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��Б�ТР��КТ
Проследена е връзката на качеството на корка при корковия дъб (Q�� suber ���� в���� в��� в�� в 

зависимост от условията на месторастене в изкуствените насаждения в България и 
черноморското крайбрежие на Кавказ, естествените в Португалия, Алжир и отчасти 
в Испания� Също така се разглежда влиянието на отгледните сечи в естествените 
и изкуствени насаждения на този дървесен  вид�

Установено е, че отгледните сечи в естествените и изкуствени насаждения на 
корковия дъб повишават качеството на добивания корк� То е най-добро в насаждения 
с месторастене на бедни и сухи почви и се влошава с увеличаване богатството 
на почвите и тяхното овлажняване� Най-ефикасен метод за рязко подобряване 
качеството на добивания корк е създаване на изкуствени и възобновяване на 
естествени насаждения на клонова основа чрез присаждане върху подложки на фиданки 
и подраст с необходимия диаметър�
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УВОД

Коркът е суровина с изключително ценни (технологични�� свой-
ства� Той намира приложение в редица промишлености� В някои може 
да се замества с произведения на химическата промишленост� Но във 
винената промишленост опитите за подмяна на корковите тапи 
търпят неуспех поради вредните за здравето на човека причини� 
Коркът е и една от използваните в промишлеността суровини, кои-
то след ползването им отново ще се възпроизвеждат�

Нуждите от корк в световен мащаб ще продължават да на-
растват� Решаването на този проблем има два аспекта� От една 
страна разширяване на площите в страните, където корковият дъб 
естествено расте, а също и в страните, в които успешно е интро-
дуциран и тези, в които неговата интродукция е възможна от една 
страна и разработване на методи за повишаване на качеството на 
добивания корк – от друга� За нашата страна площите за създаване 
на промишлени култури са ограничени, поради което въпросът за до-
биване на качествен корк стои особено остро�
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ЧУ�Д И ���Ш ОПИТ

Значението на наследствеността при корковия дъб в едно съ-
временно стопанство с този технически дървесен вид за всички спе-
циалисти е безспорно� Нейното проучване при този, както и при 
останалите видове от рода Quercus, се усложнява от тяхната хе-
терозиготност� Към това е необходимо да се прибави фактът, че 
основната част от дърветата на корковия дъб не дават корк с изис-
кванията, които предявяват  ползвателите на този продукт и преди 
всичко от винената промишленост� За това убедително говорят 
данните за едно насаждение в Португалия, в което е провеждано �����������
добре направлявано просветление’’ (� � � � � � � � � �,����� �� и за неот-� � � � � � � � � �,����� �� и за неот-,����� �� и за неот- и за неот-
глеждано насаждение в района на гр� Бежая  в Алжир (таблица ����

От таблицата се вижда, че в отглежданото насаждение в 
Португалия бракът е ��,� пъти по-малко в сравнение с този в насаж-
дението в Алжир� Към него е необходимо да се добави и шуплестият Към него е необходимо да се добави и шуплестиятКъм него е необходимо да се добави и шуплестият 
корк, който също  не е търговска стока, като двата заедно все пак като двата заедно все паккато двата заедно все пак 
са повече от два пъти по-малко  от брака в Алжир� Данните от 
таблицата сочат очевидното значение на отгледните сечи��

Посочените факти убедително показват значението, което би 
имало значителното подобряване качеството на корка, добиван как-
то от естествените, така и от изкуствените насаждения на кор- така и от изкуствените насаждения на кор-така и от изкуствените насаждения на кор-
ковия дъб� Намаляването на брака и на корка от четвърто и пето Намаляването на брака и на корка от четвърто и петоНамаляването на брака и на корка от четвърто и пето 
качество рязко би увеличило рентабилността на стопанството на 
корковия дъб� Пътищата за постигане на това са генетичното по-
добряване на културата и подобряване качеството на корка чрез 
мероприятия от друг характер�

Таблица 1
Качество на корка, добит от един хектар

Table 1
Qu�l����s of cork pro�uc�� from � h�c��r�

 1 

Качество на корка, добит от един хектар

Table 1 

Qualities of cork produced from a hectare 

Процентно съотношение/Percentage relation Качество/Quality Португалия/Portugal Алжир/Algeria

Първо/First   0,00 0,00
Второ/Second
Трето/Third } 12,95

Четвърто/Fourth
Пето/Fifth } 55,42 26,00
Шуплест/Porous 20,48

}
Брак/Waste 11,14 74,00
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Генетичното подобряване на корковия дъб може да се насочи в 
различни направления� Така � � � � � � � � � � (������� поставя като една� � � � � � � � � � (������� поставя като една (������� поставя като една поставя като една 
от целите на селекцията издирването на растения с бързо развитие 
и висока производителност на дебел корк� Проучват се фиданки в 
насажденията, които още през първата година достигат височина 
�,20 m� За тях се предполага, че могат да достигнат необходимитеm� За тях се предполага, че могат да достигнат необходимите� За тях се предполага, че могат да достигнат необходимите За тях се предполага, че могат да достигнат необходимите 
размери и да дадат първата реколта на корк за половината от вре-
мето, прието за нормално при другите насаждения� Коркът, добит 
от изкуствените насаждения на така селекционираните растения, 
може да се насочва за добив на агломерат� 

Естествено при генетичното подобряване на корковия дъб е 
трудно, а може би почти невъзможно да се постигне в един индивид 
идеалното съчетание на всички желани белези� Тук веднага е необ-
ходимо да се уточни, че се цели изключително само селекцията на 
дървета с възможно най– добри технологични свойства на корка� 
Проучването и установяването на плюсови дървета с качествен 
корк е постоянен процес� Необходимо � селекционираните дървета � селекционираните дървета� селекционираните дървета селекционираните дървета 
вегетативно да се размножат� Нашият опит показва, че това ус-
пешно се осъществява върху подложки от корков дъб по метода на 
присаждане на седло и под кора� Създадените клонове от тях е всъщ- Създадените клонове от тях е всъщ-Създадените клонове от тях е всъщ-
ност първата стъпка за генетични изследвания и подобрения при 
корковия дъб� Следващият ход е създаване на опитна семепроизводна 
градина от селекционираните клонове (Quercus suber �����suber � cl ��� –�o�� съ-� cl ��� –�o�� съ- cl ��� –�o�� съ-cl ��� –�o�� съ- ��� –�o�� съ-��� –�o�� съ- –�o�� съ-�o�� съ- съ- съ-
ответния номер – �, 2 и т�н�����

Създаването на опитна семепроизводна градина с вегетативни 
фиданки от селекционирания материал ще играе многостранна роля� 
Освен за фенологичните наблюдения върху цъфтежа, наблюденията 
върху растежа, перодичността на плодоносене, количеството и ка-
чеството на реколтата тя да бъде и основа за трайни генетични 
проучвания� В същото време ще играе ролята на архивна семенна 
плантация, където ще се съхраняват селекционираните клонове�

Основната задача на опитната семепроизводна градина е 
провеждането на генетични проучвания с главна цел подобряване 
наследсвеността на корковия дъб  по отношение  на качеството на 
корка� Това в значителна степен се улеснява от факта, че присадените 
фиданки нормално започват да цъфтят и плодоносят на четвъртата-
петата година� Успоредно ще се провеждат опити и наблюдения 
върху потомството на сибса и полусибса� За целта могат да се 
правят контролирани хибридизации между отделните клонове, а също 
по-голяма част от растенията се оставят за свободно опрашване 
помежду си�

С добитите семена (жълъди�� от сибсите се произвеждат фи-
данки по дървета, а с полусибсите–фиданки по клонове� Със сибсите 
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се създават потомствени опити, при които проследяват дали и до-
колко наистина съществува акумулативна полимерия по отношение 
на качеството на корка� 

С фиданки по клоновете от полусибсите също се създават по-
томствени опити� Те в значителна степен ще помогнат за изяснява-
не на въпроса, доколко и при кои клонове при свободното кръстосано 
опрашване се получават жълъди с желаните наследствени заложби 
или близки до тях�

Площите, подходящи за култивиране на корковия дъб в нашата, подходящи за култивиране на корковия дъб в нашата подходящи за култивиране на корковия дъб в нашата 
страна, са ограничени� Това по необходимост налага промишлените 
култури да се създават със семенен материал, гарантиращ преобла-
даването на дървета с качествен корк� Добрата възможност новите 
насаждения реално да  дават качествен корк, е използването при съз-
даването им само на присадени фиданки от селекционирани клонове 
с доказани качества на този продукт� Така е поставено началото на 
декоративния пирамидален сорт Q� suber. �����suber �� c� ����-������� c� ����-������ c� ����-�����c� ����-����� ����-��������-�����-�����������

В нашата страна досега се създават промишлени култури от 
корков дъб при схема �/� m и по изключение на богати почви при m и по изключение на богати почви приm и по изключение на богати почви при и по изключение на богати почви при 
схема  ��/�� m� Главната причина за създаване на редки култури е m� Главната причина за създаване на редки култури еm� Главната причина за създаване на редки култури е�  Главната причина за създаване на редки култури еГлавната причина за създаване на редки култури е 
преди всичко липсата на достатъчно посевен и посадъчен материал� 
Добрата страна на създадените култури у нас е, че в площадките, че в площадките,че в площадките, 
оформени в площта, се засяват по три здрави и жизнени жълъда или 
се засаждат по два неколкомесечни поника или три свободнокоренови 
едногодишни фиданки� Така че в повечето площадки има по две или 
три растения� Това позволява да се провеждат целенасочени селекци-
онни сечи, при които се изваждат от всяка площадка дърветата с 
лошокачествен корк� При тези сечи по-малко се обръща внимание на 
добрия фенотип по отношение на растежа, пълнодървесността на 
стъблото, свойствата на дървесината, симетричността на корона-
та, фиността на клонките и други биологични особености, които се 
вземат под внимание в дървопроизводсвените насаждения от други-
те дървесни видове� Тук основната цел е добивът на корк и всяко по-
добрение на качеството му носи рязко повишаване ефективността и 
доходността на стопанството на корковия дъб� Добив на дървесина 
от него също се осъществява, но едва след като по-нататъшното 
запазване на насаждението от гледна точка на рентабилността от 
добива на корк не е оправдано�

При обилна реколта, тогава когато това позволява, може да се 
създават култури и при по–голяма гъстота� На бедни почви гъстота-
та може да бъде 2,�/2,� или 3/3 m, а при богати–3,�/3,�m� Значително m, а при богати–3,�/3,�m� Значителноm, а при богати–3,�/3,�m� Значително, а при богати–3,�/3,�m� Значително а при богати–3,�/3,�m� Значителноm� Значително� ЗначителноЗначително 
по-големият брой на растенията на единица площ позволява да се 
изведат селекционни сечи с голяма прецизност, като се запази опти-
малният брой дървета с доброкачествен корк на един хектар�
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Най-ефикасен, икономически изгоден и практически приложим 
е методът на присаждане под кора върху  подложки от корков дъб 
пряко на терена� За такива се използват растения с диаметър от 20 
до 30 mm на височина от земната повърхност �0-�� cm�mm на височина от земната повърхност �0-�� cm� на височина от земната повърхност �0-�� cm�cm��

Не бива да се прави връзка между насаждение или култура от 
корков дъб от първи бонитет и добро качество на корка� Нещо по-
вече, от насажденията и културите, разположени върху наклонени 
и стръмни терени с бедни и сухи почви и неугледен вид, може да се 
очаква по-добро качество на корка�

Това наше виждане на влиянието на условията на месторасте-
не се подкрепя и от ��mp��o (���0 �����mp��o (���0 ��� (���0 ����

Друг фактор, от който зависи подобряването на качеството на 
добивния корк, е височината, до която той се обелва� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � 
(�������, разглеждайки схващанията на редица автори, сочи, че според разглеждайки схващанията на редица автори, сочи, че според 
тях обелването на мъжкия корк трябва да започне, когато ���� дос-���� дос- дос-
тигне от 0,3�-0,40 до 0,70-0,80m� За България според наши последни 
проучвания началото на обелването трябва да започне, когото тя  
достигне над 0�70m (П ет р о в, 2004���

В нашата страна площите, в които е възможно да се създа-
ват успешно промишлени култури от корков дъб са ограничени� Това 
налага в тях да се провеждат такива мероприятия, методи и раз-
множителни материали, които гарантират висок добив на корк от 
възможно най-добро качество� Решаването на такава сложна и труд-
на програма може успешно да се  решават под ръководството на на-
учни работници от Института за гората-БАН, Опитната станция 
по дъбовите гори – Бургас и Лесотехническия университет–София и 
тясното сътрудничество със специалистите от държавните лесни-
чейства по места и централното ведомство на горите�

����ОКИ И ВЪ��О��О�ТИ

Посоченото до тук ни дава основания да направим обобщения, 
изводи и препоръки за бъдещото развитие на културата на този вид 
в България, полезни и за други страни, в които тя има значение� Те 
се свеждат до:

Селекционната сеч се провежда при добива на мъжкия корк В 
площите с повече от едно растение дърветата с лош корк се обелват 
по цялото стъбло и скелетни клони� След пълното им изсъхване те 
се отсичат� Оставя се само дървото, което има най-добър корк�

По-висш и перспективен метод е отборът на дървета от корков 
дъб с подчертано качествен корк по цялото стъбло и скелетните 
клони� Те поставят начало на клонове, използвани за подобряване 
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качеството на добивания корк и рязко повишаване доходността на 
културата

Създаване на маточник от утвърдените от Института за 
гората и Опитната станция по дъбовите гори клонове от корков 
дъб� Той ще осигурява  калеми за повишаване на ефективността и 
доходността на културите, чрез облагородяване на културите по 
методите на седло и под кора�

Създаване на опитна семепроизводна градина от утвърдени 
клонове на корковия дъб� От нея ще се добиват семенни материали 
с подобрена наследственост по отношение качеството на корка� Тя 
ще осигурява жълъди за създаване на промишлени култури, а също 
така  възможност за научни изследвания на наследствеността при 
сибсите и полусибсите�

Оптималната гъстота при създаване на култури и възобновяване 
на насаждения на сортове – с утвърдени клонове на корковия дъб 
основа е: за бедни и сухи почви �/� m, за средно богати почви ��/�� m 
и за богати с добро овлажняване почви 7/7�
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QUERCUS� S�U�ER S�U�ERS�U�ER �� AND POSSIBI�ITIES FOR IMPROVING CORK 
QUA�ITY

M. P�t�ov
For�s� R�s��rch I�s���u�� – �of��
�ul���r��� Ac���my of �c���c�s

( S umm a r y ��

Th� m��ho�s for m������m��� of �h� cr����� ��� ���ur�l s����s of 
Q���c�� ����� �� �� or��r �o �mpro�� �h� �u�l��y of cork pro�uc�� from 
�h�m�

Th� �h������� �s r��l�s�� �� pro�uc��o� of m�l� cork� I� �h� plo�s w��h 
mor� �h�� � pl��� �h� �r�� w��h low �u�l��y cork �r� p��l�� �lo��� �h� whol� 
s��m ��� br��ch�s� Af��r �h��r full �ry���� �h�y �r� cu�� O�ly �h� �r�� w��h 
b�s� cork �s l�f��  

�����r ��� p�rsp�c���� m��ho� �s �h� s�l�c��o� of cork �r��s w��h ���-
���� �u�l��y cork �lo��� �h� whol� �ru�k ��� br��ch�s� Th�y coul� m�k� �h� 
s��r� of clo��s us�� for �mpro��m��� of pro�uc�� cork �u�l��y ��� sh�rply 
��cr��s���� of �h� s���� ��com��

Cr����o� of s�ool b�� w��h �h� cr����� by For�s� R�s��rch I�s���u�� 
– �of�� ��� O�k Exp�r�m����l  �����o� – �ur���s Q. ����� clo��s� I� w�ll 
��spos� ��r�f�s for  ��cr��s���� �h� �ff�c������ss ��� ��com� of �h� s����s ��� 
�mpro��m��� of s����s by m��ho�s of �o� b��’  ��� �u���r b�rk’�

Cr����o� of �xp�r�m����l s��� pro�uc��o� orch�r� from �s��bl�sh�� Q. 
����� clo��s� From �� w�ll b� pro�uc�� s��� m���r��ls w��h �mpro��� h�r���-
b�l��y of cork �u�l��y h�s w�y �������� poss�b�l��y for cr����o� of ���us�r��l s����s 
��� sc�����f�c ����s�������o�s� 

Th� op��m�l ���s��y for s����s cr����o� ��� r������r���o� �r�: for poor 
��� �ry so�ls �/� m, for m���um r�ch so�ls ��/�� m ��� for r�ch w��h ��oo� 
hum����y – 7/7 m�

Key words: cork, �u�l��y, �h�������s, s���, clo��, s�ool b��
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