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абстракт: Горското семепроизводство в България има създадени традиции 
от началото на миналия век, когато са започнали първите залесявания. От 1995 г. е 
пусната в действие най-новата семедобивна станция за попартиден добив на семена 
от малки партиди с тегло от 1 до 500 kg. Годишната производителност на съоръ-
жението е над 100 t. Добитите шишарки са от отделни плюсови дървета, клонове 
на семенни градини или от семепроизводствени насаждения. Предварителното под-
сушаване на ,,свежите“ шишарки се осъществява в складово стопанство в метални 
бокс палети. Вътрешният транспорт е с електрокар. Сушенето на шишарките се 
извършва в стелажна сушилна и обезкриляването на семената – на немски комплекс 
,,Strekel&Schreoder“.

ключови думи: семедобивна станция, сушилна, машини, технология на добив, 
горски семена

ВъВедение

Началото на горското ни семепроизводство датира от 1924 г., 
когато са построени първите семедобивни станции у нас. До наши дни 
са построени общо 13, с различен годишен капацитет на преработка – 
до 250 t (Гунев, 1972). Тъй като технологията на работа в тях и 
оборудването им са морално остарели, възниква необходимостта 
от тяхното модернизиране, с оглед не толкова увеличаване на 
производителността им, а по-скоро повишаване качеството на 
добитите семена и намаляване на тяхната себестойност.

Дълги години у нас се дискутира структурата на горското 
семепроизводство. В периода на масовите залесявания се е подкрепяла 
идеята за построяване на голяма национална семедобивна станция, 
с годишен капацитет до 250 t, в непосредствена близост до която 
да се открие голям разсадник за производство на горски фиданки. 
При новите условия беше възприета ,,швейцарската“ схема, според 
която е целесъобразно изграждането на 3-4 районни семедобивни 
станции с годишен капацитет на преработка до 100 t, които да 
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обслужват семедобивните райони на Родопите, Рила и Пирин (Lorenz, 
1970). Предложено е първата станция да се изгради в гр. Разлог и 
да добива семена от Рила, Пирин и Западните Родопи, втората – 
в гр. Батак и да обслужва Средните Родопи, а третата – в гр. 
Чепеларе – за района на Източните Родопи. И трите районни 
семедобивни станции се предвижда да бъдат изградени в градове, 
в които са разположени старите, и има дългогодишни традиции в 
горското семепроизводство.

ОБекти и метОди

За създаването на проект за регионална горска семедобивна 
станция в гр. Разлог е проучен опитът на няколко семедобивни в 
Европа, със сходен годишен капацитет на преработка и хоризонтална 
разгъвка на технологичния процес: Agro Forst Techniks (Австрия), 
Верона (Италия) и Hilleshög (Швеция).

Проектът на технологичния процес за регионална горска 
семедобивна за попартиден добив, създаден в Институт за гората – 
БАН, включва едновременно както положителните страни на 
европейския опит, така и собствени технико-технологични решения, 
съобразени със сегашното състояние на проблема и препоръките на 
практиката (фиг. 1). 

Препоръчва се постъпващите за преработка шишарки да 
се транспортират в чували, с оглед облекчаване и евентуално 
механизиране на товаро-разтоварните работи, намаляване загубата на 

фиг. 1. Технологична схема на преработка в проект на семедобивна станция, 
разработена в Институт за гората-БАН

Fig. 1. Technological scheme for processing in a project for seed production station  
developed in Forest Research Institute – BAS
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семена, както и разделянето им при необходимост на малки партиди. 
След разтоварването им от камиона (1) шишарките се почистват 
от прах, иглици и клонки, насипват се в палети за многократна 
употреба (2), като се претеглят. С електрокар (3) палетите се 
нареждат в складовото стопанство (4) за съхранение и предварително 
подсушаване. Предвижда се да бъде с възможности за естествена и 
принудителна циркулация на въздуха. Електрокарът (3) изважда от 
склада палетите с подсушените шишарки (2), като с депалетизатора 
ги изсипва в приемния бункер на елеватора (пълначната машина) (5). 
Той зарежда стелажните колички (6). Всеки стелаж на тези колички е 
със затварящо се дъно, което позволява зареждането и изпразването 
им. Така заредените колички постъпват в сушилната камера (7). Тя 
работи с рециркулация на сушилния агент, като автоматично следи 
и коригира параметрите му, предварително зададени от оператора, 
според вида на шишарките. След изсушаването и отварянето им, 
количките се изваждат от камерата и се придвижват от крик-
машината (8), след което се придвижват над приемния бункер на 
сепариращия барабан (9). Чрез последователно отваряне на дъното 
на всеки стелаж отдолу нагоре, съдържанието им се изсипва в 
бункера, а оттам и в барабана, който разделя крилатите семена от 
обезсеменените шишарки. Те се изваждат с двойка транспортьори, 
първият от които ги транспортира до бункера-дозатор за изгаряне, 
а вторият до определено място за складиране. Крилатите семена 
от барабана чрез система от свързващи транспортьори (10), 
попадат последователно в дозатора (11), почистващия барабан 
(12), палцевия обезкрилител (13) и калибриращата машина „Petkus“ 
(14). Циклонът отнася крилатките от обезкрилителя в бункера за 
изгаряне. Почистените и калибрирани семена се претеглят на везната 
(15), насипват се в бидони и се складират в хладилната камера (16) 
(Глушков, 1998а, б).

Този идеен проект на районна горска семедобивна станция е приет 
на заседание на Националната комисия по горско семепроизводство 
на 27 април 1989 г. Конструктивната документация на машините и 
съоръженията е разработена през 1990-1994 г. в Института за гората 
– БАН по договорна задача с тогавашното Министерство на горите. 
Строителната документация е разработена от „Леспромпроект“ 
съвместно с Института за гората през същия период.

През април 1995 г. новата Регионална семедобивна станция в гр. 
Разлог преминава успешно 72-часовите проби, вследствие на което е 
издаден Акт 16, удостоверяващ нейната годност за работа и пускане 
в експлоатация.
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Изследването на режимите за сушене, обезкриляването на 
семената, както и разработването на Инструкция за работа в 
семедобивната станция, и най-вече подготовката на екип за работа, 
е възложено на колектив чрез НИС към ЛТУ за периода 1997-1999 г.

Целта на работата е описание на технологичните и 
конструктивни решения на семедобивната станция и да се изследват 
основните характеристики на добитите семена от иглолистни 
видове по време на производствени изпитания.

реЗултати и дискусия

технологични и конструктивни решения на семедобивната станция – 
разлог

Предварително подсушаване
Шишарките се подсушават предварително по партиди в 

складовото стопанство на семедобивната станция, в специални 
бокс-палети (фиг. 2). На всеки палет е поставена табелка, в която 
се нанасят данни за съответната партида. Броят на палетите в 
складовото стопанство е 100, като придвижването и нареждането им 
се осъществява с виличен електрокар, с подемност 2,5 t (Аспарухов, 
1982; Георгиев и др. 1975; Панайотов, 1987). 

фиг. 2. Конструкция и отопление на складовото стопанство на семедобивната 
станция

Fig. 2. Construction and heating of seed production station warehouse 
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Предварителното подсушаване на шишарките се осъществява 
комбинирано по два начина: чрез принудителното загряване на 6 
водни калорифера с вентилатори (4) от водогреен котел К – 105 (фиг. 
2) и от естествената слънчева енергия, проникваща през големите 
прозорци (2), която предизвиква „оранжериен“ ефект.

Водните калорифери са предназначени за нагряването на 
въздуха в система на кондициониране, вентилация и отопление с 
температура на топлоносителя максимум 80 °C и работно налягане 
не по-голямо от 1,2 MPa. Разположени са в горния край на прозорците, 
на височина 3,5 m, върху носещите бетонни колони на постройката – 
двуредово, по три отляво и отдясно. Вентилаторите, монтирани 
към калориферите, създават възможност за изкуствена рециркулация 
на сушилния агент в складовото стопанство. Температурата на 
въздуха в него се определя от температурата на водогрейния котел 
и на проникващата през прозорците слънчева радиация.

На фиг. 2а е показана технологично-вентилационната схема 
на предварителното подсушаване на шишарките в складовото 
стопанство – първи режим – топло вентилиране, при което 
комбинирано затопления сушилен агент многократно рециркулира, с 
вентилаторите в два кръга – ляв и десен. 

При повишаване влажността на сушилния агент в складовото 
стопанство, след отделянето на влагата от шишарките, се 
преминава ръчно към втори режим – изпускане на влажния въздух в 
атмосферата. Вторият режим се осъществява чрез отварянето на 
вентилационните отвори – люкове (3), през които навлиза въздух с 
по-ниска влажност отвън. Покривните вентилатори (1) спомагат за 
изсмукването на влажния въздух от складовото стопанство навън, 
като на негово място навлиза свеж. Двата режима се използват 
изключително само през зимните месеци (декември – март), когато 
е задължително използването на принудително отопление. 

През пролетта и лятото обикновено се използва трети режим – 
студено вентилиране (фиг. 2б), при който покривните вентилатори 
изсмукват въздуха от складовото стопанство, а свежият въздух 
постоянно навлиза от отворените люкове (3). То е отделено с 
метални врати, за да се предотврати евентуален пожар.

Анализът на резултатите от изследването показва, че 
предварителното подсушаване на шишарките в складовото 
стопанство при режим: средно дневна температура в границите 
15-27 °C и относителна влажност на въздуха – 35-48%, съкращава 
срока на предварителното подсушаване с почти 3 месеца и половина. 
Например, шишарки от бял бор, оставени да се изсушават в отсека 
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без подгряване, намаляват влажността си от 36% на 30. 11. 2002 г. 
до  20% на 30. 04. 2003 г., или общо 5 месеца. За разлика от тях, проба 
от същите шишарки, внесена в отопляемото складово стопанство 
на същата дата (30. 11. 2002 г.),  достига влажност 20,4% на 10. 01. 
2003 г., или общо периодът продължава 40 дни. 

Шишарките се подлагат на сушене в сушилнята като 
предварително се разпределят в 6 колички, всяка от които с по 4 
стелажа и подвижни дъна. Количките са с метална конструкция, 
а стелажите са изработени от перфорирано сито, с диаметър на 
отворите 3,2 mm. Дълбочината им е 250 mm, при дължина 2 m 
и ширина – 1 m. Всеки стелаж побира около 100 kg шишарки, при 
дебелина на слоя – 10 cm.

Технологията на зареждане на стелажните колички е представена 
на фиг. 3. Металният палет с шишарки (2) се изнася от складовото 
стопанство с електрокара (1) и се поставя на депалетизатора (3). При 
задействане на хидравличната станция и хидроцилиндъра, подвижната 
стойка на депалетизатора се завърта и изсипва неговото съдържание 
в приемния бункер (4) на пълначната машина (5). Със задвижването 
на мотор-редуктора на пълначната машина, транспортната лента 
чрез скрепките транспортира шишарките и ги изсипва в съответния 
рафт (7) на стелажната количка (6).

След като се запълни първия рафт на количката, пълначната 
машина се спира, затваря се дъното на втория рафт и се пуска 
отново. След запълването и на четирите рафта, шишарките се 
разстилат с гребло на равен пласт от 10 cm и количката се вкарва 
в сушилната камера.

Сушилната камера е с външни габаритни размери: дължина 5,6 
m, ширина 4,1 m и височина 2,9 m. Тя е сглобена от пенополиуретанови 

фиг. 3. Пълначна машина
Fig. 3. Filling machine
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панели, с дебелина 10 cm, затворени отвътре и отвън с пластифицирана 
ламарина. фундаментът на сушилната е изолиран със стиропор, 
с дебелина 10 cm, с цел предотвратяване загубата на топлина. 
Сушилната камера се затваря с двукрила врата с прозорци (фиг. 4).

В камерата са поместени 6 колички с по четири рафта, с 
размери: дължина 2 m и ширина 1 m. На всеки от рафтовете се 
разпределя по 1 партида шишарки, с тегло 100 kg, като по този начин 
капацитетът на сушилнята е 2,4 t. Затоплянето се осъществява 
от водогреен котел „windhager – 735“, австрийско производство, 
работещ на твърдо гориво. Топлината се отделя чрез калориферите 
(5). Вентилационната част на сушилната, изработена от 
пластифицирана поцинкована ламарина, е разположена по дължината 
й, в две вентилаторни отделения.

Различават се 6 вентилационни кръга, работещи в синхрон, 
което позволява обдухването на количките с шишарки. Всеки 
кръг включва по един спирален вентилатор (4), всмукател (18) и 
вертикален всмукателен въздухопровод (11). Всичките 6 кръга са 
обединени в сушилната камера и в двата обединяващи хоризонтални 
въздухопровода (12) и (13). След калориферите (5) са монтирани 
насочващите клапи (6), променящи направлението на сушилния агент. 
Въздухопроводите (12) обединяват вертикалните въздухопроводи (11) 
на шестте вентилатора (4), като в предния им край са монтирани 
клапите (12) за засмукване на сух въздух от машинното отделение. 
Въздухопроводите (12) и (13) са свързани с клапите (3).

Сушилната работи на два основни режима: рециркулация и 
изпускане на влажния въздух. На фиг. 4 е показана при работа в режим 

фиг. 4. Устройство на стелажна сушилна 
Fig. 4. Construction of a shelf drying house  
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на рециркулация – лява част и  в режим на изпускане на влажния 
въздух – дясна част.

рециркулация на сушилния агент
Вентилаторите (4) нагнетяват въздуха през калориферите 

(5), които го затоплят и през насочващите клапи (6) просушава 
шишарките, разположени на рафтовете на количките (7). Сводестият 
насочвател (15) насочва отработения въздух с изпарената влага към 
всмукателите (18), които го вкарват във въздухопроводите (13) и 
оттам през отворените клапи (3) преминава във въздухопроводите 
(12). Вентилаторите (4) засмукват чрез вертикалните въздухопроводи 
(11) отработения въздух, като го подават на калориферите (5) за 
допълнително подгряване. Така процесът се повтаря многократно до 
момента, в който влажността на въздуха се повиши до 40%. В този 
момент сработва автоматиката и сушилната преминава в режим 
на изпускане на влажния въздух и вкарването на сух. В режим на 
циркулация клапите (3) са отворени, а (2) и (16) са затворени.

изпускане на влажния (отработен) въздух
Сухият (свеж) въздух се засмуква от вентилаторите (4) през 

клапите (2) и въздухопроводите (11) и (12), след което преминава 
през калориферите (5). Там се подгрява и навлиза в сушилната камера, 
където изтласква влажния въздух през 6-те отвора (17) и през 
отворената клапа (16) и се отделя в околната среда. След падането 
на влажността около 25-30%, автоматиката привежда камерата в 
режим на рециркулация.

В режим на изпускане на влажния въздух клапите (3) са затворени, 
а (2) и (16) са отворени.

В сушилната камера са вградени два датчика (8) – за температурата 
и влажността, които подават сигнал на автоматиката (1), която 
управлява процеса на сушене.

Температурата в сушилнята се повишава до 70 ˚С, а скоростта 
на сушилния агент се изменя в границите от 1,2 до 2,0 m/s. В 
зависимост от влажността на шишарките: при средна абсолютна 
влажност около 30% средната продължителност на сушилния 
процес е около 10-12 h, но когато влажността на шишарките 
е около 20%, продължителността на сушилния процес е под 9 h. 
Производителността на сушилната за едно зареждане е до 2,4 t.

Стелажните колички се изваждат ръчно, една по една от 
сушилната камера (фиг. 5). Стелажната количка (2) се прибутва върху 
крик-машината (1), която се задейства чрез хидравлична станция. 
Платформата на крик-машината се повдига от хидроцилиндър, при 
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което стелажната количка се повдига на нивото на приемния бункер 
(4) на обезсеменителния барабан (5). След спиране работата на 
хидравличната станция количката се прибутва ръчно над приемния 
бункер (4).

От двете страни на количката застава по един работник 
и заедно отварят подвижното дъно (3) на първия стелаж, при 
което всички шишарки изпадат едновременно в приемния бункер 
(4). По същия начин се обработват и останалите партиди на 
рафтовете. Отворените шишарки се изсипват в бункера, след което 
обезсеменителният барабан (5) се задвижва чрез мотор-редуктор. По 
външната цилиндрична повърхност на барабана е натегнато сито с 
отвори – ф = 24 mm. Към него са закрепени четири лопати, които 
спомагат придвижването на шишарките от предния към задния край 
на барабана.

Отворените шишарки преминават през вътрешността на 
въртящия се обезсеменителен барабан (5), като празните излизат 
от барабана и през наклонения улей (7) попадат в приемния бункер (9) 
на отвеждащия транспортьор (10). Крилатите семена се пресяват 
през ситото на барабана (5) и падат на лентовия транспортьор 
(6), който едновременно с въртенето на барабана събира крилатите 
семена в кутията (8).

Отвеждащият транспортьор (10) придвижва празните шишарки 
в склада за твърдо гориво на котелното отделение, където се 
сортират за износ или се използват за горене в двата водогрейни 
котела.

фиг. 5. Обезсеменяващ комплекс
Fig. 5. Seed removing complex 
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Крилатите семена се съхраняват попартидно в големи 
ламаринени варели, с обем 0,5 m3. В Разложката семедобивна станция 
обезкриляването се осъществява с немски семеочистителен комплекс 
„Strekel und Sroeder“.

Крилатите семена съдържат прах, люспи от шишарки, както 
и други дребни примеси. Отделянето им се осъществява чрез 
сепариращ барабан (фиг. 6). Семената се изсипват ръчно в приемния 
бункер (1), където чрез шнек се транспортират до вътрешното му 
пространство. Първото му сито (2), където се отделя прахът, е 
с малки отвори – ф = 1,5 mm. Второто (3) е с отвори ф = 20 mm 
и в него се пресяват крилатите семена, без люспите и дребните 
шишарки, които излизат през сито (4). Барабанът се завърта от 
мотор-редуктор, с обороти 30 об./min.

Процесът на обезкриляване се осъществява в палцев обезкрилител 
тип „Nordmark“. Крилатите семена се изсипват ръчно във фунията 
(6), която е снабдена с дозатор. Шнекът ги транспортира във 
вътрешното пространство, където четири метални гребена (7) ги 
обезкриляват чрез вътрешното триене. Семената и отделените 
крилатки попадат във вертикалния въздушен канал (10), където 
в резултат на съществуващото подналягане на вентилатора 
(13) чистите семена падат в сандъчето (12), а крилатките се 
транспортират за изгаряне от въздушния канал (11). Задвижването 
на машината се осъществява с конусен вариатор (8), чрез ремъчни 
шайби, който осигурява от 0 до 300 об./min.

Калибрирането на семената по размери и тегло се осъществява 
от немската машина „Petkus“, монтирана в комплекса. Съхраняването 

фиг. 6. Семеочистителен комплекс „Strekel und Sroeder“”
Fig. 6. Seed cleaning complex ‘Strekel und Sroeder’
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им е в хладилна камера с обем 70 m3, при температура 4 ̊ С. Семената 
се съхраняват попартидно, в малки ламаринени варели или бидони, 
поместени на рафтове в хладилната камера.

изследване характеристиките на добитите семена
Изследване върху работата на новата семедобивната станция в 

гр. Разлог е провеждано: 1) през 1996 г. – по време на предварителните 
проучвания, извършени непосредствено след 72-часовите проби; 2) 
през март и април 1999 г. – сравнителни технически изследвания за 
работата на старата и новата семедобивна и 3) през същия период 
на 2003 г. технологични изследвания на семедобивната станция. 
Проучванията са проведени по време на пълни семеносни години, 
които се редуват през период от около 3 до 5 г.

Изследванията, проведени през 1996 и 1999 г. са един вид 
първичен контрол на изсушаваните партиди. През 2003 г. са 
проведени производствени изследвания, включващи залагане на 
пробни площи, цялостно наблюдение на процесите на събиране на 
шишарките, предварителното подсушаване в складовото стопанство 
и същинското сушене. Вече определените физико-механични и 
технологични характеристики на шишарките и семената от бял бор, 
черен бор и смърч, реколта 2003 г., послужиха както за лабораторните 
изследвания на процеса на сушене, така и за проектирането на 
сушилната. Резултатите от изсушените попартидно шишарки са 
представени в таблици 1, 2 и 3. 

Производствените изследвания включват изсушаването на общо 
17 партиди шишарки: 7 от бял бор и по 5 от черен бор и смърч, с общо 
тегло 17 904 kg, от които са добити общо 374 kg семена. Добитите 
семената са І качество, с изключение на партида № 6 – Добринище 
(отдел 127з), от която са добити II качество бялборови семена. 
Този резултат вероятно се дължи на по-ниската чистота – 91,8% и 
кълняемост – 88%, въпреки че рандеманът е 1,29% и е в границите на 
стандарта. Най-ниски резултати са получени за партида № 13 – Гърмен 
(отдел 151л), от която са получени III качество смърчови семена, 
поради изключително ниските им кълнителни качества – 64,5%. 

Въз основа анализа на данните от таблици 1, 2 и 3, могат 
да се направят следните изводи за добитите семена по време на 
производствените изпитания:

Добитите семена от І качество са съответно 94,4, 100 и 93,6% 
за бял бор, черен бор и смърч; 

Рандеманът на добитите семена за бял бор, черен бор и смърч е 
съответно 1,39 и 2,47 и 2,78%. За белия бор добивът е с 0,19% по-висок 
от посочения в Инструкцията, но за черния бор е близо до горната 
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граница на стандарта 2-2,5. Резултатите за рандемана, получени в 
настоящите изследвания потвърждават тези, извършени през 1999 
г., което е в подкрепа на твърдението, че шишарките напълно се 
отварят и в тях практически не остават семена. На това именно се 
дължи и увеличения, в сравнение с указанията в Инструкцията, добив;

Средният процент на кълняемост на добитите семена за I 
качество – бял бор, черен бор и смърч е съответно, 94.9, 95.8 и 
95.4%, което е в границите на стандарта;

Средният процент на чистота на семената за I качество – бял 
бор, черен бор и смърч е както следва: 96,9, 97,9 и 96,8%;

Резултатите от проведените сравнителни и технически през 
1996 г., технологични през 1999 г., и производствени през 2003 г. 
изследвания, потвърдиха високата производителност на новата 
семедобивната станция за попартидно сушене, осигуряваща семена 
с високи посевни качества, отговарящи както на нашия, така и на  
европейския стандарт.

таблица 1
Резултати от обработката на партиди шишарки и семена от бял бор,  

реколта 2003 г.
Table 1

Results from the processing of cone and Pinus sylvestris consignments processing,   
yield 2003 

ВОП 
№
SP
N

дл
Отдел
подотдел
FE
Compartment
Sub-compartment

тегло 
на пар-
тидата

kg
Consign-
ment 
weight
kg

нач.
влажност 

wа
%

Starting 
moisture 

wа
%

ср. 
продълж. 
сушене

h
Mean 
drying 
period

h

колич.
добити
семена

kg
Quantity 
of seeds 
produced

kg

ка-
чес-
тво
Qual-
ity

Чис-
тота,

%
Purity
%

кълня-
емост

%
Germi-
nation
%

ранде-
ман
%

Output
%

1 Сандански 21
Sandanski 21 1100 21,0 9 15,29 I 97,1 93,6 1,39

2 Гърмен 98б
Gurmen 98б 890 24,3 10 12,46 I 96,8 94,3 1,40

3 Места 256п
Mesta 256п 1350 24,7 11 19,04 I 97,4 95,5 1,41

4 Места 116л
Mesta 116л 1400 22,2 10 19,46 I 97,2 96,6 1,39

5 Разлог 32а
Razlog 32а 1100 26,0 12 14,96 I 96,5 93,9 1,36

6 Добринище 127з
Dobrinishte 127з 450 20,1 9 5,81 II 91,8 88,0 1,29

7 Разлог 106ж
Razlog 106ж 1150 20,0 9 15,87 I 96,1 95,3 1,38
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таблица 2
Резултати от обработката на партиди шишарки и семена от черен бор,  

реколта 2003 г.
Table 2

Results from the processing of cone and Pinus nigra consignments processing, 
yield 2003

ВОП 
№
SP
N

дл
Отдел
подотдел
FE
Compartment
Sub-compartment

тегло 
на пар-
тидата

kg
Consign-
ment 
weight
kg

нач.
влажност 

wа
%

Starting 
moisture 

wа
%

ср. 
продълж. 
сушене

h
Mean 
drying 
period

h

колич.
добити
семена

kg
Quantity 
of seeds 
pro-
duced
kg

качес-
тво

Quality

Чистота,
%

Purity
%

кълня-
емост

%
Germi-
nation
%

ранде-
ман
%

Out-
put
%

8 Сандански 27е
Sandanski 27е 900 22,0 11 22,59 I 97,9 96,6 2,51

9 Добринище 113д
Dobrinishte 113 д 1090 26,0 13 26,60 I 98,8 95,3 2,44

10 Разлог 167в
Razlog 167в 1000 23,7 12 25,00 I 98,4 95,5 2,50

11 Кресна 210е
Kresna 210е 770 23,2 13 19,32 I 96,9 96,6 2,51

12 Места 183в
Mesta 183в 1150 24,5 13 27,49 I 97,5 94,9 2,39

таблица 3
Резултати от обработката на партиди шишарки и семена от смърч, реколта 2003 г.

Table 3
Results from the processing of cone and Picea abies consignments processing, yield 2003 

ВОП 
№
SP
N

дл
Отдел
подотдел
FE
Compartment
Sub-compartment

тегло на 
парти-
дата
kg

Consign-
ment 
weight
kg

нач.
влажност 

wа
%

Starting 
moisture 

wа
%

ср. 
продълж. 
сушене

h
Mean dry-
ing period

h

колич.
добити
семена

kg
Quantity 
of seeds 
produced

kg

качес-
тво
Qual-
ity

Чис-
тота,

%
Purity
%

кълня-
емост

%
Germi-
nation
%

ранде-
ман
%

Output
%

13 Гърмен 151л
Gurmen 151л 454 26,2 8 9,54 III 90,1 64,5 2,12

14 Катунци 34ж
Katuntsi 34ж 1300 22,8 7 37,96 I 97,2 95,2 2,92

15 Сатовча 200а
Satovcha 200а 800 24,1 8 22,24 I 98,1 96,2 2,78

16 Якоруда 60в
yakoruda 60в 2100 27,2 9 54,18 I 95,7 95,7 2,58

17 Сатовча 169в
Satovcha 169в 900 25,6 8 25,47 I 96,1 94,6 2,83
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таблица 4
Общи резултати от обработката на партиди шишарки и семена от бял, черен бор 

и смърч, реколта 2003 г.
Table 4 

Total results from processing of cone and seed consignments from Pinus sylvestris, Pinus 
nigra  and Picea abies, yield 2003

дървесен 
Вид
Tree species

Общо 
тегло
kg

Total 
weight
kg

ср. нач. 
влажност

wa
%

Starting 
moisture 

wа
%

ср. про-
дълж.

 сушене
h

Mean 
drying 
period

h

колич.
добити
семена

kg
Quantity 
of seeds 
produced

kg

качес-
тво 

Quality

Чисто-
та
%

Purity
%

кълня-
емост,

%
Germi-
nation
%

ранде-
ман
%

Output
%

бял бор
Pinus sylvestris 6990 21,0 10,2 97,8 I 96,9 94,9 1,39

бял бор
Pinus sylvestris 450 20,1 9 5,81 II 91,8 88,0 1,29

черен бор 
Pinus nigra 4910 23,9 12,4 121 I 97,9 95,8 2,47

смърч
Picea abies 5100 25,0 8 139,9 I 96,8 95,4 2,78

смърч
Picea abies 454 26,2 8 9,54 III 90,1 64,5 2,12
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TECHNIQUE AND TECHNOLOGy FOR By-CONSIGNMENT  
PRODUCTION OF CONIFEROUS SEEDS IN THE REGIONAL 

SEED PRODUCTION STATION – RAZLOG

S. Glushkov, I. Markoff, M. Glushkova 
Forest Research Institute – Sofia 
Bulgarian Academy of Sciences

(SUMMARy)

Forest seed production in Bulgaria is with traditions established in 
the beginning of the last century when the first afforestations began. In 
1995 started the exploitation the newest seed production station for by-
consignment production of seeds in small consignments weighing from 1 to 
500 kg. The annual production of the equipment is above 100 t. The cones 
produced are from separate plus trees, clones of seed nurseries or from seed 
production plantations. The preliminary drying of the ‘fresh’ cones is realised 
in a warehouse in metal boxes. The internal transport is realised with an 
electric car. Cone drying is realised in rack drying-house. The removing of 
the cone wings is realised on the German complex ‘Strekel&Schreoder’.

Key words: seed production station, drying house, machines, production 
technology, forest seeds 

  


