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абстракт. Цел на настоящото изследване е сравнителен анализ на динамиката 
на растежните показатели и продуктивността в млада възраст на култури от 
полусибсови потомства на три клона бяла акация, растящи на територията на дгс 
„свищов“ върху карбонатен чернозем при схема на залесяване 3.0х1.5 m.

направена е оценка на основните показатели на растежа и продуктивността 
в опитни площи от полусибсови потомства на три клона бяла акация (roszin-
varga, Царевец и караисен). резултатите показват диференциация по растеж и 
продуктивност както между внесения и местните селекционирани акациеви клонове, 
така и между индивидите в социалните категории по изследван показател във всяка 
опитна площ. 

независимо от различната динамика на растежните показатели на трите 
опитни площи, основните таксационни характеристики на дърветата потвърждават 
по-добрите качества на потомството на клона караисен и следва да се вземат 
предвид при избора на материал за създаване на производствени култури и такива 
за биомаса на подобни месторастения, както и при избора и провеждането на 
отгледните мероприятия.

Ключови думи: бяла акация, клон, полусибсово потомство, растеж, 
продуктивност 

УВОД

Бялата акация (Robinia pseudoacacia l.), която е „универсален“ 
(mulipurpose) дървесен вид, през последните години в много страни 
в света се оценява и като един от перспективните видове за 
производство на биомаса и енергийни култури, отглеждани при по-
голяма гъстота и къс ротационен период (гюлева и др., 2013; гюлева, 
2014; geyer, 2006; redei et al., 2010, 2011). 

Проучванията върху растежа и продуктивността на бялата 
акация в култури в млада възраст са особено важни, тъй като дават 
насоките за тяхното стопанисване (калмуков и др., 1999; калмуков, 
2009, 2010, 2013; Цанов и др., 1992; redei, veperdi, 2009; Bohm, 2011; 
redei, et al. 2010, redei, 2011; kraszkiewicz, 2013; stolarski, 2013). у нас 
са разработени обемно-разредни и сортиментно-разредни таблици за 
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бяла акация, приложими за дървета с диаметър над 4 cm и височина 
над 6 m (кръстанов и др., 2004).

за повишаване на продуктивността и качествата на 
дървесината вече се създават култури от селекциониран (семенен и 
вегетативен) посадъчен материал. унгария заема водещо място в 
селекцията на бялата акация, като първите пет най-добри клона по 
отношение на растеж и производителност и качества на стъблата 
(Jászkiséri, kiscsalai, nyirségi, Üllöi и szajki) са описани от keresztesi 
(1988). като резултат от нова селекционна програма в началото на 
21 век са селекционирани 12 нови клона от бяла акация, препоръчани 
за залесявания от redei et al. (2002) и redei (2003).

Първите опити за поставяне на акациевото стопанство на 
селекционна основа у нас прави Желяз дончев (1989), който изпитва 
семенни потомства на избрани дървета в североизточна България и 
създава първите градини за семепроизводство. с разработването и 
усъвършенстването на технология за вегетативно размножаване на 
вида с коренови резници (найденов и др., 1981; найденов и др., 1989; 
Broshtilov et al., 1998) през 80-те години на ХХ в. беше поставено 
началото за въвеждане на клонова рамка при развъждането на бялата 
акация у нас. Цанов и др. (1992) публикуват първите резултати от 
изпитването на вегетативните потомства на 34 селекционирани 
клона бяла акация от 6 популации в северна България. 

Цел на настоящото изследване е сравнителен анализ на 
динамиката на растежните показатели и продуктивността на 
култури от полусибсови потомства на три клона бяла акация в млада 
възраст.

ОБеКТи и МеТОДи на раБОТа

обект на изследване са култури от полусибсови потомства 
на три клона бяла акация, намиращи се на територията на дгс 
„свищов“, отдел 34-7 с площ от 67 dka. 

 културите са създадени през 2008 г. при схема 3.0х1.5 m и 
еднакви почвено-климатични условия върху песъчливо-глинеста, 
некаменлива и много дълбока почва – карбонатен чернозем (calcic 
chernozem) (WrBsr, 2014). теренът е с наклон 7° и има северно 
изложение. залесяването е извършено след пълна почвоподготовка, 
като са използвани едногодишни семенни сортирани фиданки от 
потомства на три клона бяла акация: унгарският клон roszin varga и 
българските клонове Царевец и караисен. след залесяването стъблата 
са изрязани на пънче, което е определило гнездовия характер на някои 
от дърветата. През първата година са проведени три окопавания 
на фиданките и едно дисковане на междуредието. В следващите 
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две години са извършвани по две окопавания на реда с фиданки. за 
изследване на всяко от потомствата на трите акациеви клона през 
2013 г. са заложени опитни площи, всяка с размер 0.3 dka.

Извършено е пълно клупиране на всички стъбла на дърветата в 
трите опитни площи през 2013 г. и 2015 г. и е определен процентът 
дървета с повече от едно стъбло. диаметърът на всяко стъбло 
(d1.30) е определян чрез измерване на два перпендикулярни диаметри 
на височина 1.30 m с точност до 0.1 cm, а средният диаметър на 
опитната площ е изчислен по кръговата площ.

Измерени са височините на представителна извадка от поне 
50% от дърветата във всяка опитна площ с висотомер vertex iv с 
точност до 10 cm.

През 2013 г. в непосредствено съседство до всяка опитна площ 
са добити и измерени 4 – 6 пробни дървета, чийто брой и размери са 
избрани пропорционално на разпределението по диаметър в опитните 
площи. техните обеми са определени по сложната формула на Хубер 
и са използвани за изчисляване на запасите на пробните площи. за 
данните от 2015 г. стъблените обеми са определяни чрез обемно-
разредните таблици за бяла акация (кръстанов и др., 2004) и са 
използвани за изчисляване на запасите на пробните площи.

данните са обработени статистически. съобразно 
необходимостта са използвани: критерий на student и многорангов 
критерий на duncan за съпоставяне на средни величини (snedecor, 
cochran, 1989).

Използвана е методика за категоризиране на акациевите 
дървета в 4 социални категории от доминантни (d), кодомнантни 
(cd), подчинени (mp) и потиснати (dp) във всяка опитна площ. 
доминиращите акациеви дървета по дебелина (d) в опитните площи 
са избрани като стъбла с най-голям диаметър. те се определят на 
базата на изчисления среден диаметър на 10-те най-дебели акациеви 
дървета във всяка опитна площ.

обективното класифициране на индивидите в социалните 
класове бе проверено и теоретично на базата на разработена 
методика, основаваща се на пропорционалност на диаметрите в 
групите (80% за cd, 60% за mр, 50% за dp) спрямо средния диаметър 
на неповлияните от условията на растежа (d) доминиращи дървета 
(димитрова, Цаков, 2000).

реЗУЛТаТи и ОБСъжДане

В таблица 1 са обобщени дендробиометрични характеристики на 
акациевите дървета в опитните площи през 2013 и 2015 г. данните за 
2013 г. са анализирани в детайли в предходно проучване (димитрова, 
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2017), а по-долу са изследвани тези от последващото измерване. 
Опитна площ 1 (оП 1 – потомство клон roszin varga) обхваща 54 
броя акациеви дървета, от които 31 са единични стъбла, а 23 (42.6%) 
имат гнездови характер с по две и три разклоняващи се стъбла, на 
50 – 60 cm от основата (общо 71 стъбла). средният диаметър на 
опитната площ е 7.3 cm, а средната височина – 10,1 m. запасът на 
изследваната акациева култура е 68.500m3/ha и има действителна 
кръгова площ 9.8833 m2/ha (таблица 1).

Опитна площ 2 (оП 2 – потомство клон Царевец) обхваща 
40 броя акациеви дървета, от които 23 са единични стъбла, а 17 
са многостъблени с по две и три разклоняващи се стъбла, които 
са 42.5% от общия брой (общо 60 стъбла). средният диаметър на 
дърветата в опитната площ е 8.1 cm, а средната височина – 10.5 m. 
запасът на изследваната акациева култура е 67.900 m3/ha, а кръговата 
площ е 10.2133 m2/ha.

Опитна площ 3 (оП 3 – потомство клон караисен) включва 
52 броя дървета, от които 29 са единични стъбла (общо 77 стъбла). 
стъблата с гнездови строеж са 23 или 44.2% от общия брой. нейните 
таксационни показатели са съответно среден диаметър – 8.3 cm, 
средна височина – 10.0 m и запас 82.766 m3/ha. кръговата площ е 
13.8500 m3/ha.

анализът на данните от 2015 г. показва промяна в 
дендробиометричните характеристики на дървостоите в трите 
опитни площи. независимо от това, че културите са на еднаква 
възраст, създадени при едни и същи условия на месторастене и 
схема на залесяване, потомствата на двата български клона се 
отличават с по-добри таксационни показатели по отношение на 
средния диаметър и средната височина от това на унгарския акациев 
клон. сравнението на изчислените за опитните площи таксационни 
характеристики със стойностите от обемно-разредните таблици за 
бяла акация (кръстанов и др. 2004) показва по-ниски стойности на 
средната височина при съответната степен на дебелина. 

различия между показателите на растежа при отделните клонове 
са доказани в изследванията на Цанов и др. (1992), които изпитват 
вегетативните потомства на 34 клона от 6 популации бяла акация в 
северна България. авторите препоръчват диференцирано използване 
на някои от клоновете в зависимост от типа месторастене 
(черноземи, алувиални и сиви горски почви). сред изследваните 
потомства се откроява това на клон Пордим-6, което показва 
добър растеж и на трите типа месторастене. Потомството на 
клон обретеник-6 върху сива горска почва се отличава с най-високи 
показатели средна височина от 6.0 m и среден диаметър от 8.2 cm 
на 4-годишна възраст.
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за потвърждаване на различията между трите опитни площи 
данните са обработени статистически. 

за разлика от 2013 г., приложеният многорангов критерий 
на duncan за данните от 2015 г. не идентифицира разлика между 
средните стойности на диаметрите на трити опитни площи. 
липсва и статистически значима разлика в стойностите на средната 
височина за опитните площи (таблица 2).

Прирастът по дебелина на културите от трите опитни 
площи е съответно 1.9 cm за оП1, 1.4 cm за оП2 и 1.6 cm за оП3. 
Прави впечатление, че за периода 2013 – 2015 акациевите култури 
показват доста интензивен растеж по височина, като най-голям е 
бил прирастът по височина от 4.1 m в оП1. 

Таблица 1. дендробиометрични характеристики на акациевите дървета 
в опитните площи

Тable 1. dendrometric characteristics of the black locust trees in the sample plots

Опитни 
площи

Sample plots

Диаметър
Diameter
D (cm)

Височина
Height 
H (m)

Кръгова площ 
(g)

Basal area
m2/ha

Запас
Total 

Volume 
m3/ha

Dаv Dmin Dmax
Hav Hmin Hmax g total G 

average

2013

оП1/sp1 5.4 1.4 9.1 6.0 3.0 9.2 6.1033 0.0023 22.032

оП2/sp2 6.7 1.8 11.5 7.1 4.4 9.4 7.1833 0.0035 18.816

оП3/sp3 6.7 2.0 14.0 7.3 2.5 10.4 9.5000 0.0036 28.776

2015

оП1/sp1 7,3 3,6 14 10,1 6,4 13 9.8833 0.0042 68.500*

оП2/sp2 8,1 1,8 13,8 10,5 4,5 13 10.2133 0.0051 67.900*

оП3/sp3 8,3 1,6 19 10,0 4,5 12,5 13.8500 0.0054 82.766*

dav – средно-квадратичен, dmin – минимален и dmax – максимален диаметър в 
пробната площ;
hav – средноаритметична, hmin – минимална и hmax – максимална височина в 
пробната площ
dav – quadratic mean, dmin – minimum and dmax – maximum tree diameter;
hav – arithmetic mean, hmin – minimum and hmax – maximum tree height.
* Поради липсата на моделни стъбла, запасът през 2015 г. е определян чрез 
обемно-разредните таблици за високостъблена бяла акация, поради което показва 
значително по-високи стойности в сравнение с 2013 г., когато е изчисляван по екс-
периментални данни с моделни дървета.
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сравнението на трите култури по общ запас обаче показва 
значителното превъзходство на клона караисен (оП3), който 
освен добрите таксационни показатели при съответната гъстота 
толерира и висок запас, както през базовата 2013 г., така и през 2015 
г. независимо от факта, че стойностите на средния диаметър и 
средната височина на оП2 са сходни с тези на оП3, по отношение на 
продуктивността клонът Царевец (оП2) показва по-ниски стойности 
през 2013 г., но по-голям прираст за периода 2013 – 2015 г. 

това е доказателство, че върху растежа, продуктивността и 
общото състояние на културите влияние оказват не само условията 
на месторастене, но и произходът на растителния материал, тъй 
като културите са създадени от потомства на три различни клона 
бяла акация. 

В подкрепа на това са резултатите, получени при изпитването 
на вегетативните потомства на 10 клона бяла акация върху средно 
продуктивно месторастене с канелена горска почва (Брощилов, 2003). 

Таблица 2. резултати от статистическите тестове по показателите 
средна височина и среден диаметър за 2015

Table 2. results of the statistical tests for comparison of the parameters mean height 
and mean diameter 2015

Среден диаметър
mean diametar

източник  
на варирането

Source of 
variation

Сума от 
квадратите
Sumofsquires

Степени 
на свобода
Degrees of 
freedom

Среден 
квадрат

mean Squire

Коеф. F
coef. F

Статист. 
значимост

Statist. 
significance

между 
потомствата

Between 
progenies

19.878 2 9.989 1.084 0.340

В потомствата
Within progenies 1889.295 205 9.216

Средна височина
mean height

между 
потомствата

Between 
progenies

3.131 2 1.566 0.331 0.719

В потомствата
Within progenies 316.827 67 4.729

*еднофакторен дисперсионен анализ.
* one-way analysis of variance.
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При тези условия е отчетена кулминация на растежа по височина 
по потомства на 4-та година. на 5-годишна възраст средната 
височина на потомствата варира от 5.3 m до 7.0 m, а средният 
диаметър е в границите от 3.8 cm до 5.6 cm. При тези клонове 
обаче тази тенденция се запазва и данните при 9-годишна възраст 
на потомствата показват вариране на средния диаметър от 6.6 cm 
до 8.7 cm, като с най-добър растеж се отличават потомствата на 
клоновете обретеник-4 и ряхово-1 (Брощилов, 2003). 

селекционирани клонове на бялата акация в унгария са използвани 
и за създаване на краткотурнусни енергийни култури при по-голяма 
гъстота (redei, 2009; 2010). на 7-годишна възраст средният диаметър 
на използваните 4 клона (Jászkiséri, kiscsalai, nyirségi, Üllöi) варира от 
7.6 до 9.3 cm, а средната височина е в границите от 5.9 до 6.4 m. 
Полусибсовите потомства на изследваните у нас три клона бяла 
акация се отличават с по-ниски стойности на средния диаметър и 
по-високи – за средната височина. това вероятно се дължи освен на 
генетични особености и на гнездовия строеж на дървостоя и по-
голямата гъстота на културите от местни и внесени селекционирани 
акациеви клонове.

Проведени са изследвания върху растежните особености на 
акациевите дървета от обособените категории на доминантни (d), 
кодоминантни (cd), подчинени (mp) и потиснати (dp) индивиди. като 
база за сравнение са използвани достигнатите през 2013 г. растежни 
показатели на акациевите дървета от отделните социални класове, 
както и данните за растежа за периода 2013 – 2015 г. (таблица 3).

методиката за категоризиране на дървостоя в четири 
социални класа (доминантни, кодоминантни, подчинени и потиснати) 
обособени в биогрупи, е разработена и експериментално приложена 
за Robinia pseudoacacia l. на възраст 22 – 27 години върху деградирани 
терени. това позволи да се направи качествена оценка на растежните 
особености на вида върху техногенни терени и да се дадат насоки за 
отгледните сечи (димитрова, Цаков, 2000).

анализът на данните от таблица 3 показва, че за периода 2013 
– 2015 г. растежът на акациевите дървостои следва тенденцията 
за най-голям прираст при доминантните дървета, следвани от 
кодоминантните, подчинени и потиснати. акациевият дървостой 
в опитна площ 3 притежава най-добри таксационни показатели 
и показва добър растеж и през 2015 г., което е доказателство за 
добрите качества на клона караисен.

Броят на дърветата в социалните класове не се променя 
съществено, но промяната в стойностите на таксационните 
показатели височина и диаметър за някои от индивидите от 
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категориите кодоминантни, подчинени и потиснати показва промяна 
в йерархичното им положение в склопа на насаждението. това 
предполага преминаване на 1 – 3 индивида от една в друга социална 
категория (таблица 3). 

Въпреки че тенденцията за най-добър растеж на доминантните 
дървета се запазва, то на този етап от развитието на културите 
за оформянето на биогрупи (всяка от които да включва дървета 
от четирите социални класове) е твърде рано. досегашните 
изследвания предполагат, че и през следващите години вследствие 
на стадия на интензивен растеж и сложните конкурентни 
взаимоотношения някои от дърветата ще променят своето 
положение в склопа на насаждението вероятно до достигане на 
кулминация на прираста по височина, когато нарастването ще 
продължи основно по диаметър.

резултатите относно динамиката на растежните показатели 
и продуктивността на изследваните култури показват различия в 
поведението на трите клона бяла акация при едни и същи условия 
на месторастене и схема на залесяване. По отношение на растежа 
и продуктивността клонът караисен се отличава с най-добри 
показатели. това следва да се има в предвид при избора на материал 
за създаване на производствени култури и такива за биомаса.

ЗаКЛЮЧение

сравнителният анализ на динамиката на растежните показатели 
и продуктивността на култури от полусибсови потомства на три 
клона бяла акация показва диференциация по растеж и продуктивност 
между местни и внесени селекционирани акациеви клонове още в ранна 
възраст при еднакви условия на месторастене.

Проучването върху растежа на дърветата в млади култури 
показа диференциация на отделните индивиди в социални категории, 
основана на йерархически нива, сложни взаимовръзки и оформящ се 
във времето и пространството височинен склоп. 

независимо от различната динамика на растежните показатели 
на трите опитни площи, основните таксационни характеристики 
на дърветата от оП3 потвърждават по-добрите качества на 
потомството на клона караисен и следва да се вземат предвид при 
избора на материал за създаване на производствени култури и такива 
за биомаса на подобни месторастения, както и при провеждането и 
избора на отгледните мероприятия. 
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DyNAmIcS OF gROWTH PARAmETERS OF JuVENILE  
PLANTATIONS FROm HALF-SIBS PROgENIES OF SELEcTED 

ROBINIA PSEUDOACACIA L. cLONES 

P. Dimitrova, K. Kalmukov
Forest research institute, Bulgarian academy of sciences 

(SummARy)

objects of the study are plantations from half-sib progenies of Robinia 
pseudoacacia l. at 5 and 7 years of age, established in the region of svishtov 
on calcic chernozem using one-year old seedlings and planting scheme 
3x1.5 m.

the assessment of principal parameters of growth and productivity 
in sample plots with half-sib black locust progenies shows differentiation 
between local and imported selected black locust clones in stage under equal 
site conditions. in each sample plot there is also differentiation of individuals 
in social categories, based on hierarchy levels, complex relationships and 
height canopy forming through time.
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in spate of the different dynamics of growth parameters of the tree 
ample plots, principal inventory characteristics of trees in sp 3 confirm 
better quality of the progeny of the clone karaisen and should be taken 
into account in the selection of material for establishment of industrial 
plantations and of plantations for biomass on similar sites, as well as in 
carrying out thinning activities.

key words: black locust, clone, half-sib progeny, growth, productivity
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