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Добив нА ���А�� и �����н�и�� �� ��и КонК���но �о��ово���А�� и �����н�и�� �� ��и КонК���но �о��ово и �����н�и�� �� ��и КонК���но �о��ово 
из�и�вАн� нА ����А��оиД�н �А�ищ�н �Айг�А�

Анелия Кътова
Институт по фуражните култури, Плевен

�езюме

Кътова, А. 2016 Добив на фураж и елементите му при конкурсно сортово 
изпитване на тетраплоиден пасищен райграс, FCS� 1��1��135�1�3 10(1):135-143 

През периода 2007-2009 г. в Институт по фуражните култури (ИФК) �� Плевен в�р�у) �� Плевен в�р�у �� Плевен в�р�у 
излужен чернозем при неполивни условия� е изведен конкурсен сортов опит (К��) е изведен конкурсен сортов опит (К��)е изведен конкурсен сортов опит (К��) 
за фураж с 4 варианта тетраплоиден паси�ен ра�грас, 2 ��лгарски селек�ионни с 4 варианта тетраплоиден паси�ен ра�грас, 2 ��лгарски селек�ионни2 ��лгарски селек�ионни 
попула�ии: 1. NBG, 2. �BG и два �елги�ски сорта �� стандарти 3. ���� и 4. �������., 2. �BG и два �елги�ски сорта �� стандарти 3. ���� и 4. �������.�BG и два �елги�ски сорта �� стандарти 3. ���� и 4. �������. и два �елги�ски сорта �� стандарти 3. ���� и 4. �������.���� и 4. �������. и 4. �������.�������.. 
Проучени са �иологични и стопански качества по отношение на до�ив на фураж ина фураж ии 
елементите му с �ел описание и зая�вя�ване на селек�ионните номера за офи�иално 
д�ржавно сортоизпитване. �пределени са до�ив�т на фураж свежа и су�а маса (���и са до�ив�т на фураж свежа и су�а маса (��� до�ив�т на фураж свежа и су�а маса (��� 
h� �1) по подрасти, години и о��о и средно за периода, както и разпределението, години и о��о и средно за периода, както и разпределението 
на до�ива по години и о��о за периода на проучване, дя�л, �. �становено е, чео години и о��о за периода на проучване, дя�л, �. �становено е, че години и о��о за периода на проучване, дя�л, �. �становено е, че �становено е, че 
��лгарските тетраплоидни селек�ионни попула�ии паси�ен ра�грас са д�лготра�ни, 
високопродуктивни на фураж и с висок адаптивен потен�иал за условия�та на 
страната. �редногодишните данни за до�ив фураж в су�а маса са с �лизки и по- с �лизки и по-по-
високи сто�ности за ��лгарските селек�ионни тетраплоидни номера �� 7390,7 ��� �������� 
h��1 за NBG и 6589,9 ��� h�,9 ��� h�9 ��� h� ��� h���� h��� h� h�h��1  за �BG. Превишението спря�мо стандартите е от 145�BG. Превишението спря�мо стандартите е от 145. Превишението спря�мо стандартите е от 145 
до 162 �. �елги�ския�т сорт ���� е по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�с�елги�ския�т сорт ���� е по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�селги�ския�т сорт ���� е по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�с���� е по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�с е по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�се по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�с 
сорта �������, 5047,4 ��� h��������, 5047,4 ��� h�, 5047,4 ��� h�4 ��� h���� h��� h� h�h��1 и 4067,2 ��� h�,2 ��� h� ��� h���� h��� h� h�h��1, с�ответно. �ортовете и попула�иите 
имат различна стратегия� за многогодишност и се различават по �роя� на откосите 
и разпределението на до�ива. � на�-висок до�ив на фураж се отличава NBG вNBG в в 
резултат на на�-големия� �ро� откоси и на�-равномерно разпределение по сезонина�-големия� �ро� откоси и на�-равномерно разпределение по сезонии на�-равномерно разпределение по сезони 
през годините, следван от �BG, ко�то има с��ия� �ро� откоси. �елги�ските сортове�BG, ко�то има с��ия� �ро� откоси. �елги�ските сортове, ко�то има с��ия� �ро� откоси. �елги�ските сортове �елги�ските сортове 
имат по-малка д�лготра�ност при нашите условия�, по-нис�к до�ив на фураж, т�� 
като формират по-мал�к �ро� откоси.

Ключови думи: Паси�ен ра�грас - �етраплоидни сортове и попула�ии -�етраплоидни сортове и попула�ии -етраплоидни сортове и попула�ии - 
Конкурсно сортово изпитване - �о�ив на фураж �о�ив на фураж�о�ив на фураж

Abstract

Katova, A. 2016 Forage yield and it’s elements in competitive variety testing of 
tetraploid perennial ryegrass, FCS 10(1):1���1��1���1��

Du�i��� the pe�i�� 2007-2009 i� the I�stitute �f F�����e C��ps (IFC) - �leve� �� bl�c� 
s�il with�ut i��i���ti�� c�mpetitive v��iet�� t�i�ls (CVT) f�� f�����e with 4 v��i��ts tet��pl�i�f�����e with 4 v��i��ts tet��pl�i� 
pe�e��i�l ���e����ss, tw� Bul����i�� b�ee�i��� p�pul�ti��s: 1. NBG - T, 2. �BG - T ��� tw� 
Bel��i�� v��ieties - st������s 3. ����, ��� 4. ������� w�s c���ie� �ut. The bi�l���ic�l ��� 
����icultu��l v�lues we�e stu�ie� i� te�ms �f f�����e ��iel� ��� its eleme�ts t� �esc�ibe 
��� �ppl�� with the b�ee�i��� �umbe�s f�� �ffici�l st�te v��iet�� testi���. The f�����e f�esh 
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��� ���� m�tte� ��iel� (��� h� �1) b�� cuts, ��e��s, t�t�l ��� �ve����e f�� the pe�i��, ��� its 
se�s���l ��� t�t�l �ist�ibuti�� we�e �ete�mi�e� �s p��ticip�ti�� ��� pe�ce�t. It w�s f�u�� 
th�t Bul����i�� tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss b�ee�i��� p�pul�ti��s ��e �u��ble, hi��hl�� 
f�����e p���uctive ��� with hi��h ���ptive p�te�ti�l �f the c���iti��s �f the c�u�t���. Ave����e 
���u�l f�����e ���� m�tte� ��iel�s ��e simil�� ��� hi��he� v�lues f�� the Bul����i�� b�ee�i��� 
tet��pl�i� p�pul�ti��s �� 7390.7 ��� h�.7 ��� h�7 ��� h� ��� h���� h��� h� h�h��1 f�� NBG ��� 6589.9 ��� h�6589.9 ��� h�.9 ��� h�9 ��� h� ��� h�- 1 f�� �BG. The excess 
�f the st������s is 145 t� 165 pe�ce�t. Bel��i�� v��iet�� ������� is � hi��he� f�����e ��iel� 
v��iet�� c�mp��e� t� ����, 5047.4 ��� h�- 1 ��� 4067.2 ��� h�- 1, �espectivel��. V��ieties ��� 
p�pul�ti��s h�ve � �iffe�e�t st��te���� f�� pe�e��e�lit�� ��� v���� b�� the �umbe� �f cuts ��� 
se�s���l �ist�ibuti�� �f f�����e ��iel�. The hi��hest f�����e ��iel� fe�tu�e NBG �esulti��� i� the The hi��hest f�����e ��iel� fe�tu�e NBG �esulti��� i� theThe hi��hest f�����e ��iel� fe�tu�e NBG �esulti��� i� the 
hi��hest �umbe� �f cuts ��� m�st eve� �ist�ibuti��, f�ll�we� b�� �BG, which h�s the s�me 
�umbe� �f cuts. Bel��i�� v��ieties h�ve less �u��bilit�� i� �u� c���iti��s, � l�we� f�����e 
��iel� �s f��me� b�� � sm�lle� �umbe� �f cuts.

Key� ��r�s�� �����:��r�s��: �e�e��i�l ���e����ss - Tet��pl�i� v��ieties ��� p�pul�ti��s - C�mpetitive 
v��iet�� testi���- F�����e ��iel�

�воДвоД

Паси�ния�т или англи�ски ра�грас (Lolium perenne L.) е предпочитан от 
фермерите заради реди�а предимства: толерантност к�м интензивно изпасване, 
ут�пкване и чести косит�и, до�ра �ратимост при с�здаване на тревостоя�, ��рзо 
подрастване след дефолиа�ия�, отлично усвоя�ване на азота и на�-важното �� по-
висока �ранителна сто�ност, в сравнение с останалите житни треви (F��me, 1991,F��me, 1991,, 1991,, 
�eete�s, 2004). Про�лем�т с адапта�ия�та на паси�ния� ра�грас и с�здаването на, 2004). Про�лем�т с адапта�ия�та на паси�ния� ра�грас и с�здаването на. Про�лем�т с адапта�ия�та на паси�ния� ра�грас и с�здаването на Про�лем�т с адапта�ия�та на паси�ния� ра�грас и с�здаването наПро�лем�т с адапта�ия�та на паси�ния� ра�грас и с�здаването на 
сортове с максимална ста�илност на до�ива и качество на фуража за определени 
регионални екологични условия� заема �ентрално мя�сто в с�временните селек�ионни 
програми. �ветовната селек�ия� е с�здала много сортове ра�грас, �арактеризира�и 
се с�с спе�ифична екоадаптивност. Чуждестранните сортове, о�аче, са с�с сла�а 
приспосо�имост к�м нашите агроклиматични условия� (К�това, 2005).

 �елек�ия�та по плоидност е перспективна при паси�ния� ра�грас (����l�vi�����l�vi�� etet 
al.,., 2010; ����l�vic et al., al.,al.,., 2011). �� �оландия� селек�ия�та на тетраплоиди (4�) се води. �� �оландия� селек�ия�та на тетраплоиди (4�) се води 
от 1949 г., а п�рвите регистрирани в сортовите листи 4� сортове от паси�ен ра�грас 
датират от 60-те години на 20-ти век. �становено е, че тетраплоидите притежават �становено е, че тетраплоидите притежават�становено е, че тетраплоидите притежават 
много положителни качества: по-до�ра о�листеност, по-високи растения�, по-висока 
продуктивност на фураж и семена, по-високо с�д�ржание на вода и за�ари в клетките, 
и по-висока смилаемост от диплоидите (��ul, 1988, C�iC�i et al alal., 2014, K�t�v�, 2016, 
K�t�v� et al., 2016). �поред V�� B�c�st�ele (1998) и L�m�te). �поред V�� B�c�st�ele (1998) и L�m�te et al. (1999), на�-важните 
разлики между диплоидните и тетраплоидните сортове са: по-т�мно зелен �вя�т 
на листата; по-��рзо поникване и с�здаване на тревосто�; по-голя�м �ро� листа по 
ст��лата; по-голя�ма маса на 1000 семена; по-високо с�д�ржание на ��Р�� и по-ниско 
�� на клет�чни стени; по-до�ра апетитност; по-високо ниво на поемане на свежата 
маса от преживните; по-до�ра усто�чивост на �олести; по-висока �ранителна по-висока �ранителнапо-висока �ранителна 
сто�ност; по-до�ро усвоя�ване на азота; по-ниско с�д�ржание на ���. 

Целта е да се проучат �иологични и стопански качества по отношение на до�ив 
на фураж и елементите му с �ел зая�вя�ване на п�рвите тетраплоидни селек�ионнитеп�рвите тетраплоидни селек�ионнитеселек�ионните 
номера за офи�иално д�ржавно сортоизпитване.

�А���иА� и ���оДи

През 2007 година на 03 април e заложен полски опит �� К�� за фураж отe заложен полски опит �� К�� за фураж от заложен полски опит �� К�� за фураж от 
паси�ен ра�грас в ИФК �� Плевен в�р�у излужен чернозем при неполивни условия�, св ИФК �� Плевен в�р�у излужен чернозем при неполивни условия�, с, с 
4 варианта �� 2 ��лгарски тетраплоидни селек�ионни попула�ии: �.�. NBG �� T, 2. �BG �� T, 2. �BGT, 2. �BG, 2. �BGS�BG� 
�� T и два �елги�ски сорта �� стандарти �� 3. ����, и 4. �������. Предсеит�ено е внесенT и два �елги�ски сорта �� стандарти �� 3. ����, и 4. �������. Предсеит�ено е внесен и два �елги�ски сорта �� стандарти �� 3. ����, и 4. �������. Предсеит�ено е внесен����, и 4. �������. Предсеит�ено е внесен, и 4. �������. Предсеит�ено е внесен�������. Предсеит�ено е внесен. Предсеит�ено е внесенПредсеит�ено е внесен 
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20 ��� ���1 ��2O5 и N - 5 ��� ��N - 5 ��� �� - 5 ��� ��5 ��� ���1. Ежегодно е внесен двукратно в равни количества N е внесен двукратно в равни количества N 
60 kg h� -1 а. в. през пролетта и есента. ��емата е �локов метод в 4 повторения�,през пролетта и есента. ��емата е �локов метод в 4 повторения�, ��емата е �локов метод в 4 повторения�,��емата е �локов метод в 4 повторения�,та е �локов метод в 4 повторения�, �локов метод в 4 повторения�, 
големина на опитната пар�елка �� 5 mm2 при междуредие 12 cm и сеит�ената норма е 
50 ��� h�0 ��� h���� h� h���1. �тчетени са фенофази поникване масово при 75� поникнали растения� накнали растения� нанали растения� на 
20.04. и �ратене �� масово на 14.05.2007 г. Изв�ршено е едно при�иране за фураж в в 
годината на залагане на опита на 31.10.2007 г. �� следва�ите две години 2008 и 2009�� следва�ите две години 2008 и 2009�ите две години 2008 и 2009ите две години 2008 и 2009две години 2008 и 20092008 и 2009 
са определени до�ив�т на фураж в свежо и су�о ве�ество (��� h��1) по подрасти, 
и разпределението му през годината и за периода на проучване, (�). �пит�т еза периода на проучване, (�). �пит�т епериода на проучване, (�). �пит�т е (�). �пит�т е�). �пит�т е). �пит�т е�пит�т е 
реколтиран за фураж в началото на изклася�ване при п�рви подраст и �ратене - 
паси�на готовност в следва�ите подрасти. Покося�ването на надземната маса еПокося�ването на надземната маса е 
изв�ршено на височина 3-5 cm ме�анизирано с косачка BC�.с косачка BC�.BC�.. 

През 2008 г. са получени 3 откоса за ��лгарските селек�ионни номера и 2 за 
�елги�ските сортове паси�ен ра�грас, като п�рви подраст е покосен на 29.04.2008 
г., а втори и трети подрасти с�ответно на 12.06.2008 г. и на 29.10.2008 г. През 2009г. 
са получени три подраста за фураж за ��лгарските и два за �елти�ските сортове, 
като п�рви подраст е при�ран на 28.04.2009г., а втори и трети подрасти с�ответно на 
16.06.2009 г., 23.10.2009 г. При ��лгарските селек�ионни попула�ии паси�ен ра�грас 
са реколтирани о��о 7 подраста, а при �елги�ските по 5 подраста. 

Показатели: до�ив свежа и су�а маса (��� h���� h� h�h��1), по подрасти, години и о��опо подрасти, години и о��о подрасти, години и о��о 
за периода, разпределение като дя�л, � по години и за периода; сравнение на 
��лгарските селек�ионните попула�ии по годишен до�ив на фураж су�а маса с�с 
среден стандарт от �елги�ските сортове и средногодишен - за периода на проучване 
и с�с средната сто�ност от всички, участва�и в изпитването варианти.

 
��з���А�и и об�Ъ��ДАн� 

�елек�ионния�т про�ес при паси�ния� ра�грас е доказано по-прод�лжителен, 
отколкото при едногодишните полски култури, изразя�ва� се в усилена и зад�л�очена 
ра�ота повече от декада, преди да се реализира сорт (�Humph�e��s et �l., 2010) et �l., 2010)et �l., 2010) �l., 2010)�l., 2010)., 2010). 

Затова сортове, с�четава�и до�ра адаптивност и качество с висока 
продуктивност са в нашия� фокус на конкурсно сортово изпитване.

Изв�ршено е едно при�иране - I откос в годината на залагане на опита наI откос в годината на залагане на опита на откос в годината на залагане на опита наоткос в годината на залагане на опита на 
31.10.2007 г. �� та�ли�а 1 са представени данните за до�ив свежа и су�а маса от1 са представени данните за до�ив свежа и су�а маса от са представени данните за до�ив свежа и су�а маса от 
К�� за фураж и про�ент су�о ве�ество. � на� �� висок до�ив се отличава стандарта 
сорт ���� (4142,0 ��� h����� (4142,0 ��� h� (4142,0 ��� h���� h� h�h��1) и селек�ионна попула�ия� NBG (3628,6 ��� h�и селек�ионна попула�ия� NBG (3628,6 ��� h�NBG (3628,6 ��� h� (3628,6 ��� h���� h� h�h��1), при които 
про�ент�т су�о ве�ество е по-висок 27, 34 и 29,31�, с�ответно.

�аблица �. �о�ив зелена маса и су�о ве�ество (��� h� зелена маса и су�о ве�ество (��� h���� h� h�h� �1) от тетраплоиден 
паси�ен ра�грас, I откос, 31.10.2007 г.I откос, 31.10.2007 г. откос, 31.10.2007 г.

Table�. F�esh ��� ���� m�tte� ��iel� (��� h���� h� h�h� �1) �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, I cut 
-31.10.2007

вариант���� 
Variant

�вежа маса���� 
F�e�h ma��

�ухо вещество�� ������ ���� 
matte��� %

�уха маса���� 
���� ma��

�анг �� �� 
Rank

�. NBG �238�� 29��3� 3628��6��66 2
2. SBG �377�� 25���6 3464��5��55 3
3. R��� �5�5�� 27��34 4�42������� �
4. Pan���a 983�� 24���2 237�������� 4

През 2008 г. са при�рани три откоса в К�� за фураж за ��лгарските номера и 2ри�рани три откоса в К�� за фураж за ��лгарските номера и 2 
за �елги�ските сортове. �� та�ли�а 2 са представени данните за до�ив свежа и су�а. �� та�ли�а 2 са представени данните за до�ив свежа и су�а 
�иомаса и � су�о ве�ество за I подраст (29.04.08). � на� �� висок до�ив су�а маса е 
�BG, следван от NBG, т.е. ��лгарските номера., следван от NBG, т.е. ��лгарските номера.NBG, т.е. ��лгарските номера., т.е. ��лгарските номера.
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�� та�ли�а 3 са данните за до�ива на фураж от  II подраст (12.06.08). На�людава 
се смя�на на ранговете, като п�рва пози�ия� се заема от NBG (2818,6,66 ��� h� h�h��1), а 
втора от сорт ������� (2054,0), а �BG е на 4-та пози�ия� (1772,1 ��� h� h�h��1). Поради 
тримесечното засушаване и високи летни температури, растения�та изпадна�а в 
летен поко� и трети подраст се формира само при ��лгарските номера и е при�ран 
на 29.10.2008 г. (�а�ли�а 4). NBG е с по-висок до�ив на фураж от �BG, с�ответноNBG е с по-висок до�ив на фураж от �BG, с�ответно е с по-висок до�ив на фураж от �BG, с�ответно�BG, с�ответно, с�ответно 
1253,5 и 880 ��� h�,5 и 880 ��� h�5 и 880 ��� h�0 ��� h� ��� h� h�h�-1 су�о ве�ество.

�� та�ли�а 5 са данните за годишния� до�ив на фураж в су�о ве�ество и ранговете 
по този основен показател. На п�рва пози�ия� е �BG �� 12121,5 ��� h�,5 ��� h�5 ��� h� h�h��1, следван от 
NBG �� 11928,2 ��� h� �� 11928,2 ��� h�,2 ��� h�2 ��� h� h�h��1. �пря�мо средния�т стандарт от ���� и ������� �� 8813,6 ��� h����� и ������� �� 8813,6 ��� h� и ������� �� 8813,6 ��� h�������� �� 8813,6 ��� h� �� 8813,6 ��� h�,6 ��� h�6 ��� h� h�h��1, 
превишението е с�ответно 37,03� и 35,35�.

�� та�ли�а 6 се посочва разпределението на до�ива в � от годишния� до�ив по 
откоси, като сравнително на�-равномерно е то за NBG, с�отвенто 65,86 �� 23,96 �� 
10,51�.

�ругите три номера формират над 75� от годишния� до�ив при I подраст 
и останалия� дя�л при II подраст за �елги�ските сортове, а за ��лгарския� �BG -S�BG� � -�
незначителен дя�л �� 7� заема III подраст.

�аблица 2. �о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h��о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h���� h� h�h� �1 от тетраплоиден паси�ен 
ра�грас, I откос, 29.04.2008 г.I откос, 29.04.2008 г. откос, 29.04.2008 г.откос, 29.04.2008 г.29.04.2008 г.2008 г.8 г. г.

Table 2. F�esh ��� ���� m�tte� ��iel� (��� h���� h� h�h� �1) �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, I cut 
- 29.04.200820088

��ариант,, 
V��i��t

�вежа маса,, 
F�esh m�ss

�у�о ве�ество,, 
D��� m�tte�, �

�у�а маса,, 
D��� m�ss

Ранг,, 
����

1. NBG 31427,2,22 21,23 7856,8,88 2
2. �BG 37874,6,66 21,74 9468,6,66 1
3. ���� 28448,9,99 28,57 7112,2,22 3
4. ������� 25692,1,11 25,14 6423,0,0� �

�аблица 3. �о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h��о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h���� h� h�h� �1 от тетраплоиден паси�ентетраплоиден паси�ен паси�ен 
ра�грас, II откос, 12.06. 2008 г.II откос, 12.06. 2008 г. откос, 12.06. 2008 г.откос, 12.06. 2008 г. 12.06. 2008 г. 2008 г.8 г. г.

Table 3. F�esh ��� ���� m�tte� ��iel� (��� h���� h� h�h� �1) �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, II cut 
- 12.06. 2008 20088

��ариант,, 
V��i��t

�вежа маса,, 
F�esh m�ss

�у�о ве�ество,, 
D��� m�tte�, �

�у�а маса,, 
D��� m�ss

Ранг , , 
����

1. NBG 11274,4,4� 27,05 2818,6,66 1
2. �BG 7088,2,22 29,05 1772,1,11 �
3. ���� 8152,3,3 30,06 2038,1,1 3
4. ������� 8216,06,0 28,06 2054,04,0 2

�аблица 4. �о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h� �о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h��о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h���� h� h�h� �1 от тетраплоиден паси�ен 
ра�грас, III откос, 29.10. 2008 г.III откос, 29.10. 2008 г. откос, 29.10. 2008 г.откос, 29.10. 2008 г. 29.10. 2008 г. 2008 г.8 г. г.

Table 4. F�esh ��� ���� m�tte� ��iel� (��� h���� h� h�h� �1) �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, III cut 
- 29.10. 2008 20088

��ариант,, 
V��i��t

�вежа маса,, 
F�esh m�ss

�у�о ве�ество,, 
D��� m�tte� , �

�у�а маса,, 
D��� m�ss

Ранг , , 
����

1. NBG 5014,2,2 32,06 1253,5,55 1
2. �BG 3523,4,4� 33,24 880,9,99 2
3. ���� � � � �
4. ������� � � � �
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�аблица 5. �одишен до�ив су�о ве�ество (��� h��одишен до�ив су�о ве�ество (��� h�(��� h���� h� h�h� �1) от тетраплоиден паси�енот тетраплоиден паси�ен 
ра�грас, 2008г.8г.г.

Table 5. A��u�l ���� m�tte� ��iel� (��� h�(��� h���� h� h�h� �1) �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, 200820088

��ариант,,
V��i��t

I� подраст, подраст,, 
I� cut

I�I� подраст, подраст,, 
I�I� cut

I�I�I� подраст, подраст,, 
I�I�I� cut

���о, 
T�t�l

Ранг 
����

� с/о 
ср. �t�t

1. NBG 7856,8,88 2818,6,66 1253,5,55 11928,9,99 2 135,35
2. �BG 9468,6,66 1772,1,11 880,9,99 12121,5,55 1 137,53
3. ���� 7112,2,22 2038,1,11 0,00 9150,3,33 3 103,82
4. ������� 6423,0,0� 2054,0,0� 0,00 8477,0,0� � 96,18
�реден �t (3 и 4) (3 и 4) 6767,6,66 2046,1,11 0,00 8813,6,66 1��

�аблица 6. Разпределение на до�ива су�о ве�ество в � по откоси от 
тетраплоиден паси�ен ра�грас,  2008 г.8 г. г.

Table 6. D��� m�tte� ��iel� �ist�ibuti��, � b�� cuts �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, 
2008

��ариант,, 
V��i��t 

I� подраст,,
I� cut

I�I� подраст,, 
I�I� cut

I�I�I� подраст,, 
I�I�I� cut

�ума,,
�um 2008 2008

1. NBG 65,86 23,96 10,51 1��
2. �BG 78,11 14,62 7,27 1��
3. ���� 77,73 22,27 � 1��
4. ������� 75,77 24,23 � 1��

За трета година са при�рани три откоса за ��лгарските номера и 2 за �елги�скитери�рани три откоса за ��лгарските номера и 2 за �елги�ските 
сортове. �� та�ли�а 7. са представени данните за до�ив свежа и су�а �иомаса и �. �� та�ли�а 7. са представени данните за до�ив свежа и су�а �иомаса и � 
су�о ве�ество за I подраст (28.04.09). � на� �� висок до�ив су�а маса е NBG (4312,7NBG (4312,7 (4312,7,77 
��� h� h�h��1),  следван от �BG (2896,4 ��� h��BG (2896,4 ��� h� (2896,4 ��� h�,4 ��� h�4 ��� h� h�h��1) , т.е. ��лгарските номера.

 
�аблица 7. �о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h��о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h���� h� h�h� �1 от тетраплоиден паси�ен 

ра�грас, I откос, 28.04.2009 г.I откос, 28.04.2009 г. откос, 28.04.2009 г.откос, 28.04.2009 г.28.04.2009 г.2009 г.9 г. г.
Table 7. F�esh ��� ���� m�tte� ��iel� (��� h���� h� h�h� �1) �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, I cut 

-28.04.200920099

��ариант,, 
V��i��t

�вежа маса,, 
F�esh m�ss

� су�о ве�ество,, 
D��� m�tte�

�у�а маса,, 
D��� m�ss

Ранг , , 
����

1. NBG 16840,0 25,61 4312,7,77 1
2. �BG 11750,1 24,65 2896,4,4 2
3. ���� 3030,1 32,23 976,6,6 3
4. ������� 2119,7119,7 31,74 672,8,8 �

�аблица 8. �о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h��о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h���� h� h�h� �1 от тетраплоиден паси�ен 
ра�грас, II откос, 16.06. 2009 г.II откос, 16.06. 2009 г. откос, 16.06. 2009 г.откос, 16.06. 2009 г. 16.06. 2009 г. 2009 г.9 г. г.

Table 8. F�esh ��� ���� m�tte� ��iel� (��� h���� h� h�h� �1) �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, II cut 
- 16.06. 2009 20099

��ариант,, 
V��i��t

�вежа маса,, 
F�esh m�ss

� су�о ве�ество,, 
D��� m�tte�

�у�а маса,, 
D��� m�ss

Ранг , , 
����

1. NBG 4230,1 42,07 1779,6,6 1
2. �BG 1980,0 47,02 931,01,0 2
3. ���� 2219,919,99,9 39,34 873,3,33 3
4. ������� 1390,0 48,98 680,8,88 �
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�� та�ли�а 8. са данните за до�ива на фураж от  II подраст (16.06.09). На�людава 
се ста�илност на ранговете, като п�рва пози�ия� се заема от NBG (1779,6,66 ��� h� h�h��1), 
а втора от  �BG (931,0 ��� h�,0 ��� h�0 ��� h� h�h��1). Поради засушаване и високи летни температури, 
растения�та изпадна�а в летен поко� и трети подраст се формира само при 
��лгарските номера и е при�ран на 23.10.2009 г. (�а�ли�а 9). NBG е с по-висок до�ивNBG е с по-висок до�ив е с по-висок до�ив 
на фураж от �BG, с�ответно 522,2 и 356,2 ��� h��BG, с�ответно 522,2 и 356,2 ��� h�, с�ответно 522,2 и 356,2 ��� h�,2 и 356,2 ��� h�2 и 356,2 ��� h�,2 ��� h�2 ��� h� h�h�-1 су�о ве�ество.

�аблица 9. �о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h��о�ив зелена маса и су�о ве�ество ��� h���� h� h�h� �1 от тетраплоиден паси�ен 
ра�грас, III откос, 23.10. 2009 г.III откос, 23.10. 2009 г. откос, 23.10. 2009 г.откос, 23.10. 2009 г. 23.10. 2009 г. 2009 г.9 г. г.

Table 9. F�esh ��� ���� m�tte� ��iel� (��� h���� h� h�h� �1) �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, IIIcut 
- 23.10. 2009 20099

��ариант,, 
V��i��t

�вежа маса,, 
F�esh m�ss

� су�о ве�ество,, 
D��� m�tte�

�у�а маса,, 
D��� m�ss

Ранг,, 
����

1. NBG 1640,11 31,84 522,2,22 1
2. �BG 1080,0 32,98 356,2,22 2
3. ���� � � � �
4. ������� � � � �

�аблица ��. �одишен до�ив су�о ве�ество ��� h��одишен до�ив су�о ве�ество ��� h���� h� h�h� �1 от тетраплоиден паси�ен 
ра�грас, 2009 г.9 г. г.

Table ��. A��u�l ���� m�tte� ��iel� (��� h�(��� h���� h� h�h� �1) �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, 200920099

��ариант,,
V��i��t

I� подраст, подраст,, 
I� cut

I�I� подраст, подраст,, 
I�I� cut

I�I�I� подраст, подраст,, 
I�I�I� cut

общо�� 
T�tal

Ранг 
����

� с/о 
ср. �t�t

1. NBG 4312,7,77 1779,6,6 522,2,22 66�4��5 1 412,94,9494
2. �BG 2896,4,4 931,01,0 356,2,22 4�83��6 2 261,18,1818
3. ���� 976,6,6 873,3,33 0,00 �849��9 3 115,4915,49,4949
4. ������� 672,8,8 680,8,88 0,00 �353��6 � 84,50,505�
�реден �t (3 и 4) (3 и 4) 824,77 777,1 0,00 �6����8 1��

�� та�ли�а 10 са данните за годишния� до�ив на фураж в су�о ве�ество и 
ранговете по този основен показател. На п�рва пози�ия� е NBG �� 6614,5 ��� h�NBG �� 6614,5 ��� h� �� 6614,5 ��� h�,5 ��� h�5 ��� h� h�h��1, 
следван от �BG �� 4183,6 ��� h�,6 ��� h�6 ��� h� h�h��1. �пря�мо средния�т стандарт от ���� и ������� ������ и ������� �� и ������� ��������� �� �� 
1601,8 ��� h�,8 ��� h�8 ��� h� h�h��1, превишението е с�ответно 412� и 261�. ��я�снението на големите 
различия� в продуктивността на ��лгарските и �елги�ските изпитвани варианти е 
д�лготра�ността, коя�то е �арактерна само за местните адаптирани селек�ионни 
номера. За подо�ни резултати при условия�та на Япония�, които са по-малко 
�лагоприя�тни за отглеждане на паси�ен ра�грас, тетраплоидните сортове показват 
по-до��р продуктивен и адаптивен потен�иал (C�iC�i et al alal., 2014). 

�аблица ��. Разпределение на до�ива су�о ве�ество в � по откоси от 
тетраплоиден паси�ен ра�грас,  2009 г.9 г. г.

Table ��. D��� m�tte� ��iel� �ist�ibuti��, � b�� cuts �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, 
2009

��ариант,, 
V��i��t 

I� подраст,, 
I� cut

I�I� подраст,, 
I�I� cut

I�I�I� подраст,, 
I�I�I� cut

�ума, �um, �um 
20099

1. NBG 65,2 26,9 7,9 1��
2. �BG 69,2 22,3 8,5 1��
3. ���� 52,8 47,2 � 1��
4. ������� 49,7 50,3 � 1��
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�� та�ли�а 11 се посочва разпределението на до�ива в � от годишния� до�ив 
по откоси, като сравнително на�-равномерно е то за NBG, с�отвенто 65,2 �� 26,9 
�� 7,9�. �ругите два номера формират над 49,7� от годишния� до�ив при I подраст и 
останалия� дя�л при II подраст  (�елги�ските сортове). 

За три годишния� период (2007 �� 2009 г.) по методика за ��К в та�ли�а 12 сао методика за ��К в та�ли�а 12 са та�ли�а 12 са 
представени данните за до�ив су�а �иомаса о��о и средно за периода и катодо�ив су�а �иомаса о��о и средно за периода и катосу�а �иомаса о��о и средно за периода и като 
про�ент спря�мо среден стандарт от 4 ��те номера и среден стандарт от двата 
�елги�ски сорта. 

� на� �� висок о�� до�ив су�а маса е NBG (22172,0 ��� h�,0 ��� h�0 ��� h� h�h��1),  следван от вар.2 
(19769,7 ��� h�,7 ��� h�7 ��� h� h�h��1), т.е. ��лгарските номера. Превишението спря�мо посочените по �� 
горе стандарти е с�ответно 128-162 � за NBG и 114 -145 � за �BG.� за NBG и 114 -145 � за �BG.за NBG и 114 -145 � за �BG.NBG и 114 -145 � за �BG. и 114 -145 � за �BG.�BG..

�� �а�ли�а 13 е представено разпределението на до�ив су�а маса по години, впредставено разпределението на до�ив су�а маса по години, в 
дя�л, � от о��ия� до�ив за периода на проучването, приет за 100�. �� годината на 
с�здаване на тревостоите дел�т на до�ива е от 16,2� за паси�ен ра�грас NBG, доNBG, до, додо 
27,4� при сорт ����. През втората година се постига максимална продуктивност за����. През втората година се постига максимална продуктивност за. През втората година се постига максимална продуктивност за През втората година се постига максимална продуктивност за 
всички варианти, като дел�т от о��ата продуктивност варира от 53.8 � за NBG до53.8 � за NBG до � за NBG доNBG до до 
69,5� за паси�ен ра�грас сорт �������. �о�ив�т като дя�л от о��ата продуктивност5� за паси�ен ра�грас сорт �������. �о�ив�т като дя�л от о��ата продуктивност�������. �о�ив�т като дя�л от о��ата продуктивност. �о�ив�т като дя�л от о��ата продуктивност 
през третата година е на�-висок при NBG 30 � и �BG 21,2�, а при �елги�ските на�NBG 30 � и �BG 21,2�, а при �елги�ските на� 30 � и �BG 21,2�, а при �елги�ските на��BG 21,2�, а при �елги�ските на� 21,2�, а при �елги�ските на� 
�� нис�к за �елия� период 11,1� за ������� и 12, 2� за ����.� за ������� и 12, 2� за ����. за ������� и 12, 2� за ����. ������� и 12, 2� за ����.������� и 12, 2� за ����. и 12, 2� за ����.и 12, 2� за ����.� за ����. за ����.����..

�аблица  �2.  �о�ив на фураж в су�о ве�ество, ��� h���� h� h�h� - 1 на тетраплоидни номера 
паси�ен ра�грас  (2007 �� 2009 г.)

Table �2. D��� m�tte� ��iel� (��� h�(��� h���� h� h�h� �1) �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, (2007 �� 2009) (2007 �� 2009)

��ариант,
V��i��t��i��t

�о�ив на фураж в су�о ве�ество, D��� m�tte� f�����e ��iel� , (��� h�D��� m�tte� f�����e ��iel� , (��� h� �� 1�

2007 2008 2009 ���о,, 
T�t�l

�редно 
годишно,,
A��u�l 
�ve����e

Ранганг
����

� с/о 
�t

�3+��

� с/о �t
(1�2�3�4)1�2�3�4)3+��

1. NBG 3628,6,66 11928,9,99 6614,5,55 22�72������� 739���7��7 1 162 128
2. �BG 3464,5,55 12121,6,6 4183,6,66 �9769��7��77 6589��9��9 2 1�5 11�
3. ���� 4142,0,0� 9150,3,3 1849,9,99 �5�42��2��22 5�47��4��4 3 111 87
4. ������� 2371,0,0� 8477,0,0� 1353,6,66 �22����6��66 4�67��2��22 � 89 70
� с/о �t (3�4) 4557��3��33 100�
� с/о �t  
(1�2�3�4)1�2�3�4)3+�� 5773��8��8 100�’’’

�аблица �3. Разпределение на до�ива су�о ве�ество в � по години от 
тетраплоиден паси�ен ра�грас,  2007- 2009 г.9 г. г.

Table �3. D��� m�tte� ��iel� �ist�ibuti��, � b�� ��e��s �f tet��pl�i� pe�e��i�l ���e����ss, 
2007-2009

��ариант,, 
V��i��t 2007 2008 2009 �ума �um �um  

2007-20099
1. NBG 16,2 53,8 30,0 1��
2. �BG 17,5 61,3 21,2 1��
3. ���� 27,4 60,4 12,2 1��
4. ������� 19,4 69,5 11,1 1��

2008 година е по-�лагоприя�тна за паси�ния� ра�грас отглеждан за фураж, 
докато 2009 е лимитира�а �� 1/3 до ½ от продуктивността на фураж на пред�одната 
година. Интерес представля�ват сортовете, които са екологически ста�илни, т.е. 
с висок потен�иал за продуктивност при �лагоприя�тни условия� и с�с запазени 
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продуктивни в�зможности при не�лагоприя�тни (лимитира�и) условия� на средата. 
По-ста�илни при не�лагоприя�тната 2009 г. са ��лгарските селек�ионни попула�ии��лгарските селек�ионни попула�ии 
NBG и �BG рангове 1 и 2 (та�ли�а 10). При �елги�ските сортове, продуктивността При �елги�ските сортове, продуктивносттаПри �елги�ските сортове, продуктивността 
на фураж се влия�е силно от условия�та на средата, т�� като условия�та, при които 
са селек�ионирани се �арактеризират с различни сто�ности на температурите и 
валежите.

зАК�ЮЧ�ни� 

�становено е, че ��лгарските тетраплоидни селек�ионни попула�ии паси�ен 
ра�грас са д�лготра�ни, високопродуктивни на фураж и с висок адаптивен потен�иал 
за условия�та на страната. �редногодишните данни за до�ив фураж са с �лизки и с �лизки и 
по-високи сто�ности за ��лгарските селек�ионни тетраплоидни номера �� 7390,7 ��� �������� 
h��1 за NBG и 6589,9 ��� h�,9 ��� h�9 ��� h� ��� h���� h��� h� h�h��1  за �BG. Превишението спря�мо стандартите е от 145 до�BG. Превишението спря�мо стандартите е от 145 до. Превишението спря�мо стандартите е от 145 до 
162 �. �елги�ския�т сорт ���� е по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�с сорта�елги�ския�т сорт ���� е по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�с сортаелги�ския�т сорт ���� е по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�с сорта���� е по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�с сорта е по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�с сортае по-високодо�ивен на фураж в сравнение с�с сорта 
�������, 5047,4 ��� h�, 5047,4 ��� h�4 ��� h���� h��� h� h�h��1 и 4067,2 ��� h�,2 ��� h� ��� h���� h��� h� h�h��1, с�ответно. 

�ортовете и попула�иите имат различна стратегия� за многогодишност и се 
различават по �роя� на откосите и разпределението на до�ива. � на�-висок до�ив на 
фураж се отличава NBG в резултат на на�-големия� �ро� откоси и на�-равномерноNBG в резултат на на�-големия� �ро� откоси и на�-равномерно в резултат на на�-големия� �ро� откоси и на�-равномернона�-големия� �ро� откоси и на�-равномернои на�-равномерно 
разпределение по сезони през годините, следван от �BG, ко�то има с��ия� �ро��BG, ко�то има с��ия� �ро�, ко�то има с��ия� �ро� 
откоси.

�елги�ските сортове имат по-малка д�лготра�ност при нашите условия�, по-
нис�к до�ив на фураж, формират по-мал�к �ро� откоси, т�� като продуктивността на, т�� като продуктивността нат�� като продуктивността на 
фураж се влия�е силно от условия�та на средата, а те са селек�ионирани при условия�, 
�арактеризира�и се с различни сто�ности на температурите и валежите.
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