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УВОД
Целта на настоящия наръчник е да даде кратки и ясни
практически познания и насоки във вид на процедури – стъпка по стъпка – за добива, обработването на семената, покълването и съхранението на репродуктивни материали от
горскодървесни видове, с оглед да се използват в практиката
за успешното произвеждане на висококачествен и жизнеспособен посевен и посадъчен материал за възобновяване на
приоритетни горски местообитания.
Наръчникът съдържа описания на целевите видове, включващи основни за семената на съответния вид биологични характеристики и изисквания по отношение на:
 Срокове на цъфтеж, узряване и събиране;
 Качества на семената по данни на Горска семеконтролна станция – София (ГСС – София) и литературни данни
като:
- Маса на 1000 бр. семена;
- Брой семена в 1 килограм;
- Кълняемост/жизнеспособност;
- Брой жизнеспособни семена в 1 кг;
- Рандеман.
 Процедури за добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на семената, посевна норма;
 Съхранение: условия и срокове;
 Семепроизводствени насаждения и находища в страната;
 Снимки на семената.
Разработката се базира на практическия опит и наблюдения, натрупани през годините от специалистите в Горска
семеконтролна станция – София, като са включени кратки
данни както от цитираната литература, така и от регистрите на ГСС – София. За целта са обработени резултати
от 440 броя проби, извършени в ГСС – София, за период 5-10
години, а именно 2008-2013-2018 година.
Посочени са и типовете местообитания от мрежата НАТУРА 2000 за съответния дървесен вид съгласно Приложение
I от Директива 92/43/ЕЕС.
Снимките на семена за съответния вид са авторски – на
ГСС – София.
Снимките с клонки на дървесните видове: Abies alba, Juniperus excelsa, Juniperus oxycedrus, Picea abies, Pinus mugo,
Pinus nigra, Pinus sylvestris, Platanus orientalis, Ulmus minor са
авторски и предоставени от д-р Николай Цветанов, ЛТУ,
София, а останалите са заети от Wikipedia и други свободно
достъпни сайтове.
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Ела обикновена
Abies alba

Цъфтеж
IV(3)-V(1)

Узряване

Разсейване
месец
IX(3)-X(1)
IX(3)-X(2)

Събиране
IX(3)-X

Масата на 1 000 бр. семена е 56,6 (64,1)** грама средно,
а броят им в един килограм е около 18 000 (15 600)**. Кълняемостта на посевните материали е сравнително ниска –
20-40%, рядко до 50-60 (58)**%. Броят на жизнеспособните
семена в един килограм според осреднени стойности на
ГСС – София е 8 913. Семенният добив /рандеманът/ е 5-8%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Семеносни години при елата са през 2-3, а при неблагоприятни условия 4-8 години. Шишарките узряват през втората
половина на септември и първите седмици на октомври, и
се разпадат за кратко време след това. Шишарките се събират преди пълното им узряване, като подходящият срок е
сравнително кратък – 1-2 седмици. Просушават се на слънце
или в затоплени помещения, при често разбъркване. Шишарките се саморазпадат, което е характерно за биологичния
вид. Семената се отделят чрез пресяване със сито. Последващото отделяне на крилатката е ръчно, като следва да се
извършва внимателно. Засяват се есента веднага след събирането или рано напролет. Посевната норма е 9 (8,97)**
г/лин.м или 200 (138)** бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
Семената запазват своите кълнителни качества за кратко време при обиковени условия – до половин година. Препоръчва се съхранение на посевните материали в херметично
затворени съдове. Просушаването става при темератури
15-20° С, като влажността им трябва да намалее до 14-16%.
Влажност, %
14-16
10-12
7-10
6-7

Температура, оС
обикновени
–2 до –4
–5 до –10
–15 до –18

Срок, год.
0,5
1
2-3
над 3

Семепроизводствени насаждения, находища
На територията на страната до момента има одобрени
84 базови източници за добив на репродуктивен материал с
обща площ 625,75 ха.
Местообитания по НАТУРА 2000: *9530, *9530.
**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Смрика дървовидна
Juniperus excelsa

Цъфтеж
IV-V

Узряване
Разсейване
месец
X на
XI
втората година

Събиране
XI-XII

Масата на 1 000 бр. семена е 10-16 (21)** грама. В 1 кг има
между 60 000-90 000 (47 619)** броя. Кълняемостта отчетена в анализите направени последните години в ГСС-София е
11%. Броят на жизнеспособните семена в 1 кг според осреднени данни на ГСС е 3 792 броя.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Шишарките – галгулус узряват на втората година. Отначало са зелени, а по-късно тъмнокафяви, синьо-черни или
виолетово-черни, покрити с плътен сиво-бял восъчен налеп.
Начините на добив са няколко: шишарките се събират от земята след опадането им наесен; на терен се „решат“ клони
с гребен подобно на брането на боровинки или с ножици се
режат малки клонки, които се обрулват и изтръскат. Отделянето на месестата част и добиването на семената може
да се извърши по два начина: шишарчиците се размачкват,
смесват се с равно количество пепел или престояват в лед
за 3 седмици. Следва размачкване и промиване. След което
семената се отделят ръчно и се засяват веднага след добиването им. Ако се съхраняват, следва последващото просушаване. Семената се стратифицират за пролетен посев.
Посевната норма според осреднени данни на ГСС – София е
0,18 грама.
Съхранение: условия и срок
Добития посевен материал е със среден физиологичен покой. Съхраняват се при обикновени условия и температура
2-4° С за срок от 2 години.
Семепроизводствени насаждения, находища
В България има големи находища в Кресненското дефиле/
резерват „Тисата“ и в Централните Родопи. Култивира се в
парка на гр. Сандански, където семеноси обилно.
Местообитание по НАТУРА 2000: *9560.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Смрика червена
Juniperus oxycedrus

Цъфтеж
IV-V

Узряване
Разсейване
месец
VIII-IX на
X-XI
втората година

Събиране
XI-XII

Масата на 1 000 бр. семена е 10-16 грама. В 1 кг има между
60 000-90 000 броя.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Шишарките – галгулус узряват на втората година. Отначало са зелени, а по-късно тъмнокафяви, синьо-черни или
виолетово-черни, покрити с плътен сиво-бял восъчен налеп.
Начините на добив са няколко: шишарките се събират от земята след опадането им наесен; на терен се „решат“ клони
с гребен подобно на брането на боровинки или с овощарски
ножици се режат малки клонки, които се обрулват и изтръскат. Отделянето на месестата част и добиването на семената може да се извърши по два начина: шишарчиците се
размачкват, смесват се с равно количество пепел или престояват в лед за 3 седмици. Следва размачкване и промиване.
След което семената се отделят ръчно и се засяват веднага
след добиването им. Ако се съхраняват, следва последващото просушаване. Семената се стратифицират за пролетен
посев.
Съхранение: условия и срок
Добития посевен материал е със среден физиологичен покой. Съхраняват се при обикновени условия и температура
2-4° С за срок от 2 години.
Семепроизводствени насаждения, находища
Среща се в Южна България-Родопите, Сакар планина и по
долината на р. Струма.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91AA.
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Смърч обикновен
Picea abies

Цъфтеж

Узряване

V-VI

X

Разсейване
месец
XI-XII

Събиране
X-XI

Масата на 1 000 бр. семена е между 5,2 и 9 (7,1)** грама, в 1 кг се съдържат между 111 000 и 192 000 (140 845)**
броя. Кълняемостта на посевните материали е между 80 и 90
(78)**%. Броят на жизнеспособните семена в един килограм
според осреднени стойности на ГСС – София е 84 592. Семенният добив (рандеманът) е 2,5-4%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Пълните семеносни години при обикновения смърч се повтарят през 3-5 години, като са по-редки във високопланинските райони. Разсейването на семената започва през ноември и продължава до началото на пролетта. Шишарките
се събират през втората половина на октомври до средата
на ноември. Берат се зрели шишарки с минимална дължина 8
см от стоящи или отсечени дървета. При събиране на шишарките трябва да се избягват повредените от насекомни
вредители. Семената се извличат от шишарките чрез сушене в шишаркосушилни при температура 42-45° С. За обезкриляване на семената се използват обезкрилителни машини.
Посевните материали са леснотечащи семена. Засяват се
есента или пролетта, като при пролетния посев се препоръчва рътене (закълване) на семената. Посевната норма е
0,8 (1,22)** г/лин.м, 110 (127)** бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
При обикновени условия семената се запазват за 2-3 години, а в херметически затворени съдове и хладилни камери при
следните условия:
Влажност, %
8-10
5-8
4-5

Температура, оС
обикновени
0
–10

Срок, год.
2-3
5-10
над 10

Семепроизводствени насаждения, находища
На територията на страната, до този момент, има одобрени 290 базови източници площ 3 454,49 ха в Западни Родопи, Рила, Пирин, Северна България, Осогово, Ардинска и Крайщенско-Ихтиманска.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91D0.
**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Клек
Pinus mugo

Цъфтеж
V(3)-VI(2)

Узряване

Разсейване
месец
IX/2 г.
IX(3)-X(1)

Събиране
IX(2,3)

Масата на 1 000 бр. семена е 4-8 грама (6,7)**, а броят им
в един килограм е (149 254)**. Кълняемостта на посевните
материали достига 98%, но често е около 60 (75)**. Според
данни на ГСС средната постигната чистота на партидите е 91,8%. Броят на жизнеспособните семена в 1 кг според
осреднени данни на ГСС – София е 102 761 бр. Семенният
добив (рандеманът) е (3,9)**%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Семеносенето при клека е почти ежегодно. Шишарките
узряват на втората година. Зрелите шишарки се разтварят през есента и разсейването на семената започва бързо.
Най-подходящото време за бране на шишарките е втората
половина на септември. Разтварянето на шишарките може
да бъде както в сухи, топли и слънчеви помещения, така и
в шишаркосушилни при температура 45-50° С. Обезкриляването се извършва ръчно с претриване или машинно с обезкрилител. Добитите посевните материали са леснотечащи
семена. Сезонът на засяване е есента или пролетта, като за
пролетния посев е удачно семената да са рътени (закълнали).
Посевната норма е 0,7 (1,46)** г/лин.м или (168)** бр./ лин.м.
Съхранение: условия и срок
Семената запазват кълняемостта си средно 3-4 години
при обикновени условия. В херметично затворени съдове и
хладилни камери могат да се съхраняват до 5 и повече години
при следните условия:
Влажност, %
8-12
6-8
4-5

Температура, оС
2 до 4
0
–5 до –10

Срок, год.
3-4
5
>5

Семепроизводствени насаждения, находища
На територията на страната, до този момент, няма одобрени базови източници. Разпространението му е най-вече
при надморска височина 1400-1700 м, като може да достигне
и до 2200-2700 м, основно в Рила и Пирин, а по-ограничено в
Западни Родопи и Витоша.
Местообитания по НАТУРА 2000: *4070, *91D0.
**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Бор черен
Pinus nigra

Цъфтеж
V-VI

Узряване

Разсейване
месец
X/2 г.
II-IV

Събиране
XII-II

Масата на 1 000 броя семена варира между 11 и 23,7
(17,3)** г. В един килограм се съдържат средно около 57 000
(57 803)**броя семена. Кълняемостта е между 80 и 95 (63)**%
и се изявява бързо. Броят на жизнеспособните семена в 1 кг
според осреднени данни на ГСС – София е 33 248. Семенният
добив (рандеманът) е 2-2,5 (2,27)**%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Шишарките узряват през октомври на втората година, като летежът на семената започва в края на зимата (втората половина от февруари) и приключва през
пролетта. Обилни реколти се повтарят през 2-3 години. За семедобив шишарките се берат през втората половина на зимата – от края на декември до февруари. Берат се зрели шишарки от отсечени или стоящи дървета.
Минималната дължина на качествените шишарки е 6 см.
Шишарките се разтварят успешно в шишаркосушилни при
температура 45-50° С. Обезкриляването на семената е ръчно с претриване или машинно с обезкрилител. Посевните
материали са леснотечащи семена. Сезонът на засяване е
есента или пролетта, като за пролетния посев е удачно семената да са рътени (закълнали). Посевната норма според
осреднени данни на ГСС е 2,53 г или 129 бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
Семената запазват кълняемостта си средно 3-4 години
при обикновени условия. Съхранявани в херметично затворени съдове и поставени в хладилник могат да се съхраняват
до 5 и повече години при следните условия:
Влажност, %
8-12
6-8
4-5

Температура, оС
2–4
0
–5 до –10

Срок, год.
2-3
5
10-12

Семепроизводствени насаждения, находища
Има одобрени 206 базови източника за добив на семена
с обща площ 1878,17 ха в Западни Родопи, Рила, Пирин, Крайщенско-Ихтиманска, Горна Тракия, Осогово, Ардинска, Варненско-Бургаско Черноморие и Северна България.
Местообитание по НАТУРА 2000: *9530.
**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Бор бял
Pinus sylvestris

Цъфтеж
V-VI

Узряване

Разсейване
месец
X/2 г.
II-IV

Събиране
XI-II

Масата на 1 000 броя семена варира в зависимост от
местопроизхода, средно между 4,3 и 8,7 (6,5)** грама. В един
килограм се съдържат средно около 150 000 (154 083)** броя.
Чистотата обикновено е 93-96 (90,9)**%, а кълняемостта е
между 80 и 95 (73)**%. Рандеманът е 1,5-2 (1,57)**%. Броят на
жизнеспособните семена в 1 кг според осреднени данни на
ГСС е 102 334.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Пълните семеносни години при белия бор се повтарят
през 2-4 години, като в по-високите места са по-редки.
Шишарките узряват през октомври на втората година.
За семедобив шишарките се берат през втората половина на зимата – от края на декември до февруари. Берат се зрели шишарки от отсечени или стоящи дървета.
Минималната дължина на качествените шишарки е 4 см.
Шишарките се разтварят успешно в шишаркосушилни при
температура 45-50° С. Обезкриляването на семената е ръчно с претриване или машинно с обезкрилител. Посевните
материали са леснотечащи семена. Сезонът на засяване е
есента или пролетта, като за пролетния посев е удачно семената да са рътени (закълнали). Посевната норма според
осреднени данни на ГСС – София е 0,88 г или 123 бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
Семената запазват кълняемостта си средно 3-4 години
при обикновени условия. Съхранявани в херметично затворени съдове и поставени в хладилник могат да се съхраняват
до 5 и повече години при следните условия:
Влажност, %
8-12
6-8
4-5

Температура, оС
2–4
0
–5 до –10

Срок, год.
2-3
5
10-12

Семепроизводствени насаждения, находища
Има одобрени 491 базови източника за добив на семена с
обща площ 6240,03 ха в Западни Родопи, Рила, Пирин, Крайщенско-Ихтиманска, Горна Тракия, Осогово, Ардинска и Северна България.
Местообитания по НАТУРА 2000: *91D0, *9530.
**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Клен полски
Аcer campestre

Цъфтеж

Узряване

IV-V

IX-X

Разсейване
месец
XI-XII

Събиране
X-XI

Масата на 1 000 бр. семена е между 42 и 110 грама, в 1 кг
се съдържат между 9 и 23 хиляди броя. Кълняемостта на семената е между 50-70%. Семенният добив /рандеманът/ е
75%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Плодовете се берат във физиологична зрялост (леко зажълтяване на крилатката и все още зелен перикарп около
семето) ръчно на съплодия или се изрязват с малки клонки.
Крилатките се отделят от съплодията с късане, раздвояване и почистване от клончета и листа. Посевните материали са труднотечащи крилатки с жълтеникавосив цвят.
Вида се отличава с дълбок физиологичен покой, поради което се препоръчва незабавно посяване след събирането на
семената. При пълна зрялост са необходими 34 седмична
топло-студена стратификация – от събирането до пролетния посев. Посевната норма е от 120 бр./лин.м или 8 г/ лин.м.
Съхранение: условия и срок
Посевните материали се запазват съхранени във влажен
пясък или хладилни камери при следните условия:
Влажност, %
58
35-45
10-12
Под 10

Температура, оС
обикновени
1
–1 до –5
–4 до –10

Срок, год.
0,5
1
3
над 3

Семепроизводствени насаждения, находища
У нас е разпространен из цялата страна от морското равнище до 1600 м надм. в. Има регистриран един базов източник с площ е 1,26 ха.
Местообитания по НАТУРА 2000: *91E0, *91G0, *91I0.
Наблюденията на специалистите от ГСС – София през
последните години са, че плодоносенето на вида е доста
слабо, като много често семената са празни или изсъхнали
преди да се е образувал ендосперм и зародиш.
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Маклен
Acer monspessulanum

Цъфтеж

Узряване

IV-V

IX

Разсейване
месец
XI-XII

Събиране
IX-X

По литературни данни масата на 1 000 броя семена е 5080, а в 1 кг се съдържат 13 500 семена с крилатки. Кълняемостта на посевните материали е 70-100%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Брането започва когато крилатките станат жълтеникаво-кафяви или във физиологична зрялост – леко зажълтяване
с все още зелен перикарп около семето. Плодовете узряват
през септември и остават на дървото до края на годината.
Брането и събирането на семената се извършва през септември, октомври. Събирането на семената в сухо време
е предпоставка за по-голяма трайност на семената. Като
посевен материал се употребяват цели плодове. Поради
дълбокия физиологичен покой се налага 140 дневна студена
стратификация.
Съхранение: условия и срок
Съхраняват се в затворени контейнери при намалена
влажност до 7-10% на хладно.
Влажност, %
10-15
7-10

Температура, оС
1-3
до –10

Срок, год.
2-3
3-5 и повече

Семепроизводствени насаждения, находища
У нас се среща в по-топлите части на страната – Източни Родопи, Пирин, долината на Струма, в западна Стара
планина /около Черепишкия манастир/ и Източни Родопи /
Кърджалийско/ от 100 до 600 м надм. в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91AA, *91I0.
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Шестил
Acer platanoides

Цъфтеж

Узряване

IV-V

IX-X

Разсейване
месец
X-XII

Събиране
X-XI

Масата на 1000 бр. семена е между 110 и 165 (128,1)**
грама, в 1 кг се съдържат между 6 000 и 9 000 (7813)** крилатки. Кълняемостта на посевните материали е между 40 и
85 (48)**%. Семенният добив /рандеманът/ е около 70-80%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Плодоносенето е редовно и обилно. Плодовете се събират чрез бране на съплодията или рязане на малки клонки. Просушават се разстлани в топло помещение и се почистват от клончета и листа. Смята се, че събирането
в сухо време е предпоставка за по-голяма трайност на
семената. Посевните материали са труднотечащи крилатки с червеникавокафяв цвят. Посевните материали
се характеризират с умерен физиологичен покой, преодоляван с есенен посев (веднага след брането) или 3 до 8
седмична студена стратификация. Посевната норма е 40
(71)** бр./лин.м. или 5,6 г/лин.м.
Съхранение: условия и срок
Запазването им при обикновени условия в торби на сухо,
хладно и проветриво е до 2 години, а в херметично затворени
контейнери при следните условия:
Влажност, %
15-25
25-15
10-12
под 10

Температура, оС
обикновени
1
–1 до –5
–4 до –10

Срок, год.
0,5
1
3
над 3

Семепроизводствени насаждения, находища
Семепроизводствени насаждения в България са 5 с обща
площ около 10,7 ха. Срещат се в смесени широколистни гори
навсякъде в България от 500 до 1500 м надм. в. с изключение
на Пирин и Славянка.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91I0

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Явор обикновен
Acer pseudoplatanus

Цъфтеж

Узряване

IV-V

IX-X

Разсейване
месец
X-XII

Събиране
X-XI

Масата на 1000 бр. семена е между 70 и 170 (145,8)** грама,
в 1 кг се съдържат между 6 000 и 14 000 (6 850)** крилатки.
Кълняемостта на посевните материали е около 75 (71)**%.
Броят на жизнеспособните семена в 1 кг според осреднени
данни на ГСС е 4 501. Семенният добив /рандеманът/ е около
75%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Плодоносенето е редовно, но обилните реколти се редуват през 1-2 години. Плодовете се събират чрез бране на
съплодията или рязане на малки клонки. Просушават се разстлани в топло помещение и се почистват от клончета и
листа. Посевните материали са труднотечащи крилатки
със светлокафяв цвят. За улесняване на посева в практиката крилатката се отстранява и се сеят топчести леснотечащи семена. Посевните материали са влажни и нетрайни,
характеризират се с умерен физиологичен покой, преодоляван
с есенен посев или 3 до 8 седмична стратификация при 1-5
градуса и влажност 44-50% общо за целите плодове и 50-58%
за семената. Смята се, че събирането в сухо време е предпоставка за по-голяма трайност на семената. Посевната
норма 35 (44)** бр./лин.м или 8,0 (7,23)** г/лин.м.
Съхранение: условия и срок
Посевните материали се запазват съхранени във влажен
пясък или хладилни камери при следните условия:
Влажност, %
58
35-45
10-12
под 10

Температура, оС
обикновени
1
–1 до –5
–4 до –10

Срок, год.
0,5
1
3
над 3

Семепроизводствени насаждения, находища
Семепроизводствени насаждения в България са 21 с обща
площ около 23,76 ха в диапазона от 200 до 1300 м надм. в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *9180, *91I0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Мекиш
Acer tataricum

Цъфтеж

Узряване

IV-V

IX-X

Разсейване
месец
X-XII

Събиране
IX-X

Масата на 1 000 бр. семена е 37-85 грама, в 1 кг се съдържат между 12 000-27 000 броя. Кълняемостта на посевните материали е между 50 и 80%. Посевната норма е
75 бр./лин.м. Семенният добив /рандеманът/ е 75%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Семената узряват през есента, като се оцветяват в
червеникавокафяв цвят, но остават по клонките до мразовете в края на годината. Плодовете се обират чрез бране
на съплодия или се изрязват малки клонки. След просушаване
крилатките се отделят от съплодията с късане, раздвояване и почистване от клончета, листа и др. Като посевен материал се употребяват цели плодове, а в някои случаи крилатката се отчупва. Крилатките се засяват през есента
след 90 дневна лятна стратификация. За пролетен посев
крилатките се стратифицират в сандъци при температура 0-5 градуса или в студени окопи. Срока на зимното стратифициране е 150 дни.
Съхранение: условия и срок
Посевните материали се съхраняват при обикновени условия:
Влажност, %
10-12

Температура, оС
обикновени

Срок, год.
1,5-2

Семепроизводствени насаждения, находища
Вида е широко разпространен в България на малки групи до
700 м надм. в. Няма регистрирани базови източници в страната.
Местообитание по НАТУРА 2000: *40A0, *91I0.
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Елша черна
Alnus glutinosa

Цъфтеж
III(3)-IV

Узряване

Разсейване
месец
IX(3)-X(1)
XII-III

Събиране
X-XII

Масата на 1000 бр. семена е между 0,7-1,5 (1,1)** грама, в
1 кг се съдържат между 635-1 400 (909)** хил. броя семена.
Кълняемостта е между 30-70 (37)**%. Броят на жизнеспособните семена в един килограм според осреднени стойности на ГСС – София е 324 023. Семенният добив /рандеманът/ е от 5-12%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Отрязват се малки връхни клонки с шишарчици. Семената
се добиват чрез сушене върху сита или мрежести торби в
затоплени помещения за няколко седмици. За по-бързо разтваряне на шишарчиците могат да бъдат поставени за 2
до 7 дни в сушилни с циркулация на въздуха при температура
16 до 27° С. Семената се почистват от примеси с помощта
на сита и превяване. Подходящият сезон за засяване е пролетта. Посевната норма е 0,1 (0,18)** г/лин.м. Преди посева
семената се накисват в хладка вода за 20-24 часа до набъбване. За подобряване на никненето се препоръчва стратифициране за 3-5 седмици след навлажняване в хладилник при
температура около 1 градус.
Съхранение: условия и срок
При обикновени условия семената се запазват насипани в
надупчени сандъци или щайги на пласт 4-5 см. За дългосрочно съхранение се поставят в хладилни камери в херметично
затворени съдове при следните условия:
Влажност, %
11-12
5-7
5-7

Температура, оС
обикновени
–5
–12

Срок, год.
2
5
10-12

Семепроизводствени насаждения, находища
Семепроизводствени насаждения са 15 с обща площ
19,42 ха. У нас се среща в цялата страна – най-често край
реките до 1000 м надм. в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91E0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Елша бяла
Alnus incana

Цъфтеж

Узряване

IV-VI

X-XI

Разсейване
месец
XI-II

Събиране
X-XII

Масата на 1000 бр. семена е между 0,5-1 грама, в 1 кг се
съдържат 0,96-2 мил. семена. Кълняемостта на посевните
материали варира от 10 и 70%. Семенният добив /рандеманът/ е 5 до 10 %.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Отрязват се малки връхни клонки с шишарчици. Семената се добиват чрез сушене и разтваряне в затоплени помещения. За по-пълно извличане на плодчетата, суровината се
разтръсква и разбърква. За по-бързо разтваряне на шишарчиците, могат да бъдат поставени за 2 до 7 дни в сушилни
с циркулация на въздуха при температура 16 до 27° С. При
необходимост се прибягва до навлажняване и престой на
студено 24 часа. Семената се почистват от примеси с подходящи сита и превяване. Подходящият сезона за засяване е
пролетта. Преди посева семената се накисват в хладка вода
за 20-24 часа до набъбване. За подобряване на никненето се
препоръчва стратифициране за 3-5 седмици след навлажняване в хладилник при температура около 1 градус. Посевната
норма е 0,1 г/лин.м.
Съхранение: условия и срок
При обикновени условия семената се запазват насипани в
надупчени сандъци или щайги на пласт 4-5 см. За дългосрочно съхранение се поставят в хладилни камери в херметично
затворени съдове при следните условия:
Влажност, %
11-12
5-7
5-7

Температура, оС
обикновени
–5
–12

Срок, год.
2
5
10-12

Семепроизводствени насаждения, находища
У нас се среща в Западните Родопи, Средна Стара планина, Витоша и Западните погранични планини между 6001 400 м надм. в., край потоците на реките.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91E0.
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Нисък бадем
Amygdalus nana

Цъфтеж
IV-V

Узряване

Разсейване
месец
VII-IX
VIII-IX

Събиране
VIII-IX

По литературни данни масата на 1 000 бр. семена е около
600 г, в 1 кг се съдържат около 1 700 броя семена. Семенният добив /рандеманът/ е 80%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Плододаването започва на 5-6 година, а понякога и по-рано. Плодовете узряват в края на лятото и се берат на ръка.
Семената са с дебела, кожеста, кафява обвивка. Почистването става ръчно. Сезонът на посяване е пролетта след
стратификация на семената. Посевната норма е 40-50 бр./
лин.м.
Съхранение: условия и срок
Костилките се стратифицират в сандъци при 3-5 градуса
за срок от 60 дни. Семената се запазват настлани на пластове с дебелина 3-5 см, като между пластовете се разстила влажен пясък с дебелина 2-3 см, в проветриви помещения
или хладилна камера с температура 0-5 градуса.
Влажност, %
10-13

Температура, оС
0-5

Срок, год.
до 1

Семепроизводствени насаждения, находища
У нас вида се среща по сухи, тревисти и каменисти места
в дъбовия пояс до 1100 м надм. в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *40A0.
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Габър обикновен
Carpinus betulus

Цъфтеж

Узряване

IV-V

X

Разсейване
месец
X-XI

Събиране
X-XI

Маса на 1 000 бр. чисти семена е между 44-60 грама. В
1 кг се съдържат около 12-23 хил. семена. Кълняемостта на
посевните материали е между 60-80%. Посевната норма е
4,5 г/лин.м. Семенният добив /рандеманът/ е 50-60%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
В насажденията плодоносененето започва към 20-та
година, а при свободно стоящите дървета 10-12. Реколтите са чести и обилни през година. Брането на съплодията
започва обикновено с първите есенни мразове октомври,
ноември. Събират се плодни гроздове на ръка, отрязват
се плодоносещи клонки или се събират опадали от земята
орехчета с листовидна купулка. Съплодията се разстилат
за просушаване. Орехчетата се отделят от крилатките чрез очукване и оронване, след което се почистват със
сита. Семената имат дълбок физиологичен покой, който
се преодолява с топло-студена стратификация в режим:
1-2: 3-4 месеца. За да се избегне стратификацията е удачно семената да се събират и засяват във физиологична зрялост в началото на септември. Посевната норма е
4,5 г/лин.м.
Съхранение: условия и срок
Посевните материали се запазват 2-3 години в обикновени условия в херметически затворени съдове. За дългосрочно съхранение се поставят в хладилни камери при следните
условия:
Влажност, %
7-10
под 7

Температура, оС
0-5
–4 до –1

Срок, год.
3-5
над 5

Семепроизводствени насаждения, находища
Семепроизводствените насаждения в България са 27 с
обща площ 114,25 ха. Расте предимно в долната част на планинския пояс, от морското равнище на Източна Стара планина и Странджа до 1300 м надм. в.
Местообитания по НАТУРА 2000: *9180, *91G0.
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Копривка южна
Celtis australis

Цъфтеж
IV-V

Узряване
Разсейване
месец
IX-X
X-XII

Събиране
X

Масата на 1000 броя семена е 150 г, а в 1 кг се съдържат
6 700 броя. Кълняемостта на посевния материал е около
85%. Семенният добив /рандеманът/ е 30-35 %.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Плодът преди да узрее е оранжево-жълт, а след това тъмночервен до синкаво-черен. Плодовете се берат на ръка или
се отрязват малки плодоносни клонки. Семената се извличат ръчно, чрез мазерация на сухо или във вода. Семената се
засяват през есента или рано напролет. Посевната норма
е 15 г или 40-50 бр./лин.м. За есенния посев костилките се
засяват след лятната стратификация. За пролетния посев
костилките се стратифицират в студени окопи или в сандъци при 3-5 градуса. Зимното стратифициране е 120-150 дни.
Друг вариант и с по-голяма успеваемост при поникването е
прилагането на двукратна химическа скарификация с киснене в концентрирана сярна киселина за 1 час и промиване във
вода, последвано от 55 дневна стратификация.
Съхранение: условия и срок
Посевните материали се запазват съхранени във влажен
пясък или хладилни камери при следните условия:
Влажност, %
8-10
6-8

Температура, оС
2-5
–5

Срок, год.
до 3
5

Семепроизводствени насаждения, находища
У нас се среща рядко предимно в по-топлите части. Расте
в Източна и Южна България на припечни и каменисти места
дo 500 м надм. в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *9560.
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Леска обикновена
Corylus avellana

Цъфтеж
III

Узряване

Разсейване
месец
VIII-IX
IX

Събиране
IX

Масата на 1 000 бр. семена е около 1,2 кг /880-1 580/, в
1 кг се съдържат около 830 плода /630-1 100/. Жизнеспособността е около 85%. Семенният добив /рандеманът/ е около
60%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Плодовете се събират от земята веднага след окапването. Просушават се, ако са влажни. Отделянето на семената от купулките им може да се извърши ръчно или с машина за преработка на месести плодове /мецератор/, но без
вода. Почистват се от примеси, проядени и недоразвити
семена. Поради високата влажност на семената се препоръчва есенен посев, като е удачно семената да се накиснат
за 2-3 дни, както и да се дезинфекцират в 1%-ов разтвор на
натриев хипохлорид за 5 минути. Съхранените семена имат
по-силен физиологичен покой и се подлагат на 16 седмична
стратификация. Поникването е около 50 дневен срок.
Съхранение: условия и срок
Посевните материали са влажни и от групата на нетрайните. При естествени условия се запазват около половин година. Запазването им в контейнери в хладилни камери е при
следните условия:
Влажност, %
40-60
15-40

Температура, оС
0-5
–2 до –4

Срок, год.
до 1
3

Семепроизводствени насаждения, находища
Един от най-широко разпространените храстови видове у
нас – от морското ниво до 1800 м надм. в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *9180.

40

41

Леска турска
Corylus colurna

Цъфтеж

Узряване

III-IV

IX-X

Разсейване
месец
IX-X

Събиране
IX-X

Масата на 1 000 броя семена е около 1,7 кг. В 1 кг се съдържат около 600 броя лешници. Кълняемостта е около 80%.
Семенният добив /рандеманът/ е 60%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Лешниците се събират от земята веднага след окапването им. Отделянето на купулите е доста трудно, поради което се събират и съхраняват заедно с нея за краткосрочно съхранение, или се почистват ръчно за дългосрочно.
Просушават се разстлани на тънък слой. Почистват се от
примеси, проядени и недоразвити семена. Поради високата
влажност на семената се препоръчва есенен посев. Съхранените семена имат по-силен физиологичен покой и се подлагат на 5-7 месечна стратификация.
Съхранение: условия и срок
При обикновени условия се запазват около половин година.
Запазването им в контейнери в хладилни камери е при следните условия:
Влажност, %
40-60
15-40

Температура, оС
0-5
–2 до –4

Срок, год.
до 1
3

Семепроизводствени насаждения, находища
На територията на страната до този момент има одобрени 4 базови източници за добив на репродуктивен материал с обща площ 5,45 ха. Среща се до 1200 м надм. в. в
средния и отчасти долния пояс на планините в Западна България, Стара планина, Родопите и горите на Североизточна
България.
Местообитание по НАТУРА 2000: *9180.
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Бук източен
Fagus orientalis

Цъфтеж

Узряване

IV-V

IX-X

Разсейване
месец
X след слана

Събиране
XI

Масата на 1 000 бр. семена е около 285 грама, в 1 кг се
съдържат между 3 500 и 6 500 броя жълъди. Кълняемостта
на посевните материали е между 70-90%. Семенният добив
/рандеманът/ е 50-60%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Видът се характеризира с периодичност на реколтите –
обилното плодоносене е през 3-4 години. Събирането на плодовете става от земята след окапването и чрез брулене
върху предварителни поставени под дърветата платнища.
Събраната суровина се почиства чрез подходящи сита и се
отделят проядени, загнили и повредени жълъди. Посевните
материали са влажни и малотрайни и осигуряването на посевен материал се утежнява с дългата периодичност на реколтите. Жълъдите се характеризират с умерен физиологичен
покой, който се преодолява чрез есенно засяване или пролетно с 12 седмична студена стратификация.
Съхранение: условия и срок
При съхраняване жълъдите се просушават до необходимата влажност, след което се слагат в херметически затворени съдове за едно денонощие при температура 1 градус за
темпериране, след което се пренасят в хладилни камери за
по продължително съхраняване, при следните условия:
Влажност, %
до 20%
до 12%
8

Температура, оС
0
4-10
–5 до –10

Срок, год.
до 0.5
до 1
до 5

Семепроизводствени насаждения, находища
Семепроизводствените насаждения са 47 с обща площ
416,49 ха. У нас видът е разпространен масово в Странджа,
Източните Родопи и Източна Стара планина, а на запад приблизително до Върбишкия проход.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91S0.
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Бук обикновен
Fagus sylvatica

Цъфтеж

Узряване

IV-V

IX-X

Разсейване
месец
X след слана

Събиране
XI

Масата на 1000 бр. семена е между 210-305 грама (281)**,
в 1 кг се съдържат 3 500-4 500 (3 559)** бр. семена. Кълняемостта на посевните материали е между 50-85 (71)**%.
Броят на жизнеспособните семена в един килограм според
осреднени стойности на ГСС – София е 2 540. Семенният
добив /рандеманът/ е около 60%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Видът се характеризира с периодичност на реколтите,
като обилното плодоносене е през 3-5 години. Събирането
на плодовете е от земята след окапване или брулене върху предварително поставени платнища, като се отделят
проядени и загнили жълъди. Събраната суровина се почиства със специални сита. Посевната норма е около 50-60
(84)** бр./лин.м. Посевните материали са влажни и малотрайни и осигуряването на посевен материал се утежнява
с дългата периодичност на реколтите. Жълъдите се характеризират с умерен физиологичен покой, който се преодолява
чрез есенно засяване или пролетно с 12 седмична студена
стратификация.
Съхранение: условия и срок
При съхраняване жълъдите се просушават до необходимата влажност, след което се слагат в херметически затворени съдове за едно денонощие при температура 1 градус за
темпериране, след което се пренасят в хладилни камери за
по продължително съхраняване.
Влажност, %
до 20%
до 12%
8

Температура, оС
0
4-10
–5 до –10

Срок, год.
до 0,5
до 1
до 5

Семепроизводствени насаждения, находища
Видът е широко разпространен в почти всички планини –
Сакар планина, Средна гора, Родопите и планините на Югозападна България. Съществуващите семепроизводствени
насаждения са 417 с обща площ 7 489,37 ха.
Местообитания по НАТУРА 2000: *9180, *9530.
**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Ясен планински /обикновен/
Fraxinus excelsior

Цъфтеж

Узряване

III-V

X

Разсейване
месец
X-III

Събиране
X-XII

Масата на 1 000 бр. семена е 57-138 (79,5)** грама, в 1 кг
се съдържат между 8 000-20 000 (12 579)** крилатки. Кълняемостта на посевните материали е между 50 и 90 (48)**%.
Броят на жизнеспособните семена в един килограм според
осреднени стойности на ГСС – София е 6 038. Семенният
добив /рандеманът/ е 75-85%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Събират се съплодия във физиологична зрялост в стадии
на леко пожълтяване на крилатката, които се берат с малки клонки с помощта на куки и ножици. След почистване на
дръжките и примесите, семената се разстилат за просушаване. В пълна зрялост може да се обрулват върху платнища.
Посевните материали са единични труднотечащи плоски
крилатки, които при пълна зрелост встъпват в дълбок физиологичен покой. Посевната норма е 6(5,43)** г/лин.м. или 75
(66)** бр./лин.м. Преди посев е необходима 20 седмична топло-студена стратификация в режим 1-2: 5-6 месеца. Сеят се
цели крилатки, а може и само семена след отстраняване на
крилатковия перикарп, което скъсява топлата фаза на стратифицирането.
Съхранение: условия и срок
При обикновени условия посевните материали се запазват
в торби и сандъци за 2-3 години. При херметично затваряне в
хладилни камери се съхраняват при следните условия:
Влажност, %
9-13
7-8

Температура, оС
обикновени
–3 до –5

Срок, год.
2-3
10

Семепроизводствени насаждения, находища
Среща се в диапазон 0-900 м надм. в., в планините до
1300 м надм. в. Семепроизводствените насаждения са 32 с
обща площ 97,46 ха.
Местообитания по НАТУРА 2000: *9180, *91E0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Мъждрян
Fraxinus ornus

Цъфтеж

Узряване

IV-V

X

Разсейване
месец
XI-III

Събиране
X-XI

Масата на 1 000 бр. семена е 20-35 грама, в 1 кг се съдържат между 29-50 хиляди крилатки. Кълняемостта на посевните материали е 60-80%. Семенният добив /рандеманът/
е около 75%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Реколтите са редовни или през година. Събират се
съплодия (малки метлици), които се берат заедно с малки клонки, ръчно или ножица. Почиства се и се разстила
на тънък слой за просушаване до необходимата за съхранение влажност. Посевните материали са труднотечащи крилатки, с дълбок физиологичен покой, който се преодолява с 34-седмична студена стратификация. Сеят се
целите крилатки. Посевната норма е 160 бр./лин.м. или
5,0 г/лин.м.
Съхранение: условия и срок
Семената се запазват при обикновени условия в торби
или сандъци за 2-3 години. При херметично затваряне и ниски
температури с влажност 6-8% е възможно съхранение до 5-7
години.
Влажност, %
6-8

Температура, оС
–4 до –10

Срок, год.
5-7

Семепроизводствени насаждения, находища
Вида се среща до 1200 м надм. в. на варовити терени.
Местообитания по НАТУРА 2000: *91H0, *91I0, *91AA, *9560.
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Ясен полски
Fraxinus oxycarpa

Цъфтеж

Узряване

III-IV

IX-X

Разсейване
месец
X-III

Събиране
IX-XI

Масата на 1 000 бр. семена е около 80 (62,1)** грама, в 1
кг се съдържат между 12 000-12 500(16 103)** броя крилатки. Кълняемостта на посевните материали е между 70-90
(38)**%. Броят на жизнеспособните семена в един килограм
според осреднени стойности на ГСС – София е 6 119. Семенният добив /рандеманът/ е около 80%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
След узряването наесен, крилатките остават дълго време по клоните и опадват през следващата година. Предпочита се бране във физиологична зрялост в стадия на леко
пожълтяване на крилатките. Съплодията се берат заедно
с малки клони, ръчно с помоща на кука и ножица. В пълна
зрялост е възможно също обрулване или разтърсване върху
платнища. Суровината се разстила в тънък слой за окончателно просушаване. Посевните материали са единични
труднотечащи плоски крилатки, които при пълна зрелост
встъпват в дълбок физиологичен покой, който се преодолява
чрез 5-6 месечна топло (1-2) – студена (4-5) стратификация. Посевната норма е 75 (137)** бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
При обикновени условия посевните материали се запазват
в торби и сандъци за 2-3 години. При херметично затваряне в
хладилни камери се съхраняват при следните условия:
Влажност, %
6-8

Температура, оС
–4 до –10

Срок, год.
5

Семепроизводствени насаждения, находища
У нас семепроизводствените насаждения са 12 с обща
площ 227,39 ха. Находищата са главно в долния лесорастителен пояс до 800 м надм. в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91E0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Платан източен
Platanus orientalis

Цъфтеж

Узряване

V

IX-X

Разсейване
месец
XII-II

Събиране
X-XII

Масата на 1 000 бр. семена е средно 4,0 (4,46)** г, а броят им в един килограм е около 250 000 (224 215)**. Семенният добив (рандеманът) е около 55-66%. Кълняемостта
варира от 40 до 70% (44)** поради многото празни семена.
Обикновено пълните семена са кълняемоспособни.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Набраните топчести съплодия се просушават разслоени
в проветриво помещение, след което се раздробяват ръчно.
При раздробяването е задължително работниците да имат
противопрахови маски, за да се предотврати попадането на
фините власинки в дихателната система. За почистването
на семената се използват сита, аспирационни и електростатични устройства. Семената не се нуждаят от предпосевна подготовка. Сеитбата им е през пролетта. Посевната
норма е 0,2 (0,8) г или (68)** бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
При обикновени условия посевните материали се запазват
в торби и сандъци за 2-3 години. При херметично затваряне в
хладилни камери се съхраняват при следните условия:
Влажност, %
8
5-10

Температура, оС
0-5
–18

Срок, год.
5
> 10

Семепроизводствени насаждения, находища
На територията на страната до този момент има одобрени 3 бр. базови източници с обща площ 32,08 ха на територията на ДГС Асеновград, ДГС Варна и ДГС Петрич. Среща се до 600 м надм. в. в най-южните части на страната.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Дъб цер
Quercus cerris

Цъфтеж
IV-V

Узряване

Разсейване
месец
X/2 г
X

Събиране
X-XI

Масата на 1 000 семена е в рамките на 3,5-8 (5,8)** кг. В
1 килограм се съдържат между 125 и 300 (173)** броя семена.
Влажността при узряване на жълъдите е около 80%. Кълняемостта на посевните материали е до 80 (64)**%. Броят на
жизнеспособните семена в 1 кг според осреднени данни на
ГСС – София е 118.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Плодоноси по-често в сравнение с останалите дъбове,
срещащи се в нашата страна. При събирането трябва да се
избягват повредените от насекомни вредители и загнилите
жълъди. Препоръчва се използването на мрежести чували при
транспорт. След транспортиране, суровината се разстила в
слой с дебелина до 10 см на хладно и проветриво място. При
цера е характерен слаб физиологичен покой, който се преодолява в срок от 1-2 месеца. Жълъдите на цера покълват на
пролет при по-ниски температури в сравнение с жълъдите на
другите наши дъбове. В закълнало състояние те са податливи на измръзване. Посевна норма e 30 (38)** бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
Технологията за подготовка за съхраняване на дъбовия жълъд включва няколко фази, които са описани на страница 84.
Продължителното съхраняване на дъбовия жълъд е в контейнери със или без субстрат и осигурен достъп на въздух,
като трябва да се внимава да не се пресушат (при необходимост да се овлажнява помещението с пулверизатор), при
следните условия:
Влажност, %
41-43(70)**
41-43

Температура, оС
1-3
–2 до –4

Срок, год.
0,5
3

При липса на хладилни помещения съхраняването на жълъдите до пролетта е възможно в уплътнен сняг или влажен
пясък, като периодично партидите се преглеждат и разбъркват с цел аерация.
Семепроизводствени насаждения, находища
В България има одобрени 168 базови източника с обща
площ 1758,63 ха на територията на цялата страна.
Местообитания по НАТУРА 2000: *91G0, *91I0, *91AA.
**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Дъб благун
Quercus frainetto

Цъфтеж

Узряване

IV-V

X

Разсейване
месец
X-XI

Събиране
X-XI

Масата на 1 000 броя семена е от 1,7 до 4,9 (3,7)** кг. В
един килограм се съдържат от 240 до 500 (269)** жълъда.
Кълняемостта е в границите 60-95 (71)**%. Броят на жизнеспособните семена в 1 кг според осреднени данни на ГСС –
София е 191.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Пълните семеносни години са през 5-8 години. При събирането трябва да се избягват повредените от насекомни
вредители и загнилите жълъди. Препоръчва се използването
на мрежести чували при транспорт. След транспортиране
суровината се разстила в слой с дебелина до 10 см на хладно
и проветриво място. Специфично при жълъдите от благун е,
че лесно закълнват след събирането и трудно се запазват за
пролетен посев. Посевната норма е 30 (40)**бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
Технологията за подготовка за съхраняване на дъбовия жълъд включва няколко фази, които са описани на страница 84.
Продължителното съхраняване на дъбовия жълъд е в контейнери със или без субстрат и осигурен достъп на въздух,
като трябва да се внимава да не се пресушат (при необходимост да се овлажнява помещението с пулверизатор), при
следните условия:
Влажност, %
65-80
65-80

Температура, оС
1-3
–1

Срок, год.
0,5
3

При липса на хладилни помещения съхраняването на жълъдите до пролетта е възможно в уплътнен сняг или влажен
пясък, като периодично партидите се преглеждат и разбъркват с цел аерация.
Семепроизводствени насаждения, находища
Има одобрени 195 базови източника за добив на семена с
обща площ 2903,94 ха на територията на страната.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91AA, *91I0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Дъб зимен (Горун)
Quercus petraea

Цъфтеж

Узряване

V

IX-X

Разсейване
месец
X

Събиране
X-XI

Масата на 1 000 броя семена е от 1,7 до 5,5 (3,6)** кг.
В един килограм се съдържат от 130 до 650 (281)** жълъда.
Влажността им след узряването е голяма – над 85%. Кълняемостта е около 90 (65)%. При междинни реколти спада до
към 65%. Броят на жизнеспособните семена в 1 кг според
осреднени данни на ГСС – София е 102.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Горунът плододава обилно почти всяка година при единични дървета и на всеки 4-5 години в насаждения. Събирането
на жълъдите трябва да е в рамките на 2 седмици след опадането им. При събирането трябва да се избягват повредените от насекомни вредители и загнилите семена. Препоръчва
се използването на мрежести чували при транспорт. След
транспортиране суровината се разстила в слой с дебелина
до 10 см на хладно и проветриво място. Сезонът на засяване е препоръчително есен, тъй като жълъдите на зимния
дъб закълват лесно. При дъждовно време те могат за закълват преди опадването им от дървото. Посевната норма е 30
(41)** бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
Технологията за подготовка за съхраняване на дъбовия жълъд включва няколко фази, които са описани на страница 84.
Продължителното съхраняване на дъбовия жълъд е в контейнери със или без субстрат и осигурен достъп на въздух,
като трябва да се внимава да не се пресушат (при необходимост да се овлажнява помещението с пулверизатор), при
следните условия:
Влажност, %
Температура, оС
Срок, год.
85(70)**
1-3
0,5
42-48
–1
3
При липса на хладилни помещения съхраняването на жълъдите до пролетта е възможно в уплътнен сняг или влажен
пясък, като периодично партидите се преглеждат и разбъркват с цел аерация.
Семепроизводствени насаждения, находища
Има одобрени 332 базови източника за добив на семена с
обща площ 4586,26 ха.
Местообитание по НАТУРА 2000: *9180, *91I0.
**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Дъб космат
Quercus pubescens

Цъфтеж

Узряване

IV-V

IX-X

Разсейване
месец
X-XI

Събиране
X-XI

Масата на 1 000 бр. семена е 2,5-3,0 (3,12)** кг. В един килограм се съдържат около 400 (320)** жълъда. Кълняемостта
варира в интервал 50-85 (77)%. Броят на жизнеспособните
семена в 1 кг според осреднени данни на ГСС – София е 247.
По литературни данни рандеманът е около 80%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Узряването и опадването на жълъдите е от втората половина на септември до ноември. При събирането трябва да се
избягват повредените от насекомни вредители и загнилите
жълъди. Препоръчва се използването на мрежести чували при
транспорт. След транспортиране суровината се разстила в
слой с дебелина до 10 см на хладно и проветриво място. Сезоните на засяване са есен или рано пролет. Посевната норма
е 30 (35)** бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
Технологията за подготовка за съхраняване на дъбовия жълъд включва няколко фази, които са описани на страница 84.
Продължителното съхраняване на дъбовия жълъд е в контейнери със или без субстрат и осигурен достъп на въздух,
като трябва да се внимава да не се пресушат (при необходимост да се овлажнява помещението с пулверизатор), при
следните условия:
Влажност, %
44-47 (70)**
44-47

Температура, оС
1-3
–1

Срок, год.
0,5
3

При липса на хладилни помещения съхраняването на жълъдите до пролетта е възможно в уплътнен сняг или влажен
пясък, като периодично партидите се преглеждат и разбъркват с цел аерация.
Семепроизводствени насаждения, находища
На територията на страната има одобрени 27 базови
източника с обща площ 171,33 ха в Горна Тракия, Лудогорие,
Северна България, Източна Стара планина, Пирин, Рила, Краищенско-Ихтиманска и Шуменско-Провадийски район на произход. Расте главно до 1000 м н.в., по южните склонове на
хълмове и възвишения.
Местообитания по НАТУРА 2000: *91AA, *91H0, *9560, *91I0.
**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Дъб летен
Quercus robur

Цъфтеж

Узряване

IV-V

X

Разсейване
месец
X

Събиране
X-XI

Масата на 1000 броя семена е между 3,3 и 7,8 (6,3)** кг.
В един килограм се съдържат от 110 до 350 (158)** жълъда.
Влажността на жълъдите при събирането им е между 65 и
80%. Кълняемостта достига до 75-95 (83)**%. Броят на жизнеспособните семена в 1 кг според осреднени данни на ГСС –
София е 138.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Пълните семеносни години са през 4-7 години. При събирането трябва да се избягват повредените от насекомни
вредители и загнилите семена. Доброкачествените жълъди
се събират след първите есенни слани. Зрелите жълъди се
характеризират с умерен принудителен покой, който ги определя като не най-склонни към преждевременно закълване
по време на съхранението им при температури 0-3°С. Препоръчва се използването на мрежести чували при транспорт и
последващо разстилане на семената в слой с дебелина до 10
см на хладно и проветриво място за просушаване до достигане на 40-45% относителна влажност. Посевната норма е
30 (34)** бр./лин.м.
Съхранение: условия и срок
Технологията за подготовка за съхраняване на дъбовия жълъд включва няколко фази, които са описани на страница 84.
Продължителното съхраняване на дъбовия жълъд е в контейнери със или без субстрат и осигурен достъп на въздух,
като трябва да се внимава да не се пресушат (при необходимост да се овлажнява помещението с пулверизатор), при
следните условия:
Влажност, %
Температура, оС
Срок, год.
45-48 (70)**
1-3
0,5
40-45
–2 до –4
3
При липса на хладилни помещения съхраняването на жълъдите е препоръчително да бъде в торф или иглолистни стърготини във въздушно сухо състояние или в уплътнен сняг или
влажен пясък, като периодично партидите се преглеждат и
разбъркват с цел аерация.
Семепроизводствени насаждения, находища
Има одобрени 28 базови източника за добив на семена с
обща площ 315,04 ха с район на произход: Горна Тракия, Лудогорие, Северна България, Краищенско-Ихтимански, Шуменско –
Провадийски.
Местообитания по НАТУРА 2000: *91E0, *91G0, *91I0
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**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
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Скоруша
Sorbus domestica

Цъфтеж

Узряване

V

IX-X

Разсейване
месец
X

Събиране
X-XI

Масата на 1 000 бр. семена е около 26 (20,9)** г, а броят
им в един килограм е 37 000 (47 619)**. Кълняемостта е 5090 (57)**%. Броят на жизнеспособните семена в 1 кг според
осреднени данни на ГСС – София е 44 498. По литературни
данни рандеманът е между 3 и 5%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
В България се различават две форми: f. pomifera – ябълковидна (узрява по-рано през септември) и f. domestica – крушовидна (узрява по-късно през октомври). Плодовете окапват и се събират през октомври-ноември. Съхраняват се на
хладно и проветриво място, което ги предпазва от плесенясване и ферментация. Плодовете се подлагат на ръчна или
машинна мацеризация. Семената се отделят и почистват
чрез флотация, промиване и пресяване. Посевните материали имат дълбок физиологичен покой. Сеят се наесен или след
стратифициране за 4-6 месеца. Посевната норма е 40 (39)**
бр./ лин.м или 1,1 (1,72)** г/лин.м.
Съхранение: условия и срок
За запазване до пролетта семената се разслояват във
влажен пясък, за да се стратифицират. За дългосрочно съхранение посевният материал се просушава до влажност
6-8% и се поставят в херметично затворен контейнер, като
е необходимо в съда да се постави абсорбент за отделената
влага.
Влажност, %
6-8

Температура, оС
0-5

Срок, год.
2-8

Семепроизводствени насаждения, находища
В България има само три одобрени източника от скоруша в Странджа, на територията на ДЛС Граматиково и ДГС
Кости. Среща се като единично дърво в равнините и планинските склонове до 1000м н.в.
Местообитания по НАТУРА 2000: *91H0, *91I0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Брекина
Sorbus torminalis

Цъфтеж

Узряване

V-IV

IX

Разсейване
месец
IX-X

Събиране
IX-X

Масата на 1 000 бр. семена е 22-40 грама, а броят им в
един килограм е между 25-40 хиляди семена. Кълняемостта
варира в диапазон 65-96%. Посевната норма е 40 бр./лин.м.
или 0,8 г /лин.м. По литературни данни рандеманът е 2,56,5% (средно 3%).
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
След узряването си плодовете омекват и започват постепенно да окапват, като този процес продължава до края на
зимата. Най-често плодовете се събират веднага след узряването им. Съхраняват се на хладно и проветриво място, което ги предпазва от плесенясване и ферментация. Плодовете
се подлагат на ръчна или машинна мацеризация. Семената
се отделят и почистват чрез флотация, промиване и пресяване. Посевните материали са характерни със своя дълбок
физиологичен покой и се нуждаят от стратификация за 8-10
седмици при температура около 1° С преди посев. Сеят се
наесен или след стратифициране.
Съхранение: условия и срок
За запазване до пролетта семената се разслояват във
влажен пясък, за да се стратифицират. За дългосрочно съхранение посевният материал се просушава до влажност
6-8% и се поставя в херметично затворен контейнер при
следните условия:
Влажност, %
6-8

Температура, оС
0-5

Срок, год.
2-8

Семепроизводствени насаждения, находища
В България са одобрени и регистрирани 4 бр. базови източници с обща площ 6,83 ха. Находищата са с район на произход: Източна Стара планина, Северна България, Горна Тракия, Странджа, Варненско-Бургаско Черноморие, Лудогорие.
Единични дървета се срещат в предпланинските и планински
райони до 1 200 м н.в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91I0.
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Люляк обикновен
Syringa vulgaris

Цъфтеж

Узряване

IV(3)-V

IX

Разсейване
месец
II

Събиране
IX-X

Масата на 1000 бр. семена средно е 6,5 (5,43)** г, а броят
им в един килограм е около 150 000 (184 162)**. Кълняемостта е между 60-95% (69%)**. По литературни данни рандемана варира от 2-7% до 10%, като е силно зависим от периода
на бране и просушаването на кутийките.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Брането е ръчно на цели съплодия. Добивът включва просушаване на плодовете в топло и проветриво помещение,
разпукване на кутийките чрез размачкване, изтръскване
на семената, почистване със сита и превяване. Посевните материали са сухи, имат добра кълняемост и умерена
трайност. Посевът се извършва напролет. Посевните материали имат умерен физиологичен покой. Препоръчва се
8-16 седмична студена стратификация. Посевната норма е
30 (37)** бр./лин.м или 0,2 (0,29)** г/лин.м.
Съхранение: условия и срок
Съхраняват се в торби на хладно и проветриво за 1-2 год.
При по-дълъг срок на съхранение семената се поставя в херметично затворени контейнери при следните условия:
Влажност, %
Въздушно сухи
Въздушно сухи

Температура, оС
обикновени
1-3

Срок, год.
до 2
3-5

Семепроизводствени насаждения, находища
На територията на страната до момента няма одобрени
базови източници от обикновен люляк /Syringa vulgaris/. Среща се в храстови съобщества по сухи и скалисти, предимно
варовити места до 900 м н.в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *40A0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Липа дребнолистна
Tilia cordata

Цъфтеж

Узряване

VI-VII

IX

Разсейване
месец
X-XII

Събиране
IX-X

Плодът е дребно топчесто орехче със заострен връх и
крехка обвивка. Масата на 1 000 бр. семена варира в границите 26-70 г. В един кг се съдържат до 25 000 броя. Жизнеспособността e 60-99%, най-често над 80 (66)**%. Рандеманът е около 75-80%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Суровината се събира чрез ръчно бране или брулене. Плодовете се отделят ръчно. Посевните материали са почистените от едрите примеси леснотечащи орехчета. Най-успешните посеви са при бране и засяване на плодовете във
физиологична зрялост в края на август до средата на септември. За краткотрайно съхранение семената се поставят
във влажен пясък в хладно помещение. Брането на семена в
пълна зрялост може да се извърши и през октомври. За вида е
характерен дълбок физиологичен покой, поради което е необходима 10-месечна топло-студена стратификация – 1-5 месеца топъл режим и 4-5 месеца при 1-5° С. Посевната норма
е 30 (41)** бр./ лин.м или 1,2 г/лин. м.
Съхранение: условия и срок
Посевните материали, събирани след пълно узряване на
плодовете, може да се запазват при обикновени условия в чували или сандъци на сухо и проветриво място. Съхраняването
в хладилни камери се извършва в херметично затворени контейнери при следните условия:
Влажност, %
12-14
8-12
7-8

Температура, оС
обикновени
0-4
–4 до –10

Срок, год.
до 2
3-5
над 5-6

Семепроизводствени насаждения, находища
В България одобрените базови източници са 3 с обща площ
49,44 ха, в райони на произход: Северна България, Лудогорие,
Осогово, Краищенско- Ихтимански. Видът се среща от 200
до 800 м надм. в., почти в цялата страна.
Местообитания по НАТУРА 2000: *9180, *91G0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Липа едролистна
Tilia platyphyllos

Цъфтеж
VI

Узряване

Разсейване
месец
VIII-IX
X-XII

Събиране
IX-X

Масата на 1 000 семена е 70-130 г, като в един кг се съдържат между 6 000 и 15 000 семена. Жизнеспособността e
между 70-90 (78)**%. Плодовете са топчести или издължени
с характерни 4-5 изпъкнали ръбчета (за разлика от сребролистната липа, където не са така силно изразени).
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Суровината се събира чрез ръчно бране или брулене. Плодовете се отделят ръчно. Посевните материали са почистените от едрите примеси леснотечащи орехчета. Най-успешните посеви са при бране и засяване на плодовете са във
физиологична зрялост в края на август, началото на септември. За краткотрайно съхранение семената се поставят във
влажен пясък в хладно помещение. Брането на семена в пълна
зрялост може да се извърши и през октомври. За вида е характерен дълбок физиологичен покой, поради което е необходима топло – студена стратификация 52 седмици. Посевната норма е 30 (35)** бр./лин.м или 3,0 г/лин.м.
Съхранение: условия и срок
Посевните материали, събирани след пълно узряване на
плодовете, може да се запазват при обикновени условия в чували или сандъци на сухо и проветриво място. Съхраняването
в хладилни камери се извършва в херметично затворени контейнери при следните условия:
Влажност, %
12-14
8-12
7-8

Температура, оС
обикновени
0-4
–4 до –10

Срок, год.
до 2
3-5
над 5-6

Семепроизводствени насаждения, находища
На територията на страната има одобрени 13 базови източника за семепроизводство с обща площ 174,19 ха. Видът
се среща почти навсякъде от 500 до 1500 м н. в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *9180.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Липа сребролистна
Tilia tomentosa

Цъфтеж

Узряване

V-VII

IX-X

Разсейване
месец
X-XII

Събиране
X-II

Масата на 1 000 семена е 55-120 г, като в 1 кг се съдържат между 8 000 и 17 000. Жизнеспособността им е около 70
(64)**% . Плодът е едносеменно орехче с кръгла или продълговата форма и заострен връх. Обвивката му е дървениста
с или без филц (мъх), със забелязващи се, но не силно изразени ребра, както е при едролистната липа.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Суровината се събира чрез ръчно бране или брулене. Плодовете се отделят ръчно. Посевните материали са почистените от едрите примеси, леснотечащи, орехчета. Най-успешните посеви са при бране във восъчна и засяване на плодовете във физиологична зрялост през септември. За краткотрайно съхранение семената се поставят във влажен пясък в хладно помещение. Брането на семена в пълна зрялост
може да се извърши и през октомври. За вида е характерен
дълбок физиологичен покой, поради което е необходима 5-6
месечна стратификация. Влажността при восъчна зрялост
е 20-48%, а при пълно узряване 11-17%. Плодовете пресъхват
бързо. Посевната норма е 30 (42)** бр./ лин.м или 2,7 г/лин.м.
Съхранение: условия и срок
Посевните материали, събирани след пълно узряване на
плодовете, може да се запазват при обикновени условия в чували или сандъци на сухо и проветриво място. Съхраняването
в хладилни камери се извършва в херметично затворени контейнери при следните условия:
Влажност, %
12-14
8-12
7-8

Температура, оС
обикновени
0-4
–4 до –10

Срок, год.
до 2
3-5
над 5-6

Семепроизводствени насаждения, находища
На територията на страната има одобрени 84 бр. източници за семепроизводство с обща площ 168,08 ха. Видът е
разпространен в диапазона от 800 до 1500 м н. в.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91I0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Бряст планински
Ulmus glabra

Цъфтеж

Узряване

III-IV

V-VI

Разсейване
месец
VI

Събиране
V-VI

Масата на 1000 бр. семена е 12,5 г (12,0 г)**, а броят им
в един килограм е около 88 000 (83 333)**. Кълняемостта е
около 45% (49%)**, но при добре почистени семена може да
достигне и по-големи стойности – 80-90%. Броят на жизнеспособните семена в 1 кг от данните на ГСС е около 40 833.
По литературни данни рандемана е около 40%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Разсейването на плодовете приключва бързо, поради което
времето за събиране на посевен материал е твърде кратко
(около 1 седмица). Берат се гроздовидно групираните плодове или се изрязват с малки клонки, в сухо и безветрено време,
след което се почистват от примеси. Посевът се извършва
през пролетта скоро след семесъбирането (3 до 5 дни), като
крилатките не трябва да се просушават. Посевната норма е
60 (75)**бр./лин.м или 0,5 г/лин.м. Кълняемостта на семената
се запазва 1-2 месеца.
Съхранение: условия и срок
За да се съхрани посевният материал се просушава до съответната влажност и се поставя в херметично затворен
контейнер, като е необходимо в съда да се постави абсорбент за отделената влага.
Влажност, %
5-10
4-7
3-4

Температура, оС
0-5
–4
–4 до –10

Срок, год.
1
до 5
до 10

Семепроизводствени насаждения, находища
У нас се среща до 1 400 м н. в. На територията на страната, до този момент, няма одобрени базови източници.
Местообитание по НАТУРА 2000: *9180.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Бряст бял
Ulmus laevis

Цъфтеж

Узряване

III-IV

V-VI

Разсейване
месец
VI

Събиране
V-VI

Масата на 1 000 бр. семена е 7,5 (8,1)** грама, а броят им
в един килограм е около 140 000 (123 457)**. Кълняемостта
варира от 45 до 65% (85 %)**. Броят на жизнеспособните
семена в 1 кг от данните на ГСС е 96 441. По литературни
данни рандемана е около 40%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Цъфти около две седмици по-рано от U. glabra и U. minor –
през март и април. Разсейването на плодовете приключва
бързо, поради което времето за събиране на посевен материал е кратко (около 1 седмица). Берат се гроздовидно групираните плодове или се изрязват с малки клонки, в сухо и безветрено време, след което се почистват от примеси. Посевът се извършва през пролетта скоро след семесъбирането
(3 до 5 дни), като крилатките не трябва да се просушават.
Посевната норма е 60 (49)** бр./лин.м. или 0,5 (0,4)** г/лин.м.
Кълняемостта на семената се запазва 1-2 месеца.
Съхранение: условия и срок
За да се съхрани посевният материал се просушава до съответната влажност и се поставя в херметично затворен
контейнер, като е необходимо в съда да се постави абсорбент за отделената влага.
Влажност, %
5-10
4-7
3-4

Температура, оС
0-5
–4
–4 до –10

Срок, год.
1
до 5
до 10

Семепроизводствени насаждения, находища
В България са одобрени 9 бр. базови източници с обща площ
40,72 ха. Насажденията за семепроизводство са в районите:
Лудогорие, Северна България, Източна Стара планина. Вида
се среща рядко, предимно край реките и влажните низини.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91E0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Бряст пoлски
Ulmus minor

Цъфтеж

Узряване

IV-V

V-VI

Разсейване
месец
VI

Събиране
V-VI

Масата на 1 000 бр. семена е 7,9-10 (8)** грама, а в един
килограм се съдържат около 120 000 (125 000)** крилатки.
Кълняемостта е около 25-30%, но след почистване на празните крилатки може да достигне до 60-90 (68%)**. Посевната норма е 60 (54)** бр./лин.м. или 0,5 (0,45)** г/лин.м. Рандеманът е около 40%.
Добив, обработка, предпосевна подготовка, посев на
семената
Разсейването на плодовете приключва бързо, поради
което времето за събиране на посевен материал е твърде
кратко (около 1 седмица). Берат се гроздовидно групираните плодове или се изрязват с малки клонки, в сухо и безветрено време, след което се почистват от примеси. Посевът се извършва през пролетта скоро след семесъбирането
(3 до 5 дни), като крилатките не трябва да се просушават. Посевната норма е 60 (54)** бр./лин.м или 0,5 (0,45)**
г/ лин.м. Кълняемостта на семената се запазва 1-2 месеца.
Съхранение: условия и срок
За да се съхрани посевният материал се просушава до съответната влажност и се поставя в херметично затворен
контейнер, като е необходимо в съда да се постави абсорбент за отделената влага.
Влажност, %
5-10
4-7
3-4

Температура, оС
0-5
–4
–4 до –10

Срок, год.
1
до 5
до 10

Семепроизводствени насаждения, находища
В България се среща в цялата страна, предимно в равнините, до 1300 м надм. в. На територията на страната няма
одобрени насаждения за семепроизводство.
Местообитание по НАТУРА 2000: *91E0.

**цифрите в скоби са от данни на ГСС – София, получени от осреднени
стойности на резултати от извършени анализи
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Технология за подготовка за съхраняване на дъбовия
жълъд
I. Първоначално жълъдите се почистват от примеси, чрез
изплавяне във вода.
II. Подлагат се на термотерапия за обеззаразяване, чрез
поставяне и престой на жълъдите в топла вода с температура около 40о С и фунгицид с концентрация според
указанията на препарата, за два часа и половина.
III. Следва просушаването им до необходимата за съхранение влажност и поставянето им в дървени съдове или
пластмасови бидони, като е необходимо да се осигури
добра аерация.
IV. Фаза на закаляване (при дългосрочно съхраняваните семена) – жълъдите престояват от 2 до 5 дни при температура 0-1оС преди поставянето им в минусова камера.
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Таблица на събраните и обработени данни от регистъра
видове включени в техническия наръчник

Дървесен вид

Иглолистни видове
Abies alba/Ела бяла
Picea abies/Смърч обикновен
Pinus mugo/Клек
Pinus nigra/Бор черен
Pinus sylvestris/Бор бял
Juniperus excelsa/Смрика дървовидна
Широколистни видове
Acer pseudoplatanus/Явор обикновен
Acer platanoides/Шестил
Alnus glutinosa/Елша черна
Fraxinus excelsior/Ясен планински
Fraxinus oxycarpa/Ясен полски
Fagus sylvatica/Бук обикновен
Platanus orientalis/Платан източен
Quercus frainetto/Дъб благун
Quercus pubescens/Дъб космат
Quercus petraea/Дъб зимен
Quercus cerris/Дъб цер
Quercus robur/Дъб летен
Sorbus domestica/Скоруша
Syringa vulgaris/Люляк обикновен
Tilia tomentosa/Липа сребролистна
Tilia cordata/Липа дребнолистна
Tilia platyphillos/Липа едролистна
Ulmus glabra/Бряст планински
Ulmus laevis/Бряст бял
Ulmus minor/Бряст полски

на Горска семеконтролна станция – София за дървесните

Маса
на 1000
броя
семена
/ г/

Чистота
/%/

8
15
12
30
21
3

64,1
7,1
6,7
17,3
6,5
21

98,54
77
91,8
91,3
90,9
72,4

58
78
75
63
73
11

15600
140845
149254
57803
154083
47619

8913
84592
102761
33248
102334
3792

138 бр./8,97 г
127 бр./1,22 г
168 бр./1,46 г
129 бр./2,53 г
0,88 г/123 бр.
0,18 г

28
5
3
11
5
12
9
14
12
64
89
10
2
11
25
23
14
9
2
3

145,83
128,2
1,1
79,5
62,1
281,03
4,46
3716,43
3121,36
3595,43
5771,77
6330,76
20,9
5,43
–
–
–
12,0
8,1
8,0

90

71
48
37
48
38
71
44
71
76-77
65
64
83
93
69
64
66
78
49
85
68

6850
7800
909091
12579
16103
3559
224215
269
320
281
173
158
47619
184162
–
–
–
83333
123457
125000

4501
3744
324023
6038
6119
2540
96690
191
247
102
118
138
44498
94199
–
–
–
40833
96441
80175

44 бр./7,23 г
71 бр.

83
61,4

–
–
–
–
–
89,9
70,3
–
–
–
–
91,8
91,45

Видовете с липса или оскъдност на данни от ГСС – София
са:
Acer campestre/Клен полски, Acer monspessulanum/Маклен,
Acer tatarikum/Мекиш, Alnus incana/Елша бяла, Amygdalus
nana/Нисък бадем, Carpinus betulus/Габър обикновен, Celtis
australis/Копривка южна, Corilus avellana/Леска обикновена,
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Средни стойности
Кълняемост
Брой семена в
Брой
/%/
1 кг
жизнеспособни
семена в 1 кг

Брой
обработени
партиди

Посевна норма
/бр. г/л.м/

66 бр./5,43 г
137 бр./8,38 г
84 бр.
68 бр.
40 бр.
35 бр.
41 бр.
38 бр.
34 бр.
39 бр./1,72 г
37 бр./0,29 г
42 бр.
41 бр.
35 бр.
75 бр.
49 бр./0,4 г
54 бр./0,45 г

Corylus colurna/Леска турска, Fraxinus ornus/Мъждрян,
Juniperus oxycedrus/Смрика червена, Fagus orientalis/Бук
източен, Sorbus torminalis/Брекина
*При липите не е отразен показателя маса на 1000 бр. семена и брой
жизнеспособни семена в 1кг, тъй като при съхранението в пясък семената са с висока влажност.
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Тип местообитания от мрежата НАТУРА 2000 съгласно
Приложение I от Директива 92/43/ЕЕС
4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo
40А0 * Субконтинентални пери-панонски храстови
съобщества
9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и
стръмни склонове
91D0 * Мочурни гори
91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens
91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.
91S0 * Западнопонтийски букови гори
91AA * Източни гори на Quercus pubescens
9260 * Гори от Castanea sativa
9530 * (Суб-)средиземноморски борови гори с ендемични
подвидове черен бор
9560 * Ендемични гори с Juniperus spp.
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