 11,75 24,08 12,33 24,90 0,82 13,15 

II вар. 12,58 23,83 11,25 27,00 3,17 14,42 

 

4.2.1.2. Растеж по височина и диаметър при втора ротация 

 Проведеният анализ (GLM Univariate, SPSS15) на снетите данни, 

характеризиращи височината на растенията от контролния и двата варианта на 

подхранване, показа, че и двата изследвани фактора: възраст на годишния леторасъл 

(F=2203,290 и Sign.=0.000) и третиране (F=52,974 и Sign.=0.000) имат съществен ефект 

върху този показател. Значително е и взаимодействието между тях  (F=11,076 и 

Sign.=0.000). Така средната височина на един едногодишен леторасъл, формиран върху 

едногодишен пън и едногодишна коренова система и тригодишен пън с прилежаща 

тригодишна коренова система се различават съществено помежду си (texp= 23.563, 

Sign=0.000). Максимално установената средна височина на едногодишните леторасти, 

формирани върху тригодишния пън, при вариант 2 е 311,98±6,59 сm и тя е е значително 

по-висока от тази за вариант I - 280,63±6,72 сm (таблица 10).С минимална височина 

спрямо контролата се отличават и фиданките, продуцирани върху едногодишна 

коренова система и растящи при  вариант I – 196,16±4,95 сm. С максимална височина се 

отличават фиданките, растящи на вариант II - 201,67±7,32 сm.  и съществено 

различаващи се от тези при вариант I. 

 

Таблица 10. 

Сравнителен анализ на растежа по височина /сm/ на растенията по варианти през 2010, 

през юни 2013 и октомври 2013 година /година на създаване и първа година на втора 

ротация/ 

Вариант 2010 6/2013 10/2013 

Контрола 198,83±4,16 187,08±4,75 309,90±6,56 

I вар. 196,16±4,95 168,02±2,54 280,63±6,72 

II вар. 201,67±7,32 182,5±4,22 311,98±6,59 

 

Що се отнася до другия анализиран показател – диаметър в основата на 

фиданката, статистическият анализ идентифицира значим ефект на фактора възраст 

(F=156,739 и Sign.=0.000), но не и на приложеното третиране (F=1,793 и Sign.=0.181). 

Налице е обаче отново значително взаимодействие между двата анализирани фактора 

(F=3,647 и Sign.=0.014). Така средният диаметър в основата един едногодишен 

леторасъл, формиран върху пън с едногодишна и пън с тригодишна коренова система 

се различава съществено помежду си (texp= 5,909 и Sign=0.000). Достоверно различен,  

установеният диаметър в основата на едногодишен летораст върху пън с тригодишна 
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коренова система е 14,98±0,71 mm при вариант 1, следван от този, установен за вариант 

2 - 13,90±0,71 mm и контролния вариант - 13,48±1,17 mm (таблица 11). Едногодишните 

леторасти, продуцирани върху пън с едногодишна коренова система, забавят растежа 

си по дебелина в основата. Средният диаметър в основата се изменя от 11,08±1,01 mm 

до 12,58±1,22 mm, но без съществена разлика. 

 

Таблица 11. 

Сравнително съпоставяне  на растежа по диаметри /mm/ на растенията по варианти 

през 2010, през юни 2013 и октомври 2013 година /година на създаване и първа година 

на втора ротация/ 

 

 Сравнителният анализ на растежа по височина през втората година на втория 

ротационен цикъл показа, че отново е налице значителен ефект на двата фактора: 

възраст (F=3351,460 и Sign.=0.000) и варианта на третиране (F= 8,424 и Sign.=0.002). 

Взаимодействието между тези два фактора е значително (F=28,650 и Sign.=0.000). 

Разликата между средните височини е статистически значима при p≤0.05 (таблица 12). 

Най-висок и значим резултат е установен за стъблата, продуцирани при вариант I - 

453,44±4,66 сm. Статистически различаващ се е и годишният прираст спрямо 2013 г. - 

172,71±2,61 сm. 

 Сравнителният анализ на растежа по дебелина през втората година на втория 

ротационен цикъл показа, че отново е налице значителен ефект на двата фактора: 

възраст на стъблото (F=878,546 и Sign.=0.000) и варианта на третиране (F= 6,338 и 

Sign.=0.006). Взаимодействието помежду им обаче е статистически незначително (F= 

0,528 и Sign.=0.596). Максимално отчетеният диаметър в основата е 23,14±0,80 mm, но 

той не се различава съществено от останалите средни стойности за 2014 г.  

Таблица 12. 

Средна височина /сm/ и среден диаметър /mm/ на Salix viminalis rubra и годишен 

прираст по височина и диаметър в края на 2014 г. 

вариант средна 

височина 

2014 г. 

прираст спрямо 

2013 г. 

среден 

диаметър 2014 

г. 

прираст спрямо 

2013 г. 

контрола 439,48±8,95 129,60±10,93 22,32±0,55 8,84±0,74 

I вариант 453,44±4,66 172,71±2,61 23,14±0,80 8,16±0,76 

II вариант 447,30±8,82 135,50±4,105 22,24±0,54 8,30±1,21 

Авторите (Bulard M.J. et al. 2002) установяват, че при двугодишна ротация 

достигната височина от Salix viminalis е в границите на от 254 сm до 297 сm, а при 

тригодишна ротация - пиковите стойности във височините на  Salix viminalis е 401-515 

сm. Получените тук резултати потвърждават високия растежен потенциал на Salix 

viminalis rubra  при почвено-климатичните условия на с. Вардим за изследвания период. 

Потвърждава се становището за постепенното нарастване по височина от първата до 

третата година. При други почвено-климатични условия на страната и при други 

гъстоти на първоначално засаждане на резниците от Salix viminalis rubra са постигнати 

малко по-ниски стойности на изследваните показатели (Цанов 1974, 1986). 

Следователно Salix viminalis rubra действително може да се квалифицира като клон с 

добре изразена фенотипна пластичност. 

Вариант 2010 6/2013 10/2013 

Контрола 11,08±1,01 9,21±0,52 13,48±1,17 

I вар. 11,75±0,54 8,77±0,43 14,98±0,72 

II вар. 12,58±1,22 8,67±0,54 13,90±0,71 
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4.2.1.3. Растеж по височина и диаметър във върбовата колекция 

През първата година след засаждането на резниците, степента на вкореняване 

зависи от характеристиките на всеки клон, качеството на резниците и някои субективни 

фактори. Това обяснява различията в степента на вкореняването. През първата година 

от първоначалното засаждане различните клонове продуцират различен брой леторасти 

на един пън. Повечето клонове имаха до два летораста на един пън, като 

новоформирните леторасти на един пън варират значително според вида. Шест от 

проучените видове произвеждат до три летораста, и само един (Salix excelsa ‘84/8’) – 

формира до четири летораста (таблица 13). 

Таблица 13.  

Биометрични показатели на едногодишни култури за биомаса от клонове върби 

 

От проучените седем клона най-голям брой на продуцирани леторасти на един 

пън бе отчетен за Salix alba Si ‘2/64’, а най-малък за Salix excelsa ‘62/8’. Най-нисък 

растежен потенциал бе регистриран за Salix alba ‘351’. От кошничарските върби най-

висок растежен потенциал през първата година бе отчетен за S. viminalis purpurea 

‘X/43’. Обаче, от всички анализирани клонове за първата година, най-високият 

растежен капацитет бе установен за Salix alba ‘IX/ 4’. Средният диаметър в основата на 

неговото стъбло е 27,5 mm.  В този случай отчетената максимална стойност бе 44 mm 

(таблица 20 ). Продуктивността му на зелена биомаса бе 11,83 t hа
-1

, а на абсолютно 

суха биомаса – 4,67 t hа
-1

 (таблица 14). 

 

 

 

Клон Брой леторасли на пън     
в % 

При 
хва 

щане 

в % 

Летор
асли 

на 

ha 

D0   mm H m 

с 1 

бр. 

с 2 

бр. 

с 3 

бр. 

с 4 

бр. 

ср. min ma

x 

ср. min max 

Salix alba 
IX/ 4 

15,0 70,0 15,0  100 18182 27,5 15 44 2,71 1,70 3,20 

Salix alba 

351 

52,9 41,2 5,9  85 11818 16,8 6 25 2,20 1,45 3,00 

Salix alba 

Si 2/64 

15,0 30,0 55,0  100 19545 21,9 12 33 2,50 1,60 3,10 

S.Humbold
iana B. 112 

5,0 5,0 90,0  100 18182 22,1 10 36 2,32 0,70 3,10 

S.alba 

82/11 

57,9 42,1   95 12273 22,2 14 34 2,79 1,75 3,40 

Salix 

exelsa 84/8 

36,8 36,8 21,0 5,4 95 16818 19,3 7 31 2,74 1,20 3,20 

Salix 

exelsa 62/8 

61,1 38,9   90 11364 18,0 9 27 2,53 1,70 3,15 

S.bregensis 

IX/45 

47,4 52,6   95 13182 20,3 14 30 2,35 1,85 2,80 

S.viminalis 

rubra X/3 

66,7 26,7 6,6  75 9545 19,5 10 32 1,94 1,70 2,65 

S.viminalis 

purpurea 
X/43 

60,0 40,0   100 12727 24,0 10 36 2,71 1,60 3,80 
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Таблица 14.  

Динамика на биометричните  показатели на култури за биомаса от клонове върби 

 

С напредване на възрастта на пъна процентът на оцеляване на различните 

клонове започна да намалява до различни нива за различните клонове и видове. С 

увеличаване на възрастта на пъна най-бързо се понижи процентът на преживяване за 

кошничарските върби и особено критично бе това за S. viminalis purpurea ‘X/43’ 

(таблица 14). Броят на леторастите нараства до шестата година на плантацията и след 

№ клон Възраст 

години 

% на 

оцеляване 

Брой 

леторасли 
на  hа 

размери продуктивност 

D0 ср. 
mm 

H ср. 
cm 

Свежа 
маса 

t hа
-1

 

Суха 
маса 

  t hа
-1

 

1  

Salix alba IX/4 

1 100 18 182 27,50 271 11,83 4,67 

6 88 296 153 12,00 207 68,40  

8 84 185 577 15,60 243 39,48  

9 80 216 667   9,70 219 45,14 31,27 

2  

Salix alba №351 

1 85 11 818 16,80 202 2,70 1,17 

6 88 437 179   8,54 187 37,84  

8 88 289 103   8,40 180 22,15  

9 88 415 705   6,70 152 19,77 9,77 

3  

Salix alba Si 2/61 

1 100 19 545 21,90 160 9,56 4,22 

6 64 358 974 10,64 205 57,10  

8 58 258 333   8,10 168 24,66  

9 50 307 051   8,10 163 25,08 12,56 

4  

Salix alba 

Humboldtiana B-
112 

1 100 18 182 22,10 232 7,23 2,91 

6 86 192 948 13,00 215 45,94  

8 80 175 000 14,50 237 55,13  

9 80 248 718   9,30 195 45,38 21,43 

5  

Salix alba 82/11 

1 95 12 273 22,20 279 5,27 2,36 

6 78 175 000 14,36 255 45,41  

8 78   60 897 10,10 193   6,83  

9 76 107 692 10,00 206   6,97 3,49 

6  
Salix excelsa  84/8 

1 95 16 818 19,30 274 5,23 2,67 

6 86 192 948 12,33 233 39,28  

8 78 143 590 10,10 199 17,41  

9 78 204 167 10,10 199 19,92 10,97 

7  
Salix excelsa  62/8 

1 90 11 364 18,00 253 2,91 145 

6 86 372 115   9,31 200 53,75  

8 86 124 679 10,40 196 17,27  

9 82 222 436   9,60 165 20,07 12,06 

8  

Salix bregensis  
IX/45 

1 95 13 182 20,30 235 4,29 1,94 

6 68 305 128 11,96 220 49,40  

8 66 187 821 10,60 204 14,25  

9 64 299 359   7,80 180 11,94 6,18 

9 Salix viminalis 

rubra X/3 

1 75 9 545 19,50 194 5,48 2,55 

6 52 708 333   8,22 192 40,64  

8 46 499 679   7,70 174 26,30  

9 38 565 385   6,60 145 17,05 8,46 

10 Salix viminalis 

purpurea  X/43 

1 100 12 727 24,00 271 7,69 3,32 

6 36 548 077   8,89 189 53,27  

8 36 233 013   7,60 148 19,66  

9 32 277 564   5,40 129   8,30 3,97 
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това този брой започна да намалява постепенно. От всички кошничарски върби  Salix 

viminalis rubra ‘X/3’ продуцира най-висок брой на леторасти (стъбла) на хектар за 

целия период на изследването (таблица 14). 

На осмата година (2012) всички проучени клонове формираха по-малък брой 

леторасти на един пън в сравнение с броя на продуцираните леторасти през шестата 

година и през деветата година, което вероятно се дължи и на влошените климатични 

условия през тази година: понижено количество валежи, особено през вегетационния 

период, последвано от много студената зима. 

  С напредване на възрастта на пъна при всички проучени клонове продуцираха 

леторасти с намаляващ диаметър в основата (таблица 14). Тяхната продуктивност, след 

пик през шестата година, започна да намалява. Подобни резултати са докладвани и от 

Arevalo et al. (2007), Aravanopoulos (2010) и Hangs et al. (2011). Най-добра обща 

продуктивност по време на изследването е отчетена за Salix alba ′IX/4′, следвана от 

Salix alba ′Si 2/61′. Продуктивността на Salix alba Humboldtiana ′B-112′ е относително 

стабилна по време на изследването и не намалява след шестата година както при 

останалите клонове. 

Сравняването на достигнатите височини  през първата ротация или 2010, 2011 и 

2012 г. между Salix viminalis rubra ′X/3′ и Salix viminalis purpurea X/43 показа, че 

първият клон превъзхожда Salix viminalis purpurea X/43 за анализирания период: с 

1,59%  през първата година, с 8,88% през втората година и 17,57% през третата година. 

През първата година обаче, Salix viminalis rubra ′X/3′ изостава в растежа по дебелина в 

основата на стъблот с 8,25% в сравнение с Salix viminalis purpurea X/43. През втората 

година Salix viminalis rubra ′X/3′ превишава растежа по дебелина в основата на 

стъблото Salix viminalis purpurea X/43 с 7,41% и се изравняват през третата година. 

Много вероятно е тези несъществени различия да се дължат на конкректните 

климатични условия. 

Продуктивността на кошничарските върби, след пик през шестата година, 

постепенно намалява. През първата и шестата година най-висок добив маса е установен 

за Salix viminalis purpurea ′X/43′, както и през осмата и деветата година най-голямо 

количество свежа биомаса е регистрирано за Salix viminalis rubra ′X/3′ (фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2.  Продуктивността в свежо състояние на  десет клона върби при различна 

възраст 
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Установени са характеристики при върбите, значими за биоенергийни цели – 

брой стъбла продуцирани на един пън и продължителност на ротационния цикъл. В 

резултат на проведеното проучване е установено, че дърветата и храстите от Salix имат 

различен капацитет за продуциране на нови леторасти след резитбата, който зависи 

освен от техните биологични особености и комплексната природа на този признак 

(заложени аксиларни и адвентивни пъпки върху пъна), от тяхната възраст, култивиране 

и климатични условия. С напредване на възрастта процентът на оцеляване намалява. От 

вички 10 проучени клона на дървовидни и храстовидни върби най-висок добив е 

установен за клона - Salix alba ‘IX/ 4’. Независимо от установения по-нисък процент на 

оцеляване добивът на биомаса от кошничарските върби е съпоставим с този на 

дървесните клонове. 

 

4.2.2.Биопродуктивност  

4.2.2.1.Биопродуктивност при първа ротация 

 В края на първата година от създаването на експерименталната култура от Salix 

viminalis rubra процентът на оцелелите индивиди остава много висок и се изменя от 

87,75% за контролния вариант  до 90,25% за вариант II. Въпреки колебанията в свежото 

тегло на един летораст, което се изменя от 19,59±6,23 kg средно при вариант II до 

27,68±10,65 кg при контролата, анализът на вариансните компоненти не идентифицира 

значителна разлика между отделните варианти (F=1,105 и p=0.372). Така общата средна 

свежа биомаса, отчетена при контролния вариант е 3,970±1.544 t hа
-1

, следвана от 

3,139±1.238 t hа
-1

, установена за вариант I и 2,790±0.887 t hа
-1

 за  вариант II. 

Коефициентът на вариране на формираната свежа биомаса при отделните средни 

стойности е в границите на CV=31,795 % и CV=39,439 % (таблица 15 и таблица 16). 

 В края на втората година, процентът на оцелелите индивиди намялява с 0,42% 

при контролния вариант и с 1,17% и 1,59% при първия и втория вариант на 

въздействие, съответно. Не бяха регистрирани загуби до края на третата година на 

отглеждане. От това следва, че процентът на развитите и растящи при трите варианта 

индивиди е приемлив и се счита за добър от научно-практическа гледна точка. 

 Анализът на вариансните компоненти не идентифицира значителна разлика 

между контролния и останалите два варианти на третиране за 2011 год. (F=1,284 и 

p=0.343). Произведената свежа маса в края на втората година се изменя от 12,471±5,858 

t hа
-1

 до 21,307±3,819 t hа
-1

. Правят впечатление двата доста високи коефициенти на 

вариране при двата варианта с подхранване – CV=46.978% за вариант II и CV=52,437% 

за вариант I. Анализът на вариансните компоненти не идентифицира значителна 

разлика между контролния и останалите два варианти на третиране за 2012 г. (F=0,871 

и p=0.465). Продуцираната свежа биомаса се изменя от 28,766±3,566 t hа
-1

 за 

контролния вариант до 29,496±2,080 t hа
-1 

за вариант II, но коефициентът на вариране в 

края на третата година от първия цикъл става много нисък – от 7,052 % до 12,397 %.

 Отсъствието на статистически значими флуктуации между установените 

осреднени стойности на произведената свежа биомаса и обратно, наблюдаваните 

колебания в стойностите на коефициентите на вариране през първите три години много 

вероятно се дължат, както на броя на извадката за опита (пет измервания в три или 

четири повторения), така и на различния индивидуален отговор на клона Salix viminalis 

rubra към приложените различни хранителни субстанции. 

Проведеният анализ на изменението на свежата маса показа, че от двата 

анализирани фактора, годината (продължителност на отглеждане) има статистически 

значим ефект (F=99,097 и Sign.=0.000, df=29) върху нарастването на свежата маса 

(GLM, SPSS15). Обратно, не се наблюдава значим ефект на фактора подхранване 

(F=1,457 и Sign.=0.256, df=29) в рамката на тригодишния период. Не се регистрира и 
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статистическо значително взаимодействие между двата фактора (F=1,446 и Sign.=0.254, 

df=29) за горопосочения период. Приложеният тест на Bonfferoni не идентифицира 

значителна средна разлика между контролния вариант и вариант I и II на третиране при 

ниво на значимост от 0,005 до 0,012. Натрупването на свежа маса е ясно изразено в 

началото на периода за сметка на третата година (фиг.3). Едно от възможните 

обяснения за забавянето на растежа по височина и диаметър, и следователно и на 

задържането на натрупването на свежа биомаса е слабото годишно количество валежи, 

регистрирано през 2012 г. - 587,81 mm, както и двата периода на продължително 

засушаване през годината. 

На фона на представените по-горе резултати, преизчисленото средногодишно 

натрупване на свежа биомаса в стъблата и клоните с кората на основата на влажноста 

от клон Salix viminalis rubra, отгледани на експерименталния участък в с. Вардим през 

първия тригодишен период, би могло условно да бъде подредено както следва: 

Контрола > вариант I > вариант II или 18.015 t ha
-1

 y
-1 

> 16.042 t ha
-1

 y
-1

 > 14.919 t ha
-1

 y
-

1
. Преизчисленото през влажноста на изходни проби, средногодишно натрупване на 

абсолютно сухата дендробиомаса на стъблата с клоните и кората условно може да бъде 

подредено: контрола > вариант I > вариант II или 10,448 абс. с. м. t ha
-1

 y
-1

 > 9.304 абс. с. 

м. t ha
-1

 y
-1

 > 8.653 абс. с. м. t ha
-1

 y
-1

 при първоначална гъстота на засаждане 14 245 

броя на един хектар. 

 

 
 

Фиг.3.  Акумулирана свежа биомаса при Salix viminalis rubra  за първи тригодишен 

период в зависимост от варианта на третиране спрямо контролния вариант (mean±SD) 

 

 

 При съпоставка на резултатите за растежа по диаметър в основата и височина от 

една страна, и продуцираната биомаса - от друга за първия ротационен цикъл се 

наблюдава, че въпреки статистически значимо по-големите размери на летораслите 

(таблица 7) и по-високия процент на оцеляване, вариант II е с по-ниска 

биопродуктивност (таблици 15 и 16). Това вероятно би могло да се обясни с по-големия 

брой растения,  които имат по-голяма височина и по-голям диаметър в основата 

(растенията етиолират), но по-малко тегло на едно растение, което определя и по-

малката продуктивност на този вариант при изследваната възраст (таблици 15 и 16). 
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Таблица 15. 

Произведена надземна свежа биомаса  по варианти и повторения   през 2010 г. (mean±SD, n=4, CV- коефициент на  вариране) 

вариант повторение Оцеляване в 

% 

Обща маса/на 

растения от 

една парцелка/ 

кg 

Средна маса 

на едно 

растение 

кg 

Обща маса  kg за 

всички 

повторения на 

вариантите 

Действ. 

биомаса 

t hа
-1 

площ 

на парцелка в 

m
2
 

контрола 1 88 26,40 0,30  

110,72 

3,761 70,2 

контрола 2 89 17,80 0,20 2,568 70,2 

контрола 3 85 23,80 0,28 3,390 70,2 

контрола 4 89 42,72 0,48 6,162 70,2 

                Средно:                                       87,75                                                                                                           3,970±1,544  

                                                                                                                                                                                            CV=38.892 

I вар. 1 88 22,00 0,25  

88,15 

3,134 70,2 

I вар. 2 84 24,36 0,29 3,470 70,2 

I вар. 3 87 10,44 0,12 1,487 70,2 

I вар. 4 95 31,35 0,33 4,466 70,2 

                Средно:                                         88,5                                                                                                            3,139±1.238 

                                                                                                                                                                                            CV=39.439 

II вар. 1 86 18,92 0,22  

78,35 

2,695 70,2 

II вар. 2 92 11,04 0,12 1,573 70,2 

II вар. 3 88 24,64 0,28 3,510 70,2 

II вар. 4 95 23,75 0,25 3,383 70,2 

                 Средно:                                       90,25                                                                                                         2,790±0.887  

                                                                                                                                                                                           CV=31.795 
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Таблица 16.  

Произведена надземна биомаса  по варианти и повторения   през 2011 г. и 2012 г. * 

вариант Повторение, 

площ 

на парцелка 

 70,2 m
2
  

Оцеляване в 

% 

Обща маса/на 

растения от 

една 

парцелка/  

кg 

Средна маса 

на едно 

растение 

кg 

Общо 

свежа маса 

 кg 

Свежа 

биомаса, 

t hа
-1 

 

2011 г. 2012 г. 

 

К 1 88 137,896 1,567  

445,378 

19,892 32,882 

К 2 89 127,537 1,433 18,397 26,605 

К 3 85 179,945 2,117 25,633 26,811 

   Средно:                                                                                                                                                        21,307±3,819            28,766±3,566 

                                                                                                                                                                          CV=17.928                CV=12.397 

I вар. 1 88 115,896 1,317  

388,263 

16,509 26,625 

I вар. 2 84 203,028 2,417 28,921 29,211 

I вар. 3 87 69,339 0,797 9,877 23,813 

   Средно:                                                                                                                                                         18,436±9,667              26,549±2,699 

                                                                                                                                                                            CV=52.437                 CV=10.169 

II вар. 1 86 61,662 0,717  

262,626 

8,784 31,49 

II вар. 2 92 134,964 1,467 19,226 29,659 

II вар. 3 88 66,00 0,750 9,402 27,340 

  Средно:                                                                                                                                                          12,471±5,858     29,496±2,08 

                                                                                                                                                                                CV=46.978       CV=7.052 

Забележка: (mean±SD, n=3) 
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4.2.2.2. Биопродуктивност през втора ротация 

Проведеният анализ на изменението на добитата свежа маса през втория 

ротационен период от три години показа, че средно продуцираната свежа маса при 

контролния вариант и двата варианта на подхранване се изменя значително в резултат 

на въздействието на двата фактора: година (възраст на надземната част на растенията) и 

подхранване (GLM, SPSS15). За втория тригодишен период, средното количество 

формирана свежа маса нараства постоянно с увеличаване на възраста (F=119,610 и 

Sign.=0.000, df=27). Изменението на този показател в резултат на ефекта на 

подхранването е също статистически значим за трите изследвани години (F=3,782 и 

Sign.=0.043, df=27). Налице е значително взаимодействие между двата фактора: години 

и подхранване (F=8,676 и Sign.=0.000, df=27). Приложеният тест на Bonfferoni 

идентифицира значителна средна разлика между контролния вариант и вариант I и II на 

третиране  при ниво на значимост от 0,002 до 0,005, откроявайки вариант II.  

В началото на втория ротационен период, едногодишните стъбла с кора, 

продуцирани върху четиригодишния корен, отговарят различно на ефектите от двата 

варианта на подхранване и контролния вариант. Чрез ANOVA се идентифицира 

значително вариране в установените средни стойности произведена свежа биомаса 

(F=12,016 и p=0.008, df=8). При контролния вариант, средната стъблена свежа биомаса 

е 1,956±0,578 t hа
-1

 и остава статистически значително по-ниска от продуцираната 

средна стъблена биомаса от тази, установена за двата варианта на подхранвяне – 

3,189±0,135 t hа
-1

 и 3,101±0,035 t hа
-1

 (фиг.4). На фона на  отговора при двата варианта 

на подхранване, изразен чрез коефициента на вариране, съответно CV=4.239% и 

CV=1.212%, контрастира варирането на формираната свежа биомаса при контролния 

вариант, изразен чрез същия коефициент – CV=29,574%. Ефектите от подхранването са 

много близки до тези, регистрани в края на първата година от първата ротация и по 

отношение на коефициента на вариране. В настоящия случай, възрастта на 

четиригодишния корен и приложените варианти на подхранване не оказват влияние 

върху натрупването на свежа биомаса (стъбла и клони). 

Драстично се увеличава натрупването на свежа биомаса през втората година – 

2014 г. от втория ротационен цикъл. Двугодишните леторасти от контролния вариант 

увеличават повече от шест пъти своята продуктивност (таблица 17). Общото 

количество продуцирана свежа биомаса се изменя от 5,869 t hа
-1

 на 36,060 t hа
-1

. В 

сравнение с 2013 г. общото количество произведена биомаса от леторастите на Salix 

viminalis rubra, отглеждани при вариант I се изменя от 9,568 t hа
-1

 до 87,158 t hа
-1

, а тази 

продуцирана при вариант II – от 9,302 t hа
-1

 до 107,576 t hа
-1

. 

 

 
 

Фиг.4.  Биопродуктивност на едногодишни стъбла и едно- (2010) и четиригодишен 

корен (2013) на  Salix viminalis rubra, без и със подхранване (n=3, mean±SD) 
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Известно забавяне в натрупването на свежа биомаса се регистрира през третата 

година от втория ротационен цикъл. Общата свежа маса при контролния вариант 

достига 147 t hа
-1

, 102,157 t hа
-1

 е общата свежа маса, отчетена при вариант I, и 131,368 t 

hа
-1

 при вариант II. 

Чрез ANOVA се идентифицира отново значително вариране през 2014 г. в 

средните стойности на проучените варианти (F=7,566 и p=0.023, df=8). Средното 

количество действително добита свежа маса (стъбла и клони) при контролния вариант е 

най-ниско - 12,012±1,99 t hа
-1

 при 73,33% оцеляване. Най-високо средно количество 

добита свежа маса (стъбла и клони) е отчетено при вариант II- 35,858±6,182 t hа
-1

 при 

относително много висок процент на оцеляване – 77,33%. Прави впечатление високото 

средно количество добита свежа биомаса при вариат I - 29,053±11,71 t hа
-1

 при един 

доста по-нисък процент на оцеляване – 55,67% (таблица 17). 

 

Таблица 17. 

Произведена надземна биомаса  по варианти и повторения   през 2014 г.(mean±SD, n=3) 

вариант Повторение, 

площ 

на парцелка 

70,2 m
2
 

Оцеляване 

в % 

Обща 

маса/на 

растения 

от една 

парцелка/ 

кg 

Средна 

маса на 

едно 

растение 

кg 

Свежа 

биомаса, 

t hа
-1* 

 

 

2014 г. 

Добита свежа 

маса, t hа
-1

 

 

 

 

2014 г. 

К 1 74 14,49 1,21 17,236 12,755 

К 2 76 15,04 1,25 17,806 13,533 

К 3 70 11,69 0,98 13,960 9,772 

     Средно:                               73,33  12,012±1,99 

CV=16.51 

I вар.  1 66 43,55 3,63 51,709 34,128 

I вар. 2 53 59,37 4,95 70,513 37,372 

I вар. 3 48 16,02 2,29 32,621 15,658 

      Средно:                              55,67  29,053±11,71 

CV= 40.316 

II вар. 1 74 40,70 4,07 57,977 42,903 

II вар. 2 78 35,96 3,00 42,735 33,333 

II вар. 3 80 33 2,75 39,174 31,339 

    Средно:                               77,33  35,858±6,182 

CV=17.239 

Забележка: (при 100%) 
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Таблица 18. 

Произведена надземна биомаса по варианти и повторения   през 2015 г. (mean±SD, n=3) 

вариант Повторение, 

площ 

на парцелка 

70,2 m
2
 

Оцеляване 

в % 

Обща 

маса/на 

растения 

от една 

парцелка/ 

кg 

Средна 

маса на 

едно 

растение 

кg 

Свежа 

биомаса, 

t ха
-1* 

 

 

2015 г. 

Добита 

свежа маса, t 

hа
-1

 

 

 

2015 г. 

К 1 74 378,7 5,12 72,934 53,971 

К 2 76 310 3,96 56,410 42,872 

К 3 70 352,4 5,03 71,652 50,157 

     Средно:                             73,33  48,999±5,639 

CV=11.509 

I вар. 1 58 242,6 4,18 59,544 34,536 

I вар. 2 53 233,3 4,4 62,678 33,219 

I вар. 3 42 241,7 5,75 81,908 34,402 

      Средно:                               51   34,052±0,724 

CV=2.127 

II вар. 1 71 353,9 4,98 70,940 50,368 

II вар. 2 78 317,4 4,07 57,977 45,222 

II вар. 3 78 251,1 3,22 45,869 35,778 

    Средно:                             75,67  43,789±7,399 

16.898 

Забележка: (при 100%) 

Значителното вариране в средните стойности на добитата свежа маса  през 2015 

г. е също добре изразено чрез ANOVA (F=5,949 и p=0.038, df=8). От таблица 18 е 

видно, че растежният отговор на контролния и двата варианта на трериране, изразен 

чрез формираната и добита свежа маса е най-добре проявен при  контролния вариант - 

48,999±5,639 t hа
-1

.  

От приложените два варианта на третиране, вариант II е по-ефективен - 

43,789±7,399 t hа
-1

. На фиг. 5 е отразено визулно разпределението на произведената 

Oven-dry- суха маса за периода 2010-2015 г. През първата ротация – 2010-2012 г. 

общото средно количество продуцирана суха маса възлиза на 86,596 t hа
-1

. Добитото 

средно общо количество през втората ротация 2013-2015 г. възлиза на 126,277 t hа
-1

.  

 

                                
Фиг. 5.  Разпределение на  добитата абс. суха маса от стъбла и клони  абс. с. м. от клон 

Salix viminalis rubra в експериментален участък  в с. Вардим за периода 2010-2015 год. 

0

10

20

30

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015

д
о

б
и

та
 с

ух
а 

м
ас

а,
 t

 h
a

-1
 

година 

K I II



24 

 

Биопродуктивността нараства с увеличаването на възрастта на пъна и 

прилежащата му коренова система при еднаква възраст на стъблата, независимо от 

понижаващия се среден процент на оцеляване на културата, особено нисък при вариант 

1 – 51%. Недвусмислено, получените резултати показват, че и през двата ротационни 

цикъла нарастването по височина и диаметър, и следователно натрупването на по-

голямо количество сухо вещество, е по-активно през първите две години в сравнение с 

третата година. Това твърде вероятно се дължи както на използвания клон Salix 

viminalis rubra, така и на конкректните почвно - климатични условия.  

Преизчисленото през влажността на изходните проби, средногодишното 

натрупване на абсолютно сухата биомаса на стъблата с клоните и кората в края на 

втория ротационен цикъл условно може да бъде подредено: вариант II > вариант I > 

контрола  > или 49,228 абс. суха маса t ha
-1

 > 39,422 абс. суха маса t ha
-1

 > 37,626 абс. 

суха маса t ha
-1

 при първоначална гъстота на засаждане 14 245 броя на един хектар. На 

годишна база за двата ротационни цикъла най-добър резултат е постигнат при 

условията на вариант II - 12,65 абс. суха маса (t ha
-1 

y
-1

). При други почвени условия и 

климатичен фон у нас Salix viminalis при гъстота 41 666 бр. hа
-1

 произвежда 10,92 абс. 

суха маса (t ha
-1

), а при гъстота – 125 000 бр. hа
-1

 продуцира 17,85 абс. суха маса (t ha
-1

), 

(преизчислени данни по Цанов, 1986). Всичко това показва, че изследванията върху 

клона Salix viminalis rubra е необходимо да бъдат продължени и разширени или в 

посока на увеличаване на гъстотата на единица площ при осигурена почвена влажност, 

или чрез прилагане на друго подхранване, с оглед извличане на неговия максимален 

растежен потенциал. 

4.3. Изследване на някои физиологични процеси и биохимични показатели 

4.3.1. Възобновяване  

 След добиване на първата реколта от стъблената биомаса в края на третата 

година от първата ротация, вкл. кората и клоните, беше проучена възобновителната 

способност на върбите от краткотурнусната енергийна плантация, изразена чрез общия 

брой произведени леторасти  и съотношението между броя формирани леторасти на 

единица пън в зависимост от варианта на третиране (таблица 19). Не се наблюдава 

обаче, взаимодействие между двата фактора (F= 0.863, Sign=0.536 и df=6). 
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Таблица 19. 

      Влияние на различни варианти на подхранване върху общия брой продуцирани 

леторасти на Salix viminalis rubra на 210,6 m
2
 

вариант повторение Общ брой продуцирани 

леторасти 

средно               станд. откл. 

брой Съотношение 

 

средно     станд.откл. 

Контрола 1 653.33 223.68 3 28.75 8.61 

2 623.33 51.03 3 29.34 2.83 

3 623.00 89.44 3 29.14 2.93 

4 645.33 139.29 3 30.56 3.31 

Средно: 636.25 121.44 12 29.45 4.36 

Вариант I 1 585.66a 172.54 3 30.47b 9.42 

2 321.00b 34.395 3 21.05ab 2.80 

3 535.66a 33.975 3 27.71ab 0.48 

4 339.66b 84.38 3 19.25a 4.10 

Средно: 445.50 148.29 12 24.62 6.63 

Вариант II 1 732.33 111.45 3 33.21 1.27 

2 502.66 145.56 3 27.04 5.09 

3 672.33 198.75 3 29.03 7.33 

4 617.33 105.29 3 27.57 3.79 

Средно: 631.16 152.04 12 29.21 4.88 

Общо: 1 657.11c 164.61 9 30.81 6.70 

2 482.33a 153.67 9 25.81 4.92 

3 610.33bc 125.52 9 28.63 4.01 

4 534.11ab 175.55 9 25.79 6.03 

Средно: 570.97 164.05 36 27.76 5.69 

Забележка: при ниво на значимост ≤ 0,05 

  

 Като хомогенен следва да се определи общия брой произведени леторасти на 

210,6 m
2
 предвид регистрирания коефициент на вариране, който възлиза от 20,57% до 

32,87%. 

 Съотношението между броя произведени леторасти на един пън е следващия 

проследен показател. Не  се наблюдава разлика в зависимост от редовото им 

позиционира позициониране от трите повторения, както отсъствие на взаимодействие 

между двата фактора. Единственото различие между средните стойности на 

съотношението брой продуцирани леторасти е установено за  вариант 1 – 30,47 в първи 

ред срещу 19,25 за четвърти ред от трите повторения. От това следва, че 

наблюдаваното многообразие в числените стойности може да бъде косвен индикатор за 

фенотипната пластичност на използвания клон Salix viminalis rubra. При контролния 

вариант степента на възобновяване е сходна. При втори вариант като цяло растенията 

са с по-голям брой леторасли от пънче и по-голям процент на оцеляване спрямо първи 

вариант, документирано в предходния раздел.  
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Таблица 20. 

Обобщено възобновяване  при контролния, първи и втори вариант в края на първата 

ротация. 

Вариант Общ брой 

леторасли  

Среден брой 

за една 

парцелка-

70,2 m
2
 

Среден брой 

леторасли в 1 

hа 

Брой 

оцелели 

растения 

в 1 hа 

Среден 

брой 

леторасли 

за пън  

Контрола  7635 2545 362 536 12 251 29 

Вариант I 5382 1794 255 556 10 256 25 

Вариант II 7574 2525 359 687 12 108 30 

  

Горните показатели не са проучени през втория ротационен цикъл, но данните 

от други изследвания показват, че те се повишават значително. Тези автори съобщават 

също, че има значително вариране и в други проучени показатели - редуциране на 

дебелината на стъблата, загиване на стъблата и увеличаване на процента на 

неоцелелите стъбла с пънове. За Salix viminalis е установено, че броят на стъблата 

нарастват значително след първата двугодишна ротация (Bulard M.J. et al. 2002). 

Получените тук резултати косвено потвърждават горната теза, както и се подкрепят от 

установеното в това изследване 68% нарастване на абсолютно сухата биомаса (стъбло с 

кора и клони) в края на втората ротация и презентирано в по-горния раздел. За 

съжаление, в предишни наши научни изследвания, биопродуктивноста на 

кошничарските върби не е разглеждана от гледна точка на броя на формираните 

леторасти (Цанов 1986). При отглеждането на тези видове това е от съществено 

значение, тъй като продуцираните леторасти са с различни размери, което се отразява 

пряко върху качествата на произведената дървесина за биоенергийни цели (Ward S.P. 

2013).  

 

4.3.2. Интензивност на фотосинтезата, транспирацията и проводимост на устицата 

  Измерените физиологични параметри - интензивност на фотосинтезата и 

транспирацията, и проводимост на устицата са показателни за основните физиологични 

процеси в растителния организъм: синтез на органични вещества /въглеродно хранене/, 

газов обмен, воден режим и проводимост.  

Сравнителният анализ по-долу е насочен в две посоки – между растения на една и съща 

възраст при различни варианти на торене и между растения на различна възраст на 

надземните части от един и същ вариант на торене. 

 

I. При растения на една и съща възраст при различни варианти на 

торене  
Възобновените растения след първа ротация имат четиригодишни пънове и нови 

едногодишни леторасли. Сравнението между вариантите е съсредоточено към 

проучване на влиянието на интензивния фактор торене върху наблюдаваните 

физиологични процеси при върбовия клон Salix viminalis rubrа. Статистически 

обработените резултати показват достоверност на различията между контролата и двата 

варианта на торене, по отношение на трите анализирани показателя: интензивност на 

фотосинтезата и транспирацията, и проводимост на устицата. Неторените растения от 

контролния вариант имат значително по-слаба интензивност на фотосинтезата спрямо 

двата варианта на торене. Също така, при тях се регистрират и най-ниски стойности на 

проводимост на устицата и интензивност на транспирацията (таблица 21). 
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Таблица 21. 

 Интензивност на фотосинтеза и транспирация и проводимост на устицата при върби с 

едногодишни леторасли и четиригодишни пънове (n=20). 

вариант  Интензивност на 

фотосинтезата 

(μmol CO2 m-2s-1) 

Проводимост на 

устицата (mol H 2O 

m-2s-1) 

Интензивност на 

транспирацията 

(mmol H2O m-2s-1) 

Контрола  16,315±1,62*** 0,177±0,03*** 2,618±0.39*** 

Вариант I 27,315±0.17** 0,193±0,002** 3,797±0,031** 

Вариант II 26,485±1,83** 0,195±0,003** 3,828±0,047** 

Забележка: тест на Bonferroni, p≤0.0001, еднаквите символи показват отсъствие на 

значителна разлика; n=20 

 

 

При върби с четиригодишни пънове и двугодишни надземни части на растенията 

получените стойности при контролния вариант и двата варианта на торене достоверно 

се различават помежду си. Интензивността на фотосинтезата е най-ниска при 

растенията от вариант I. Двата варианта на торене - първи и втори, достоверно се 

различават по отношение на интензивността на фотосинтезата, като при вариант II  тя е 

с най-големи стойности. Най-малки стойности на проводимост на устицата и 

интензивност на транспирацията се регистрират при неторените върби от контролния 

вариант (таблица 22).  

 

Таблица 22. 

Интензивност на фотосинтеза и транспирация и проводимост на устицата при върби с 

двугодишни надземни части и четиригодишни пънове 

вариант  Интензивност  на 

фотосинтезата (μmol 

CO2 m
-2

s
-1

) 

Проводимост на 

устицата (mol H2O 

m
-2

s
-1

) 

Интензивност на 

транспирацията 

(mmol H2O m
-2

s
-1

) 

Контрола  19,720±0,16*** 0,091±0,02* 1,632±0,24* 

Вариант I 13,785±1,19* 0,143±0,018** 2,719±0,338** 

Вариант II 22,400±0,48** 0,138±0,005** 2,626±0,155** 

Забележка: тест Bonferroni, p≤0.05; еднаквите символи показват отсъствие на 

значителна разлика; n=20 

 

 

II. При растения на различна възраст на летораслите от един и същ 

вариант на торене  
Въпреки че, измерванията са снети еднократно през активния вегетационен 

растеж на Salix viminalis rubra (средата на м. юли 2013 г.), анализът на връзката между 

диаметъра в основата на формираното стъбло от три различни възрасти върху 4 

годишен пън и някои физиологични показатели, обобщено за експеримента, показа 

пряка корелация между тях. 

На фона на цялостния експеримент, от трите анализирани показателя най-нисък 

регресионен коефициент е установен при връзката интензивност на фотосинтезата и 

диаметъра в основата на продуцираното стъбло – R
2
=0.5464 при значимост 0,0435. 

Връзката между интензивността на транспирацията и диаметъра в основата е много 

добре изразена - R
2
=0.6704 при значимост 0,01495. Най-добре изразена е връзката 

между проводимоста на устицата и диаметъра в основата на стъблото - R
2
=0.8107 при 

значимост 0,0014. Всичко това показва, че е налице пряка връзка между 

функционалните физиологични характеристики и диаметъра в основата на стъблото, 
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както и че  изследваните индивиди от Salix viminalis rubra  са изключително жизнени и 

направените по-долу тълкования са достоверни(таблица 23). 

Таблица 23. 

Връзка между някои физиологични показатели и достигнатия среден диаметър в 

основата на едногодишни, двугодишни и тригодишни стъбла от Salix viminalis rubra и 

четиригодишни пънове, отгледани на контролен и два варианта на подхранване 

Показател Физиологичен 

показател 

Регресионен  

коефициент 

Функции ANOVA 

Диаметър в 

основата, 

mm 

Интензивност на 

фотосинтезата 

R
2
=0.5464 Y=-0.4839x

2
+17.452x-

126.59 

F=4.97385 

Sign.=0.0435 

df=8 

Устична 

проводимост 

R
2
=0.8107 Y=-0.0014x

2
+0.0412x-

0.1233 

F=25.91903 

Sign.=0.0014 

df=8 

Интензивност на 

транспирацията 

R
2
=0.6704 Y=-0.0474x

2
+1.6066x-

9.8269 

F=10.27505 

Sign.=0.01495 

df=8 

 

Изследвани са физиологичните показатели: интензивност на фотосинтезата и 

транспирацията, и устичната проводимост при върби с четиригодишни пънове и 

едногодишни, двугодишни и тригодишни надземни части на растенията при всеки един 

отделен вариант (таблица 24). 

Таблица 24. 

Интензивност на фотосинтеза и транспирация и проводимост на устицата при върби с 

четиригодишни пънове и едно-, дву- и тригодишни надземни части при първи вариант. 

Възраст - години  

надземни части/пън  

Интензивност на 

фотосинтезата 

(μmol CO2 m) 

Проводимост на 

устицата (mol H2O 

m) 

Интензивност на 

транспирацията 

(mmol H2O m) 

1/4  27,315±0,173*** 0,193±0,002*** 3,797±0,031*** 

2/4  13,785±1,186** 0,143±0,018** 2,719±0,338** 

3/4  17,705±1,084** 0,092±0,029* 1,788±0,561* 

Забележка: тест Bonferroni, p≤0.05; еднаквите символи показват отсъствие на 

значителна разлика; n=20 

 

Изследваните физиологични показатели са достоверно различни при трите 

различни възрасти на надземните части на растенията. Най-голяма интензивност на 

фотосинтезата се наблюдава при най-младите, при двугодишните драстично се 

понижава и леко нараства при тригодишните спрямо двегодишните. Проводимостта на 

устицата и интензивността на транспирацията намаляват с увеличаване на възрастта. 

Таблица 25.  

Интензивност на фотосинтеза , транспирация и проводимост на устицата при върби с 

четиригодишни пънове и едно-,дву- и тригодишни надземни части при втори вариант 

Възраст /години  

Надземни части/пън  

Интензивност на 

фотосинтезата 

(μmol CO2 m) 

Проводимост на 

устицата (mol H2O 

m) 

Интензивност на 

транспирацията 

(mmol H2O m) 

1/4  26,485±1,83 0,195±0,003 3,828±0,047 

2/4  22,400±0,48 0,138±0,005 2,626±0,155 

3/4  21,080±0,24 0,097±0,015 1,909±0,317 

Забележка: тест Bonferroni, p≤0.05; еднаквите символи показват отсъствие на 

значителна разлика; n=20 



29 

 

Изследваните физиологични показатели са достоверно различни при трите 

различни възрасти на летораслите. Най-голяма интензивност на фотосинтезата и 

транспирацията, както и проводимост на устицата се регистрират при най - младите 

леторасли, като стойностите им намаляват с увеличаване на възрастта на надземните 

части (таблица 25). 

Таблица 26. 

Интензивност на фотосинтеза и транспирация и проводимост на устицата при върби с 

четиригодишни пънове и едно-,дву- и тригодишни надземни части при контролния  

вариант 

Възраст -години  

надземни части/пън  

Интензивност на 

фотосинтезата 

(μmol CO2 m
-2

s
-1

) 

Проводимост на 

устицата (mol H2O 

m
-2

s
-1

) 

Интензивност на 

транспирацията 

(mmol H2O m
-2

s
-1

) 

1/4  16,315±1,62 0,177±0,03*** 2,618±0,39*** 

2/4  19,720±0,158*** 0,091±0,091** 1,632±0,240** 

3/4  17,450±0,293 0,082±0,006** 1,390±0,077** 

Забележка: тест Bonferroni, p≤0.05; еднаквите символи показват отсъствие на 

значителна разлика; n=20 

При неторените растения най-високи стойности на интензивност на 

фотосинтезата са отчетени при върбите с двугодишна възраст на надземните части, 

като дори тези с тригодишните  имат по-висока интензивност на фотосинтезата от тези 

с едногодишните, тоест най-малка интензивност на фотосинтезата се наблюдава при 

най-младите растения. Обратно, при тях са отчетени най-високите стойности на 

проводимост на устицата и интензивност на транспирацията (таблица 26). 

Много синтезирано накрая, получените резултати показват, че с нарастването на 

диаметъра в основата на стъблото на индивидите от Salix viminalis rubra, за изследвания 

период, фотосинтетичната активност нараства, а интензивността на транспирацията и 

устичната проводимост отслабват постепенно.  

4.3.3. Съдържание на пигменти в листата  

 Взети са проби относно съдържанието на хлорофил а в зелени  листа от върби 

от клон Salix viminalis rubra  в създадената краткотурнусна плантация. Основната задача 

е проследяването на синтезата на този най-важен за фотосинтезата листен пигмент – 

хлорофил а. Сезонната динамиката на изменението на натрупването на хлорофил a на 

тъканно ниво показва, че акумулацията на хлорофил а се реализира паралелно с 

растежа и развитието на стъблата от Salix viminalis rubra (фиг.6).  

 

 
Фиг. 6.  Средна концентрация на хлорофил а  в зависимост от вариантите на 

подхранване през първа и началото на втората ротация от отглеждането на 

краткотурнусната плантация от Salix viminalis rubra 
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Съдържанието на хлорофил а, определено на база листна маса, добита от 

индивиди, растящи на вариант I, се изменя по вече описания по-горе начин, но се 

различава по своето количествено изражение (фиг.6). 

 

 
 

Фиг. 7.  Средна концентрация на хлорофил а+b  в зависимост от вариантите на 

подхранване през първа и началото на втората ротация от отглеждането на 

краткотурнусната плантация от Salix viminalis rubra 

 

При условие, че са съпоставени само данните от месец юни и месец август от 

2011 до 2014 г. относно общата осреднена концентрация на хлорофил а+б, може да се 

направи заключението, че с нарастване на възрастта на стъблата от първа и втора 

ротация средната асимилационна активност намалява с нарастване на възрастта след 

втората година, особено добре изразено при контролния вариант (фиг.7). 

Много обобщено за индивидите от проучвания клон Salix viminalis rubra, 

концентрацията на хлорофил в листата има ключово влияние в активността на 

асимилационните процеси при растенията. Ниската концентрация на хлорофила може 

да доведе до намаляване на фотосинтетичната активност и следователно да редуцира 

тяхната продуктивност. Обратно, когато нивото на хлорофила е високо, се наблюдава 

засилване на фотосинтетичната активност и продуктивността. 

 

 
Фиг. 8.  Средна концентрация на хлорофил б  в зависимост от вариантите на 

подхранване през първа и началото на втората ротация от отглеждането на 

краткотурнусната плантация от Salix viminalis rubra 

 

Сезонната динамиката на изменението на концентрацията на хлорофил б  на 

тъканно ниво показва, че това натрупване се реализира паралелно с растежа и 

развитието на стъблата от Salix viminalis rubra през разглеждания времеви диапазон 

(фиг.8).  
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Концентрацията на каротеноиди, за разлика от хлорофил а и хлорофил б, е 

значително устойчива в отговора си към променливите условия на заобикалящата среда  

Много синтезирано, съдържанието на каротеноиди в листата, добити от стъблата на 

Salix viminalis rubra е по-скоро консервативно и не се повлиява от добавянето на азот от 

изследваните хранителни източници(фиг.9) . 

 

 
Фиг. 9.  Средна концентрация на каротеноиди  в зависимост от вариантите на 

подхранване през първа и началото на втората ротация от отглеждането на 

краткотурнусната плантация от Salix viminalis rubra 

 

Получените тук резултати като абсолютни стойности са подобни на тези, 

установени в научната литература за други клонове на Salix при други почвено-

климатични условия (Wrobel J. and  M. Wrobel 2017) и са в съответствие с тези на Weih 

and Nordh (2005), Tharakan et al (2005), Hangs et al. (2011) и др. Проведените 

изследвания потвърждават тезата, че за Salix viminalis листната площ и масата на 

хлорофила са ключови детерминанти на растителната биомаса. Те прогнозират много 

точно ефективността на натрупването на растежна биомаса  на всеки анализиран клон.  

 

4.3.4. Съдържание на макроелементи в листата  

4.3.4.1. Съдържание на азот в листата на Salix viminalis rubra от първа и втора 

ротация 

Анализирането на връзката между отчетените средни диаметри в основата на 

стъблата през двете последователни ротации и определените средни количества азот в 

листата като отговор на различните варианти на подхранване показа, че съществува 

линейна зависимост между тях (фиг.10). 

Както високата значимост на коефициента на линейната регресия  R
2
=0.691 

(F=15.677, p=0.0055 и df=8), така и оценката на нейните коефициенти за променливата - 

диаметър в основата на стъблото (t stat =3.959, p= 0.0055)  показват, че този структурен 

признак през отделните години и ротации, може да бъде надежден указател за една по-

прецизна преценка на съдържанието на азот в листата на Salix viminalis rubra. 

Като се има предвид, че в края на първата ротация – 2012 г., процентът на 

изчислената листна маса, добита през есента, при контролния вариант и вариант II е 

съответно 22,3% и 22,9%, а при вариант I е 21,4% може да се заключи, че Salix viminalis 

rubra ефективно използва наличния азотен ресурс и в дългосрочен план, което се 

потвърждава и от високия добив на стъблена биомаса през ротация. Така получените 

резултати са в съответствие с тези, посочени в научната литература за 

биородуктивността на Salix viminalis rubra (Цанов 1986) , (Fillion M. et al. 2009). От 

друга страна, проведените изследвания потвърждават тезата, че използването на Salix 

viminalis rubra е печеливша стратегия  за избор на вид, при бъдещи климатични 

промени с нарастващ риск от засушаване (Weih М. et al.2001). 
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Фиг. 10.  Линейна зависимост между съдържанието на азот в листата и диаметъра в 

основата на стъблата на Salix viminalis rubra  

 

4.3.4.2. Съдържание на фосфор в листата на Salix viminalis rubra  от първа и втора 

ротация 
Беше установено, че връзката между съдържанието на фосфор в листата на  Salix 

viminalis rubra и диаметъра в основата на стъблото му е по-сложна. Тя се изразява чрез 

полином от втора степен при достатъчно високо ниво на значимост и p≤0.05.  Предвид 

процуцирана листна маса в края на третата година на първата ротация и съдържанието 

на фосфор в листата, може да се заключи косвено, че той също ефективно използва и 

фосфора.  

В опит да се оценят ефектите на подхранването по време на проучения период е 

проследена и взаимовръзката между съотношението между азота и фосфора от една 

страна и произведената свежа биомаса от друга, използвайки резултатите от 

установените концентрации на двата елемента листата през м. септември на 

съответната година (фиг.11). Установено е, че на по-високите съотношения N:P 

съответстват по-високи добиви свежа стъблена маса от Salix viminalis rubra. Това не се 

наблюдава категорично само през първата година от втората ротация на отглеждане – 

2013 г.. Доказано е, че концентрациите на азот и фосфор в листата за даден вид варират 

значително в зависимост от наличността на азот и фосфор в тяхната заобикаляща среда 

и съотношението между двата хранителни елемента е мощен инструмент за оценка на 

продуктивността на растенията (Reich P.B. et all. 2008; Reich P.B. et all. 2010). 

Получените тук резултати потвърждават този факт и при Salix viminalis rubra. 

 

 
Фиг. 11.  Влияние на подхранването върху съотношението азот:фосфор и 

произведената свежа стъблена биомаса от Salix viminalis rubra 

y = 0,0089x - 0,1043 
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4.3.4.3. Съдържание на калий в листата на Salix viminalis rubra от първа и втора 

ротация 
За разлика от съдържанието на азот и фосфор в листата на Salix viminalis rubra не 

беше установена връзка между съдържанието на калий в листата и диаметъра в 

основата на стъблото на продуцираните леторасти от контролния и двата варианта на 

подхранване. Много вероятно е това да се дължи на специфичното участие на калия в 

метаболитните растежни процеси при Salix viminalis rubra. 

 

4.3.5. Съдържание на азот, въглерод и водород  в стъблата на Salix viminalis rubra 

след тяхното добиване 
Проведеният елементен химичен анализ на съдържанието на азот в 

обезлистените стъбла на едногодишни  Salix viminalis rubra показа, че съдържанието на 

азот е най-ниско в стъблата на отглежданите на контролния вариант растения – 0,51%. 

В сравнение с тях, съдържанието на азот в стъблата на растенията, отглеждани във  

вариант І и вариант ІІ, възлиза на 0,76% и 0,57%.  Съдържанието на азот в стъблата на 

тригодишни обезлистени растения, отглеждани в контролния вариант възлиза на 0,49%. 

Съпоставим е и резултатът от анализа на обезкореното стъбло на тази върба – 0,56%. 

Очевидно е различното количество азот в различните растителни проби, базирано на 

абсолютно сухата маса на стъблата, при това с кора и без кора. Всичко това показва, че 

локализацията на азота в стъблата през есента в зависимост от варианта на 

подхранване, е различна и се повлиява от приложените варианти на подхранване. 

  На основа на изчислените количества абсолютно суха биомаса през третата 

година на отглеждане от първа и втора ротация върху контролния и двата варианта на 

подхранване на Salix viminalis rubra и определеното съответно количество азот в 

техните стъбла от елементния анализ на дървесината, е проучена ефективността на 

използване на азота (таблица 27). 

Прави впечатление различното съдържание на азот в абсолютно сухата маса на 

стъблата. Като най-важен химичен елемент, концентрацията на азот е по-висока през 

третата година от втората ротация на отглеждане и пряко е свързана с значително по-

високата биопродуктивност на Salix viminalis rubra. През втората ротация нараства 

количеството извлечен азот (kg ha
-1

) почти двойно. И докато през третата година на 

първата ротация, максималното количество азот се наблюдава при вариант І, то през 

третата година от втората ротация, максималното количество извлечен азот се 

наблюдава при абсолютно сухата маса, добита от контролния вариант. 

 

 

Таблица 27. 

Съдържание на азот  и произведена абсолютно суха биомаса (стъбла и клони)  през 

третата година от две ротации на Salix viminalis rubra 

Вариант Година абс. с. 

биомаса 

t ha
-1

 

азот, % извлечен 

азот, kg ha
-1

 

ефективност 

на 

използване 

K 2012 16.684 0.51 85.0884 196.078 

I вар. 2012 15.399 0.76 117.0324 131.579 

II вар. 2012 17.108 0.57 97.5156 175.439 

K 2015 29.400 0.79 232.26 126.582 

I вар. 2015 20.431 0.86 196.1376 116.283 

II вар. 2015 26.273 0.83 218.0659 120.482 
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Анализът на връзката между извлечения в стъблото азот и неговата абсолютно 

суха биомаса показа, че тя е линейна. Както коефициентът на регресия R
2
=0.829 

(F=19.463, Sign.=0.0116), така и оценката на зависимата величина – произведена суха 

биомаса (tstat=4.42, p=0.0116) са статистически значими, независимо от ограничения 

брой първоначални използвани данни (фиг.12).  

 

 
Фиг. 12.  Линейна връзка между годишно произведената абсолютно суха биомаса и 

извлечения азот в стъблата на Salix viminalis rubra в края на първата и втората ротация 

 

Тази взаимовръзка може да се разглежда като един полезен инструмент за 

оценка баланса на подхранване по отношение на азота при конкретното месторастене и 

всички други подобни почвено-климатични условия, при които успешно може да расте 

Salix viminalis rubra. Въпреки че, получените стойности не могат да се сравняват 

директно, те са съпоставими с тези, установени за други клонове от Salicaceae (Maynard 

& Hochmuth 2007). Предвид факта, че през втората ротация се увеличава значително 

продуктивността на Salix viminalis rubra, нараства и необходимостта от извличане на 

повече азот. Фактически броят на новоформираните стъбла се увеличава драстично 

през втората ротация като се променят техните параметри. Това също е наблюдавано от 

други автори (Adegbidi et al. 2001; Al Afas et al. 2008; Paris P. et al. 2015).  

Получените резултати показват недвусмислено, че изследванията в това 

направление трябва да продължат и да се разширят за други клонове върби, подходящи 

за биоенергийни цели, и за решаване на специфични екологични задачи. Както са 

посочили Weih M. et al. (2011), eфективността на използването на азота е действително 

приложима посока, насочена към селекцията на клонове с подобрен растеж в условия 

на засушаване. 

Съдържанието на въглерод в анализираната абсолютно суха маса на добитите 

едногодишни стъбла за почвено-климатичните условия на Свищов се изменя в 

зависимост от варианта на подхранване. По-високо е то при стъблата, отглеждани на 

вариант I и вариант II, съответно 430,7  g kg 
-1

  и 428,2 g kg 
-1

  абсолютно суха маса. По-

ниско е съдържанието на въглерод в стъблената биомаса, добита от стъблата, 

отглеждани в контролния вариант – 413,9 g kg 
-1

 абсолютно суха маса. За сравнение 

концентрацията на въглерод, определена за стъблата на тригодишните растения от 

първата ротация нараства на 442,6 g kg 
-1

 абсолютно суха маса. Въпреки че, не е 

проведено повторение на този анализ, получените резултати са съпоставими с 

резултатите от други изследвания с други  клонове на Salix. Установена е висок 

корелационен коефициент между съдържанието на въглерод и водород – 0,7498. 

Съдържанието на водород се изменя от 55,0 g kg 
-1

 абсолютно суха маса при 

контролния вариант до 59,0 g kg 
-1

 абсолютно суха маса при двата варианта на 

подхранване. 

y = 0,0104x - 58,872 
R² = 0,8295 
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От гледна точка на секвестирането (задържането) на въглерод в стъблената 

биомаса на Salix viminalis rubra посочените по-горе резултати показват, че 

тригодишните стъбла секвестират около два пъти повече въглерод при контролния 

вариант – 13,012 t ha
-1

. Само за сравнение едногодишните стъбла от този клон в 

зависимост от варианта на подхранване секвестират между 6,632 t ha
-1

 и 7,325 t ha
-1

 

въглерод, докато резултатът от контролния вариант е междинен – 6,905 t ha
-1

. 

Всичко това показва, че Salix viminalis rubra може успешно да се справи с 

различни екологични задачи и затова изследванията в това направление също трябва да 

продължат и разширят с други видове от Salicaceae. 

 

 4.3.6. Химичен състав и калоричност на дървесината от Salix viminalis rubra  

4.3.6.1.Химичен състав на дървесината 

 

Анализът на химичния състав на дървесината от Salix viminalis rubra от първата 

ротация показа, че има разлика в нейното качество в зависимост от варианта на 

подхранване и възрастта на стъблото (таблица 28). Най-високо е съдържанието на 

лигнин в дървесината, добита от растенията отглеждани при вариант I – 30,08%. За този 

вариант е установен най-нисък процент на съдържанието на целулоза – 43,40% и най-

високото съдържание на пепел – 2,12%. Дървесината, добита от растенията, отглеждани 

при контролния и вариант II, се характеризира с по-ниско съдържание на лигнин, 

съответно 26,54% и 25,59%, но с по-високо съдържание на целулоза, съответно 44,12% 

и 45,10%. Съдържанието на пепел остава по-ниско в сравнение с вариант I, съответно 

1,43% за контролния вариант и 1,85% за вариант II. Като цяло, такова ниско 

съдържание на пепел е характерно за млада дървесина. 

 

Таблица 28.  

Химичен състав  на дървесина от върби  

Вариант на подхранване Лигнин, % Целулоза, % Пепел,% 

Дървесина от едногодишни 

стъбла 

   

контрола 26.54 44.12 1.43 

Вариант I 30.08 43.40 2.12 

Вариант II 25.59 45.10 1.85 

Дървесина от тригодишни 

стъбла 

   

контрола 24.70 46.43 1.59 

Вариант I 25.93 45.61 1.67 

Вариант II 23.68 46.16 1.36 

Върба обезкорена 24.90 50.29 0.54 

 

Химичният анализ на дървесина от тригодишни стъбла, добита от Salix viminalis 

rubra и растящи при различни варианти на подхранване показа, че съдържанието на 

лигнин намалява спрямо това на дървесина, добита от едногодишни стъбла, но се 

увеличава съдържанието на целулоза, следвайки хода на изменение при дървесината, 

добита от едногодишни стъбла. Съдържанието на пепел, с изключение на контролния 

вариант, също намалява. Прави впечатление три пъти по-ниското съдържание на пепел 

в дървесината на обезкорената върба – 0,54%. Всичко това показва, че дървесната 

суровина е силно чувствителна към достъпа до хранителния ресурс, който 

предопределя директно нейното качество при един толкова къс период от време – 
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тригодишна ротация. Получените резултати са съпоставими с резултатите, посочени в  

научна литература за Salix viminalis (Prosinski and Surminski 1961).  

Съдържанието на минералния състав на дървесината, добита от едногодишни и 

тригодишни стъбла на Salix viminalis rubra в зависимост от варианта на подхранване е 

представено в таблица 29. 

 

 

Таблица 29.  
Минерален състав на дървесина от Salix viminalis rubra на различна възраст 

Възраст Вариант  

 

Съдържание на елемент, ppm 

Mg Ca Na К P 

едногодишна Контрола 490 4155 73 1448 237 

едногодишна Вариант I 795 6655 123 1736 354 

едногодишна Вариант II 753 5163 81 1630 250 

тригодишна контрола 374 5204 84 1059 196 

 

Обобщено, елементният анализ на дървесината показа високо съдържание на 

калций и калий, като при това най-високите стойности са установени за добитата 

дървесина от стъблата, растящи при  вариант I. В сравнение с нея, концентрацията на 

калций и калий в дървесината от контролния и вариант II остава по-ниска. 

Концентрацията на калций в дървесината от контролния вариант на тригодишна 

възраст нараства, докато концентрацията на калий намалява. Твърде вероятно е това да 

се дължи на условията на месторастенето и на специфичния химичен състав на 

приложения хранителен субстрат. Успоредно с това резултатите показват относително 

ниски стойности на натрия. Съдържанието на магнезий и фосфор е съпоставимо с 

данните в научната литература (Szczukowski S. et al. 2002).  

 

4.3.6.2. Калоричност на дървесината  

Анализът на калоричността на дървесината от едногодишни стъбла показа, че с 

най-висока калоричност е дървесината, добита от растенията отглеждани при вариант 1 

- 22 106.42  а.с. KJ kg
-1

. Всъщност тази калоричност съответства на по-високото 

съдържание на лигнин, установено по-горе. По калоричност дървесината, добита от 

растенията отглеждани при вариант II и контролата, не се различава – 21653,70 а.с. KJ 

kg
-1

 и 21934,08 а.с. KJ kg
-1

. Калоричността на тригодишната дървесина, произхождаща 

от контролния вариант, е по-ниска в сравнение с едногодишната и е 18850 а.с. KJ kg
-1

. 

Получените резултати са съпоставими с тези, установени при други видове от Salix. 

Получените резултати са напълно съвместими с данните, отнасящи се до други клонове 

върби и я прави подходяща за производство на пелети, както сочат и други автори 

(Ager et al. 1986; Stolarski M. et al. 2003).   

Предварителните резултати по производството на захари за биоетанол от 

дървесина на Salix viminalis rubra, като възможна суровина чрез двустепенна хидролиза 

показват, че върбата от този клон може да се счита за перспективна при създаването на 

промишлена технология за производството на биоетанол второ поколение от 

растителна биомаса. Същото мнение застъпват (Бляховски и др. 2013 ).   
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V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Получените в настоящия дисертационен труд резултати и проведената дискусия 

отностно съпоставимостта им с други подобни изследвания позволяват да бъдат 

формулирани следните по-важни изводи: 

 

- Създаването на биоенергийна култура от Salix viminalis rubra върху 

карбонатен чернозем с тежък песъчливо-глинест механичен състав на 

почвата в повърхностния 40-ов слой е успешно. За изледвания шестгодишен 

период най-значим фактор от климатичните условия е недостатъчното 

количество паднали валежи през летните месеци юли и август. 

- При използвана гъстота от 14 245 бр. hа
-1

 не е установен положителен ефект 

от така проведеното подхранване през първия тригодишен ротационен 

период. Най-добър резултат е постигнат  при контролния вариант – 10,45  t 

hа
-1

 абсолютно суха маса на годишна база.  

- В края на втория тригодишен ротационен период при така използваната 

гъстота от 14 245 бр. hа
-1

 е установен положителен ефект от проведеното 

подхранване и при условията на вариант II е постигнат отличен резултат от 

икономическа гледна точка за целия шестгодишен период - 12,65 t hа
-1

 

абсолютно суха маса на годишна база в сравнение с този от контролния 

вариант – 11,53 t hа
-1

 абсолютно суха маса на годишна база.  

- В сравнение с изследваните видове и клонове върби, растящи в колекция, 

продуктивността на кошничарските върби, включително и на Salix viminalis 

rubra след пик през шестата година, постепенно започва да намалява. 

- На фона на проучените два варианта на подхранване и контролен вариант и 

предвид отчетения висок брой продуцирани леторасти и регистрирания 

коефициент на вариране, който възлиза на от 20,57% до 32,87%, Salix 

viminalis rubra следва да се определи като клон с висока фенотипна 

пластичност, висока физиологична активност и съдържание на хлорофил, 

съответстващо на неговата висока биопродуктивност. Установени са 

взаимовръзките между диаметъра в основата на стъблото на различна 

възраст и интензивността на фотосинтезата, устичната проводимост и 

интензивността на транспирация при високо ниво на статистическа 

значимост. 

 

- При условията на така проведения експеримент е установена връзката между 

съдържанието на азот в листата и съдържанието на фосфор в листата, 

независимо от вариантите на подхранване, която за азота е линейно 

уравнение от първа степен, а за съдържанието на фосфор – полином от втора 

степен. Не е установена зависимост между диаметъра в основата на стъблото 

и концентрацията на калий в листата при двата варианта на подхранване и 

контролния вариант. 

- На основата на проведения елементен анализ на стъблената дървесина от 

Salix viminalis rubra, добита от различните варианти на отглеждане, са 

доказани различните концентрации на азот. На основа на добитата 

абсолютно суха маса е установена най-висока ефективност на използване на 

азота от индивидите, растящи на контролния вариант и при двете ротации. 

Връзката между абсолютно сухата маса и съдържанието на азот има линеен 

характер при високо ниво на значимост. 
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- Проведеният химичен анализ на дървесината показва, че възрастта на 

стъблата и съответно техните дименсии повлияват пряко нейния химичен 

състав. Доказано е, че за изследвания период съдържанието на лигнин 

намалява, а се увеличава съдържанието на целулоза. Установеното 

съдържание на пепел също намалява с увеличаване на възрастта.  

 

 

ПО-ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ: 

 

- Предвид многообразието на почвено-климатичните условия в България и спецификата 

на целите за отглеждане на биоенергийни култури от Salix viminalis rubra винаги да се 

вземат под внимание количеството валежи през летните месеци и при необходимост да 

се провежда допълнително поливане. 

- С оглед на получаването на по-високи добиви от единица площ да се проучат 

ефектите на по-малкия растежен простор. Salix viminalis rubra е подходящ за 

отглеждане като енергийна култура при подобни почвени условия в страната без 

прилагане на подхранване, поради своята висока ефективност на използване на азота. 

- Дървесината на Salix viminalis rubra, отглеждана на тригодишна ротация, е подходяща 

суровина за производство на пелети и производство на биоетанол. 

 

 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

По-съществените научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

могат да бъдат дефинирани както следва: 

 

1. Проведеното проучване върху създаването и отглеждането на Salix viminalis rubra за 

биоенергийни цели върху орна земя е първи успешен опит в България, при който са 

установени динамиката на  растеж и биопродуктивност на клона за два последователни 

тригодишни цикъла на добив на стъбла. 

2. За първи път е тествана  биоенергийна култура от Salix viminalis rubra върху 

карбонатен чернозем с тежък песъчливо-глинест механичен състав на почвата. 

Доказана е необходимостта от поддържане на добро влагозапасяване на почвата през 

месец юли и август поради недостатъчно количество паднали валежи. 

3. Доказано е, че подхранването с течен комплексен тор при така изпитаната висока 

гъстота на отглеждане на Salix viminalis rubra има положителен ефект едва през втория 

3-годишен ротационен цикъл, проявяващ се в добиването на относително високо  

количество абсолютно суха маса. 

4. Установен е максимумът в биопродуктивността на десет проучени клона и видове от 

Salix, включително и на Salix viminalis rubra от колекцията на с. Вардим. При 

конкретните почвено-климатични условия този максимум се достига на шестата година 

и постепенно  намалява. 

5. На основата на анализа на химичния състав на дървесината на Salix viminalis rubra и 

нейните горивни качества е доказано възможността за адекватното ѝ приложение за 

производство на пелети и биоетанол. 

6. Salix viminalis rubra е препоръчан за по-нататъшно използване за биоенергийни цели 

при подобни почвено-климатични условия в нашата страна, поради високата му 

екологична пластичност, базирана на неговата висока физиологична активност и 

съдържание на хлорофил, високата му ефективност на използване на азота и 

съпътстващата го висока биопродуктивност. 
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Summary 

This research focuses on the creation and growth of willow energy crops (Salix 

viminalis rubra) in Bulgaria. The subject of the research is the established experimental short 

rotation willow plantation for the production of biomass and willow species at the 

Experimental Field – the village of Vardim, Bulgaria. The experiment is based on the block 

planting method and comprises three variants in four cycles and is drawn up in accordance 

with the Methodology of the Polish Experience (Barov, Shanin 1965).  This, in fact, is the 

first successful experiment in our country, as it has determined the dynamics of growth and 

bioproductivity of two clones for two successive three-year cycles of production of stalks. It is 

also the first time that a bioenergy crop from Salix viminalis rubra has been tested on 

carbonate black soil that has heavy sand and clay texture. We have proven that feeding the 

soil with liquid complex fertilizer at the already tested density of growing Salix viminalis 

rubra has a positive effect only during the second three-year rotation cycle expressed in the 

production of a relatively high amount of dry mass. We have also ascertained the maximum 

of bioproductivity of ten researched clones and species of Salix. Furthermore, we have proven 

the adequate implementation of Salix viminalis rubra in the production of pellets and 

bioethanol. This clone is recommended for further use for bioenergy purposes in similar soil 

and climate conditions in our country due to its high ecological plasticity, physiological 

activity, bioproductivity, efficiency in the use of nitrogen and content of chlorophyll. 
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