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КОЛКО Е ВАЖНА АГРАРНАТА НАУКА В БЪЛГАРИЯ? 
 ПОСТИЖЕНИЯТА И ПРОБЛЕМИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ 

КУЛТУРИ, ПЛЕВЕН 
 
Институтът по фуражните култури, Плевен е създаден през 1954 година 
с 63 годишна история. Той е единственния научно-изследователски институт в 
България, който  изследва и разрешава проблемите в областта на фуражното 
производство. Изследванията са концентрирани в три отдела, които оформят затворен 
кръг на фуражното производство: Отдел Селекция и семепроизводство на фуражните 
култури, Отдел Технология и екология на фуражните култури и Отдел Консервиране, 
окачествяване и използване на фуражите. 

 
В селекционните  програми на отдела по селекция и семепроизводство са 

включени люцерната - основна за нашата страна фуражна култура, еспарзетата, 
звездана, ежовата главица, безосилестата овсига, тръстиковидната власатка, райграса, 
житняка, соята, фуражния грах, фия, силажна царевица и някои други култури. В 
изследователската дейност преобладават задачите, свързани със създаване на сортове, 
отговарящи на съвременните изисквания за производство на фуражи и опазване на 
околната среда. Основни показатели, по които се води селекцията са висока 
продуктивност, съчетана с високо качество на фуража и семената, устойчивост на 
стресови фактори, добра адаптивност към условията на отглеждане и с висок 
икономически, социален и екологичен ефект. В методически подход на селекционната 
работа се съчетават класическите и съвременните методи и схеми на селекция. 
Разработват се нови аспекти в екологичната генетика и мутационната  селекция, 
полиплоидизация, отдалечена хибридизация, екологогенетична оценка на генотиповете 
в селекционния процес при по-голяма част от фуражните култури. С цел повишаване на 
ефективността на отбора и  преодоляване на по - бавния темп на повишаване на добива 
при фуражните култури се въвеждат ефективни генетични методи за създаване на 
адаптивно ценен изходен материал - отдалечена хибридизация и химически 
мутагенезис. Създават се предпоставки за въвеждане на хетерозисна селекция при 
пасищен райграс и люцерна. Определя се екологичната стабилност на фуражните 
култури в процеса на селекция, предпоставка за организиране на тандема - "добив - 
екологична стабилност". 

Водят се активни  изследвания по предварителната оценка на състава и 
хранителната стойност на изходния генетичен материал и новосъздаваните сортове 
фуражни култури, по разкриване на биохимични и белтъчни маркери за идентификация 
на новите сортове.   

В резултат на дългогодишната селекционна дейност в Института са 
създадени и признати следните сортове: 

-Люцерна: Плевен 1, Плевен 6, Плевен 13, Обнова 10, Виктория, Вит и 
Сторгозия, пасищният сорт Осъм, Дара. 

-Ежова главица: Дъбрава  
-Безосилеста овсига: Ника  
-Тръстиковидна власатка: Албена  
-Пустинен житняк – Морава  
-Пасищен райграс – Тетрани, Тетрамис 
-гребенчат житняк – Свежина 
-Сорго: Плевен 71 и Плевен 76  
-Зимен  фуражен грах: Плевен 10 
-Пролетен фуражен грах: Плевен 4, Керпо 
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-соята: Павликени 121; Даниела и Мира 96, Сребрина. 
В процес на изпитване в ИАСАС е нов сорт еспарзета. Новите сортове отговарят 

на европейските изискванията за различимост, хомогенност и стабилност. Те са с 
подчертана висока продуктивност, съчетана с по-добро качество на фуража, по-добра 
приспособимост към почвено-климатичните условия на страната  и превъзхождат  
внасяните отвън през последните години чужди сортове. Гаранция за успеха и 
разпространението на новите сортове е тяхното семепроизводство, за което се грижи 
специално звено към секцията по селекция. Неговата задача е да поддържа и 
размножава сортовете на Института, да рекламира и проучва възможностите за 
тяхното разпространение в условията на пазарното стопанство и конкуренцията. 

 
В отдел Технология и екология на фуражните култури научните изследвания 

се водят в направление растениевъдство, почвознание и торене, физиология на 
фуражните растения, растителна защита и ливадарство. Проучват се технологични 
звена и детайли от  интензивните фуражни сеитбообращения, срокове на засяване, 
отглеждане и прибиране при новите сортове, уплътненото използване на земята и 
прецизиране на основните параметри на торене с макро и микро елементи при 
различните видове едногодишни и многогодишни фуражни култури. Обект на 
проучване е хумусното съдържание и баланса на хранителните вещества в почвата. На 
фона на глобалното затопляне и тенденцията Балканският полуостров да остане в зона 
с по-чувствително засушаване и високи температури се проучват редица параметри 
свързани с поливни и напоителни режими,  сухоустойчивост, грудкообразуване и 
азотфиксация на фуражните култури, вегетационно и извън вегетационно подхранване 
на растенията.  

Едно от технологичните направления в секцията е растителната защита на 
фуражните култури, единствено в страната, което гарантира получаването на фуражи и 
семена, чисти от плевели и болести, фуражи с висока хранителна стойност. Особено 
внимание в проучванията се отделя на непрекъснато променящата плевелна 
растителност, нейния вид и плътност, на неприятелите и биологичното им развитие, на 
болестите по фуражните растения и степените на поражения. В контекста на щадящо 
околната среда земеделие са проучени и предложени на практиката различни химични, 
биологични и интегрирани методи, средства и подходи за борба с плевелите, болестите 
и неприятелите по фуражните растения и соята. Растително-защитните мероприятия и 
препоръки в последните години станаха най-необходимите въпроси по които се искат 
консултации и препоръки от страна на нашите специалисти. Няма да е пресилено ако 
кажем, че Института подържа своеобразна гореща телефонна  линия за отговор и 
консултации по тези въпроси. 

В резултат на многогодишни изследвания в Института са разработени 
технологии за отглеждане на основни фуражни култури в направление за фураж и 
зърно; технологии за повишаване на продуктивността и подобряване качеството на 
фуража от естествени ливади и пасища чрез повърхностно или основно подобряване  
или директно подсяване на тревостоя. Установени са подходящи треви и тревни 
смески за изкуствено затревяване за различни почви при поливни и неполивни условия. 
Особено внимание се отделя на разработване на технологии, свързани с екологичното 
фуражно производство. 

Предложени са модели за основна, предсеитбена и вегетационна обработка на 
почвата, модели за уплътнено използване на земята и схеми за изграждане на зелен 
конвейр от тревни и зърнено фуражни култури. Уплътненото използване на земята, 
освен като възможност за получаване на повече фураж за животните, може да се 
разглежда и като своеобразен екологичен подход при който обработваемата земята 
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остава по-дълго време покрита с растителност, с което се намаляват  последиците от 
водна и ветрова ерозия, както и усвояване на площи замърсени с тежки метали. В тази 
връзка са проучени редица култури и тяхната структура при изграждане на 
противоерозионни сеитбообръщения. Дефиниран е показател за оценка  качеството на 
хумусните системи на почвите и е въведен е метод за количествено определяне на 
детрити в почвите. 

В съответствие с изискванията за намаляване на последействията върху 
околната среда и неиното опазване са установени редица параметри от технологичните 
звена (предшественици, торови и сеитбени норми за самостоятелни и смесени посеви, 
режими на торене и напояване, фаза на развитие и качество на продукцията и др.) В 
този аспект азотното торене, като един от основните фактори за замърсяване на почва и 
вода е в центъра на част от изследванията в условията на воден дефицит. Определени 
са ефикасността и екологично значение на концентрациите на минералния азот и 
оборския тор върху грудкообразуването и развитието и добива на фураж и семена при 
фуражните култури. 

Израз на усилената работа на сътрудницете от секцията са създадените и 
актуализирани технологии, отговарящи на изискванията на съвременото земеделие. В 
тях потребителите намират отговор на всички въпроси свързани с обработката на 
почвата, торене, сеитба, съвремени интегрирани системи за борба с плевели, 
неприятели и болести, икономичи, енергоспестяващи подходи за производство на 
висококачествен фураж и семена от люцерна, соя, звездан, еспарзета, червена и бяла 
детелина, житни треви (ежова главица, власатка и безосилеста овсига), сорго, грах, 
фий, рапица, естествени и изкуствени тревостои. 

 
 С изследователската дейност в секция консервиране, окачествяване и 

използване на фуражите се затваря кръга земя – фураж – животинска продукция. 
Работи се по задачи в областта на  енергийната и протеинова хранителна стойност на 
фуражите, съхранението и изхранването им на селскостопанските животни и съответно 
количеството и качеството на получената продукция.  

 Изследва се динамиката на основните зоотехнически и технологически 
характеристики на фуражните растения през вегетацията, с оглед на тяхното 
консервиране и използване като фураж за преживни животни. Изучава се  
ефективността на различни методи и технологии за консервиране (сено, силаж и 
дехидрат) и преработка на обемисти фуражи и влажно зърно и влиянието им върху 
количеството и качеството на продукцията от животните; Проучват се факторите, които 
влияят върху консумацията на фуражите, показател с важно за храненето на 
преживните животни значение; Определят се параметрите на поемане на фуража в 
зависимост от вида, стадия на развитие и метода на консервиране при  основните 
фуражни култури - царевицата за силаж, люцерната, житните треви - ежова главица, 
тръстиковидна власатка, безосилеста овсига, еспарзета, звездан, зимуващ и пролетен 
фуражен грах, зърнено-житни култури за целорастенийно използване, слънчогледа за 
фураж, амарантуса, сорго-суданкови хибриди, пасищни тревостои и др. Изследванията 
по силажиране и качествените показатели на силажите се съчетават със създаватне и 
изпитване на химични и биологични препарати за ефективно консервиране на 
фуражите. Разработват се бързи методи и подходи за по лесно и ефективно 
контролиране качеството на фуражите при производствени условия. 

 
В резултат на изследователската работа е даден отговор на широк кръг от 

въпроси свързани с хранителната стойност, консервирането и икономическата 
ефективност от използването на основните фуражни култури: 
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Създадени са наши химически препарати за силажиране, признати за 
изобретения. В отговор на изискванията за екологосъобразното фуражно производство 
са създадени биопрепаратите Бактосил и Бактозим. Изолирани са 5 щама 
млечнокисели бактерии с висока ефективност на трансформиране на захарите в млечна 
киселина, като гаранция за успешно и екологосъобразно силажиране. Създаден е метод 
за количествено определяне на газовите загуби при силажиране и връзката им с 
качеството на силажа.  

В областта на преработката на фуражите е установена ефективността на 
смилането и гранулирането при люцерновото сено, сламата и царевичака, изхранвани 
на различни категории преживни животни. Разработен е NIRS-фекалии метод за бърза 
и точна оценка на смилаемостта и енергийната хранителност на фуражите. Създадени 
са NIRS-калибровъчни, надеждни модели за оценка на химичния състав, смилаемостта, 
обменната енергия и кръмните единици за мляко и за растеж при някои фуражи с 
приложимост в практиката. 

Създаден  е метод (MSH) за числено определение на морфологичния стадий при 
люцерна, който дава възможност за по-точно определяне и предвиждане на 
качествените параметри на фуража. 

Проучени са факторите и е подобрена  методиката за определяне поемането на 
фуражите с овни. Създадени са индекси за оценка на енергийната  (Индекс за качество 
на фуража ИК) и на протеиновата хранителност на фуражите (Индекс за протеиновата 
хранителност на фуража, ИПХ), които намериха признание в чужбина.  

На база на изследователската работа в секцията са разработени звена и 
технологии за приготвяне на силаж, сенаж, сено, и дехидрат  от редица фуражни 
култури. Част от резултатите  намериха място в националните таблици за хранителната 
стойност на фуражите, съответстващи на  новите системи за оценка на енергийната и 
протеинова хранителност на фуражите.  

В заключение може да се каже, че натрупаният богат експериментален 
материал и направените научно-приложни разработки дават възможност на научния 
колектив да ги адаптира към различни агроекологични райони на страната, в малки или 
големи ферми и кооперативни стопанства. Използвайки дългогодишният опит по 
научно-техническо внедряване на постиженията в Института и други центрове на 
бившата Селскостопанска академия бяха създадени първите служби за съвети в 
земеделието. Проведени са редица курсове и семинари със специалисти и фермери. В 
помощ на практиката се публикуват ежегодно редица статии по различни въпроси от 
областта на прибирането, съхранението и изхранването на фуражите за преживни 
животни. Дават се многобройни консултации на фермери и производители. 

Института бе инициатор и реализатор на идеята за създаване на Българска 
асоциация по фуражно производство и ливадарство, която направи България 
пълноправен член на Европейската федерация по ливадарство и допринесе за по-тясно 
интегриране на нашата наука по фуражно производство с европейската. В резултат на 
това през 2003 година в Плевен бе проведен най-големия международен форум в 
историята на науката по фуражно производство в България – 12-я Симпозиум на 
Европейската федерация по ливадарство, на който участваха представители от над 30 
страни.  

Научните сътрудници от Института разгръщат активна дейност за 
популяризиране на научните постижения. Написани са над 1600 научни и голям брой 
научно-популярни статии и брошури. Една част от нас членуват в международни  
научни организации. 

Важна роля за развитието на Института имат контактите ни и разработването на  
съвместни проекти с Фландрия (Белгия), Франция, Италия, Украйна, Китай и други 
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страни, чиито представители и днес са сред нас. Международните ни връзки дават 
възможност да партнираме в разработването на проекти, финансирани от европейски 
програми, като начин за привличане на допълнителни средства за финансиране на 
изследователската дейност. 

И в близкото бъдеще работата на Института  ще продължи по изпълнението на 
проекти, свързани с приоритетите на нашето селско стопанство. На фона на глобалното 
затопляне и тенденцията Балканският полуостров да остане в зона с по-чувствително 
засушаване и високи температури ще се разработват  проблеми, свързани със 
засушаването, качеството на фуражите и храненето на животните за получаване на 
продукция конкурентна на Европейския пазар. 
В преструктурирането на земеделската наука Институтът по фуражни култури трябва 
да запази своя облик, но кореспондиращ тясно с интересите на селското стопанство и 
политиката на Европейския съюз. 
 

Предвид тежкото състояние, в което се намират Институтите към ССА, в 
това число и ИФК, е налице непрекъснато изтичане и намаляване на 
академичния и помощен персонал, крайно нисък дял на млади учени и висока 
средна възрастова граница на работещите. Този факт е от особенно голямо 
значение и определящ за съществуването на АГРАРНАТА НАУКА В 
БЪЛГАРИЯ. 
 
 
 


