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I. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНИ ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР

1. СРАВНИТЕЛНО ИЗПИТВАНЕ НА СОРТОВЕ И ПОПУЛАЦИИ ЛИВАДНИ
ТРЕВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖ И СЕМЕНА

1.1. Направена е оценка на сортове и популации звездан [№3; 8; 15; 20; 23],
червена детелина [№30], местни популации бяла и червена детелина, люцерна, пасищен
райграс, червена власатка и бяла полевица [№29; 35] по отношение адаптивност,
продуктивност и качество на фуража в предпланинските условия на Централна Северна
България.

1.2. Във връзка с решаването на практически и теоретически задачи в
селекцията  са проучени продуктивността, ботаничния и морфологичен състав на 32
сорта и 8 популации звездан. Установено е, че за условията на Централна Северна
България добра приспособимост показа сорт Ergeshi [№23], а генотиповете на
сортовете Witt, Georgia 1 [№8], Dedinovsuii [№5] и на местни популации с произход
Троян и Старо село [№25] са излъчени като най-перспективни за включване в
селекционни програми.

1.3. Проучено е влиянието на наследствените фактори и условията на околната
среда върху генотипните прояви на облистване и темп на растеж и развитие на звездан,
с цел ефективен селекционен процес в тази насока. Сорт К – 30 се характеризира с
висока степен на облистеност, а сорт Viking с по-бърз темп на растеж и по-голяма
височина на растенията [№15]. Установена е положителна корелация между
височината на стъблата  и добивът на суха маса (r = 0,6229), която е желана от
селекционна гледна точка [№31].

1.4. Извършено е сравнително определяне на количествените и качествени
показатели на 5 швейцарски и 4 японски сорта червена детелина. Установено е, че
диплоидният японски сорт Sapporo съчетава висока продуктивност и качество на
фуража, което го прави годен за директно внедряване в производството при
предпланински условия [№30].

1.5. Анализиран е селекционният потенциал на растителен материал от звездан,
бяла и червена детелина, люцерна, пасищен райграс, червена власатка и бяла полевица
с местен произход. Проучена е възможността за по-голяма продуктивност;
дълготрайност [№35]; пригодност за комбинирано използване – сено и паша; по-голяма
адаптивност. От изпитаните тревни видове най-висок добив на суха маса реализира
люцерната, а бялата детелина е с най-нисък добив и най-малък относителен дял в
тревостоя [№29].

1.6. При условията на светлосиви псевдоподзолисти почви е проведено
сравнително изпитване на сортове и популации звездан  в направление
семепроизводство [№18; 19; 22; 25; 32; 39]. Първостепенно значение за увеличаване на
семенната продуктивност имат  показателите: брой бобове на съцветие; брой съцветия



на растение; брой семена в боб и маса на 1000 броя семена [№32; 39]. Това се
потвърждава от установената силна корелационна връзка между брой бобове на
растение и добив семена на растение (r= 0.71345) [№19] и твърде силна между добив
семена и маса на 1000 броя семена (r= 0.86178) [№32].

1.7. Определени са вариабилността и корелационните зависимости между
продуктивността и някои показатели при сортове и популации звездан. Проучените
генотипи са с по-слаба вариабилност по отношение на показателите, формиращи добив
свежа вегетативна маса от тези, определящи добив семена [№19]. Добивът на фураж е в
най-висока корелационна връзка с процент стъбла, а този за семена с брой семена в боб
[№51].

2. ТОРЕНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ ТРЕВОСТОИ

2.1. Проучен е ефектът от прилагането на органични и минерални торове върху
естествени ливади и пасища [№38]. Установено е, че почистването на площите в
съчетание с органо-минерално торене в най-висока степен допринасят за повишаване
на продуктивността на тревостоя от неизползвани естествени ливади и пасища.
Подобряват се растежът, развитието на растенията и химичния състав на фуража, и се
повишава тегловното участие на бобовите растения в тревостоите.

2.2. Установено е положителното влияние на листното подхранване с
органичния тор BioLIFЕ [№2] при смесен посев от царевица и бяла лупина. Доказано е,
че нормата на торене  оказва по-съществен ефект върху добива на суха маса и по-слаб
върху степента на заплевеленост.

2.3. В екологичен аспект са извършени изследвания относно дозата на третиране
с органичния тор alfalfa blend 5-5-5 и сроковете на прибиране на тревостой от звездан.
Доказано  е стимулиращото му действие върху морфологичния състав, растежа и
развитието [№4], продуктивността и присъствието на звездана в тревостоя [№26], в
резултат на което продуктът е препоръчан за включване в технологията на отглеждане
на звездан в направление производство на фураж.

2.4 Установена е ефективността от прилагането на различни начини, дози и
видове хуматни торове (фосфорохумат, боров и молибденов хумат) при производство
на звездан [№7], червена детелина и еспарзета за фураж [№14] и семена [№37].
Доказано е, че влиянието им върху продуктивността е слабо, но намаляват степента на
заплевеляване и действието им се влияе от биологичните особености на тревните
видове и от метеорологичните условия [№14]. В резултат на торенето е дефинирана
тясна зависимост на брой бобове на съцветие с брой съцветия на стъбло (r = 0.9291)
[№37].

2.5. Изследвана е ролята на растежните регулатори Рени, Рени D и биоторовете
Бормакс и Молибденит върху продуктивните прояви на звездан и бяла детелина.
Установено е, че най-висок добив на свежа и суха маса при звездан осигурява
комбинацията Бормакс и Молибденит, а при бялата детелина растежния регулатор Рени
[№42]. Получените резултати определят биоторовете и растежните регулатори като
алтернатива за редуциране на минералното торене и получаване на екологично чиста
фуражна продукция.

2.6. Проследено е влиянието на променливото минерално торене върху някои
биопродуктивни показатели на тревна смеска в състав  пасищен райграс и звездан.
Установени са оптимални норми, начини на торене и съотношение на N:P:K за
реализиране на висока продуктивност и участие на сятите компоненти в тревостоя
[№16]. Проследена е и степента на вариране на основните показатели на  химичния
състав и корелационни зависимости между тях. [№33].



2.7. Проведени са проучвания относно действието на цинк, кобалт и ванадий
върху продуктивността, ботаничния и морфологичен състав на звездан  и установено,
че най-висок ефект върху добива на суха маса (933.0 kg/da) оказва ванадия, а
максимален относителен дял на звездана в тревостоя (92.0%) се получава след
третиране с  комбинацията цинк + кобалт [№44].

3. СРОКОВЕ НА СЕИТБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ПОСЕВ ЗВЕЗДАН И ТРЕВНИ
СМЕСКИ

3.1. Проследени са продуктивността и ботаничния състав на тревостой от
звездан и червена власатка в зависимост от срока на сеитба и съотношението на
компонентите. Доказано е, че оптималният срок за сеитба е 20 март - 10 април, а с
увеличаване процентното участие на звездана в тревостоя от 25 на 75% добивът на суха
маса нараства [№12].

3.2. Проучени са 9 срока на сеитба на тревна смеска в състав звездан, червена
детелина, ежова главица и червена власатка, и е установено е, че най-висок добив на
суха маса осигурява сеитба през периода 1-10. X., когато добивът достига 969.0 kg/da и
превишава контролата с 15.4% [№17].

3.3. Установени са структурният анализ на добива семена и семенната
продуктивност при звездан, засят при 8 срока на сеитба. Пролетната сеитба (през
месеците март и април) реализира най-висок добив на семена с високи стойности на
структурните му елементи [№47].

4. БОРБА С ПЛАВЕЛИТЕ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЕН ПОСЕВ ЗВЕЗДАН

4.1. Установна е селективността и ефикасността на хербицидите Stratos Ultra и
Pulsar 40 [№9], Aramo 45 и Dual Gold 960 ЕC  за производство на фураж [№ 41] и
семена [№11] от звездан. Установена е относително висока селективност на
хербицидите Aramo 45 и Dual Gold 960 ЕC, с най-силно изразен ефект върху степента
на заплевеленост в годината на сеитба.

4.2. Проведено е изследване за установяване ефекта от внасянето на
хербицидите Stomp 33 EC; Furore Super и Tornado 5 EC за борба с плевелите при
самостоятелен посев звездан и влиянието им върху добива на фураж [№24] и семена
[№50]. Доказано е, че хербицидът Торнадо 5 EC, приложен във фаза 2-4 лист на
звездана има много добър хербициден ефект по отношение на едногодишните
двусемеделни и едносемеделни плевели, и осигурява създаване на добре гарнирани и  с
висока продуктивност посеви.

5. СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕНИ ТРЕВОСТОИ ОТ ЛИВАДНИ ТРЕВИ

5.1. Установени са най-подходящите сортове и популации житни и бобови
ливадни треви за дву- и многокомпонентни тревни смески, подходящи за отглеждане
при предпланински условия. Ботаничният състав на тревостоя представя различно
процентно участие на житни ливадни треви и звездан по години и подрасти в
зависимост от темпа им на растеж и развитие и климатичните фактори. За условията на
Централна Северна България най-висок добив на суха маса реализират смеските на
местна популация звездан, засята съвместно с ливадната тимотейка [№21], ливадна
метлица и ежова главица [№1].



5.2. Проучени са дълготрайността и стабилността на добивите при смесени
тревостои, състоящи се от видовете: червена власатка, ливадна метлица и люцерна
[№27], както и на тревостой в състав червена власатка, ежова главица, червена
детелина и звездан [№28] при разполагането им по склоновете на Средна Стара
планина за тринадесетгодишен период. Тревостоите са с висока устойчивост на
развитие, като червената власатка е доминиращият в тревостоите вид, а люцерната,
червената детелина и ежовата главица преобладават в началния период на изследване.

6. КАЧЕСТВО НА ФУРАЖА  НА ОБРАЗЦИ ЗВЕЗДАН И ТРЕВНИ СМЕСКИ

6.1. Представени са промени в основният състав на хранителните вещества на
фуража при сравнително изпитване на сортове и популации звездан [№6; 36] и смесени
тревостои от житни и бобови ливадни треви [№46]. Установени са корелационни
зависимости [№34] и вариационно статистически коефициенти между показателите
[№13; 36]  за качеството на фуража и продуктивността.

6.2. Високото съдържание на суров протеин във фуража на звездан сорт
Ergeshi (18.14%), ниският процент сурови влакнини (26. 94%) при сорт Tana и високият
процент калций при сорт Bosna (1.77%) определят тези сортове като подходящи донори
по отношение качество на фуража [№6].

6.3. Генотиповете на сортовете  звездан Trevig и Pardee са излъчени като най-
перспективни за използване в селекционните програми и за внедряване в
производството при конкретни почвено-климатични условия [№13]. Благоприятно
съчетание между високо съдържание на суров протеин и ниско на сурови влакнини е
установено при сортовете Viking [№31] и Trevig [№13].

6.4. Извършен е анализ на основните влакнинни компоненти на клетъчните
стени (неутрално и киселинно детергентни влакнини) в биомасата на сортове звездан и
е установено влиянието им върху смилаемостта и хранителната стойност на фуража.
Сорт Witt се отличава с най-ниско съдържание на сурови влакнини и най-висока
смилаемост на сухото вещество. В състава на клетъчните стени на растенията от сорт
Roseau преобладава в най-висока степен полизахарида хемицелулоза, а в най-ниска
влакнинните фракции КДВ и КДЛ, което предполага високо качество и добра
смилаемост на фуража. С най-висока протеинова хранителна стойност е сорт Pardee:
TDP (PBD): 160.0 g kg-1 сухо вещество, PDIN: 128.7 g kg-1 сухо вещество и PDIE: 101.5
g kg-1 сухо вещество [№40].

6.5. Изпитани са in vitro методи като основнен показател за определяне
качеството на фуража на тревостой от звездан с внесени хуматни торове по съвременни
системи. Торенето с боров хумат съществено повишава съдържанието на суров
протеин, а фосфорохумата намалява това на суровите влакнини. Най-висок
положителен ефект върху кръмните единици за мляко и кръмните единици за растеж
показа третирането на звездан с боров хумат [№10].

6.6. Установено е, че торенето на самостоятелен посев звездан с ванадий влияе
положително въху съдържанието на суров протеин, цинкът понижава количеството на
суровите влакнини, а калцият е с най-високи стойности при комбинацията цинк и
кобалт [№43].

6.7. При проучване химичния състав и хранителната стойност на звездан,
отглеждан в двойни смески с тръстиковидна власатка, пасищен райграс, тимотейка,
безосилеста овсига, ливадна власатка, ежова главица, червена власатка и житняк е
установено най-високо съдържание на суров протеин (16,2%), калций (1,44%), кръмни
единици за мляко и кръмни единици за растеж във фуражната маса от смеската на
звездан с тимотейка [№46].



7. ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЗУЛТАТ НА ТОРЕНЕ НА
САМОСТОЯТЕЛЕН ПОСЕВ ЗВЕЗДАН И ЕДНОГОДИШНА СМЕСКА

7.1. За условията на светлосиви псевдоподзолисти почви икономически
изгодно е торенето на звездан с ванадий, приложен на фон NPK. Той осигурява най-
висока стойност на реализираната продукция (160.94 lv/da) и най-висок доход (+11.67
lv/da). Стопански неeфективно се явява торенето с Co, приложен на фон NPK и в
комбинация с V и Zn [№43].

7.2. Установени са икономическият и екологичният ефект от подхранването на
късна пролетна смеска от царевица и бяла лупина с органичен тор BioLIFE. Доказано е,
че двукратното третиране на посева с 4 l/ha BioLIFE е с най-висок икономически ефект,
изразяващ се във формирането на чист доход от 99 lv/ha и допълнителен ефект от
технологичното решение на стойност 60 lv/ha. Освен икономически, налице е и
екологичен ефект от подхранването с листния органичен тор BioLIFE, проявяващ се в
по-ниската степен на заплевеляване на смеската и увеличаване дела на царевицата и
бялата лупина за сметка на плевелните асоциации [№48].

II. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР

1. За производство на фураж най- подходящи от чуждите сортове звездан са
Dedinovskii, [№ 5]; Ergeshi [№23]; Witt и Georgia 1 [№8] Trevig и Pardee [№13],
японският сорт червена детелина Sapporo [№30] и местната популация люцерна [№29],
открояващи се с висока продуктивност и качество на фуража, което ги прави годни за
директно внедряване в производството при предпланински условия.  Те могат да се
ползват при разработване на съвременна технология за отглеждане на тревнофуражни
култури, с оглед получаване на висок добив и качество.

2. Реализираната висока семенна продуктивност от сортовете звездан К – 30,
Pulavskii и Viking дава основание за използването им при създаване на семепроизводни
площи [№18].

3. Полученият висок добив на семена от звездан, отглеждан в смесени посеви с
червена власатка и ливадна метлица определя възможността за съвместното им
отглеждане [№22]. Препоръчително за семепроизводни площи от звездан е третирането
им с препарата ДБ-100, с цел намаляване разпукливостта на бобовете и увеличаване на
семенната продуктивност [№45].

4. Икономически  изгодно и екологически целесъобразно е торенето на
естествени ливади с N8P9, оборски тор 700 kg/da, а на пасищата с N7.5P8.5 kg/da и
оборски тор 1000 kg/da [№38].

5. Торенето на многогодишна тревна смеска в състав пасищен райграс и
звездан ежегодно с N8P8K8 води до повишаване добива на суха маса и е екологически
оправдано [№16].

6. Прилагането на органичен тор BioLIFЕ в доза 400 ml/da води до увеличаване
добива суха маса и намаляване степента на заплевеленост на смесен тревостой от
царевица и бяла лупина [№2]. Полученият чист доход се увеличава с 12 lv/ha, което
превръща органичното подхранване на късните пролетни смески от царевица и лупина
в икономически целесъобразен технологичен избор за практиката [№48].

7. При отглеждане на самостоятелен посев звездан екологически оправдано е
торенето с органичния тор alfalfa blend в доза 300 ml/da [№26], а от микроелементите-
ванадий [№44].



8. Стимулиращият ефект от прилагането на био-торовете фосфорохумат (250
ml/da), боров хумат (100 ml/da) и молибденов хумат (100 ml/da) в комбинация при
семепроизводни посеви звездан [№37], както и растежният регулатор Рени (200 ml/da)
при тревостой от бяла детелина и биоторовете бормакс (100 ml/da) + молибденит (100
ml/da) при звездан [№42] са алтернативно средство и ефективно мероприятие за
получаване на висок добив на фураж и семена.

9. Оптималният срок за сеитба на смесен тревостой от звездан и червена
власатака [№12] и на семепроизводни посеви от звездан [№47] е март - април, а на
тревна смеска в състав звездан, червена детелина, ежова главица и червена власатка 1-
10 октомври [№17].

10. Хербицидите Торнадо 5 EК (200 ml/da) [24] , Пулсар 40  (120 ml/da) [9],
приложени във фаза 2-4 лист на звездана и Дуал Голд 960 ЕК [№41], внесен след
сеитба, преди поникване на звездана (200 ml/da) са подходящи за създаване на чисти от
плевели посеви.

11. За получаване на високопродуктивни смесени тревостои с участието на
звездан най-подходящи компоненти за двойни смески са ливадна тимотейка [№21],
ливадна метлица и ежова главица [№1].

III. ПРИНОСИ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

1. Предложена е информация за усъвършенстване на основни звена (сортов
състав, начин и срокове на сеитба, торене, борба с плевели, създаване на изкуствени
тревостои, качество на фуража и икономическа ефективност) от технологията за
отглеждане на бобови ливадни треви (основно звездан, бяла и червена детелина,
люцерна) за производство на фураж и семена

2. На земеделските производители е предоставена богата база данни, касаещи
получаване на екологично чиста продукция от фуражни треви.

3.Създадена е технология за поддържане на естествените и създаване на
изкуствени тревостои за фураж и семена [№55].

4. Разработени са технологични решения при тревнофуражното производство в
планинските райони [№56].
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