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Резюме
Осъществена е оценка на пет елитни клона люцерна по продуктивност и качество с оглед на 

селекцията. Най-висок продуктивен потенциал е установен при клон № 30. В рамките на един вегета-
ционен период успява да формира свежа вегетативна маса от 1380 g/растение. Отличава се с най-го-
ляма височина (средно 60,2 cm) на растенията преди прибиране и много бързо възстановяване след 
коситба (бал 9). 

Смилаемостта на сухото и органичното вещество на фуража за проучваните клонове е висока – 
над 70%. С най-високи средни стойности е клон № 27 (72,22%), следван от клонове с №№ 30, 31 и 28. 
Изследваните качествени показатели се различават по степен на вариране на ниво клон. Установява 
се, че най-силно взаимодействие генотип ↔ околна среда има при клон № 31, при който се отчита най-
висока степен на вариабилност. Стойностите на СV са над 20%, съответно за Hemicellulose - 53,6%, 
ADL - 26,6%, NDF - 21,6%, и ADF - 20,2%. Останалите клонове показват по-слабо взаимодействие, като 
относително най-стабилен по повечето показатели е клон № 30. 

При всички клонове се установява слабо вариране по смилаемост на сухото и органичното ве-
щество със стойности на СV от 1,6 (№ 30) до 7,4% (№ 31). Средните аритметични стойности на СV по 
низходящ ред вървят така: Hemicellulose – 33,6%, ADL – 11,3%, Lignif.(coeff.) – 10,3%, NDF – 9,9%, ADF 
– 9,1%, Cellulose – 8,8%, СP – 7,4%, IVDMD – 3,8%.

Abstract
An evaluation of five elite alfalfa clones for productivity and quality was carried out with regard to the se-

lection. The highest productive potential was found in clone № 30. It succeeded in forming fresh vegetative mass 
of 1,380 g/plant within one growing season. It was distinguished by the highest height (an average of 60.2 cm) of 
the plants before harvesting and a fast recovery after cutting (score 9).

The dry and organic matter digestibility of the feed of the surveyed clones was high - over 70%. The 
clone with the highest average performance was № 27 (72.22%), followed by clones № № 30, 31 and 28. The 
examined quality indicators differed in variation degree at a clone level. It was found that the strongest geno-
type ↔ environment interaction was observed in clone № 31, taking into account the highest degree of vari-
ability. CV values were over 20%, respectively for Hemicellulose – 53.6%, for ADL – 26.6%, for NDF – 21.6% 
and for ADF – 20.2%. The rest of the clones showed a weaker interaction, clone № 30 being relatively the most 
stable for most of the indicators. 

In all clones, a slight variation in the dry and organic matter digestibility values of CV from 1.6% (№ 
30) to 7.4% (№ 31) was observed. The CV average values in descending order were as follows: Hemicellu-
lose – 33.6%, ADL – 11.3%, Lignif.(coeff.) – 10.3%, NDF – 9.9%, ADF – 9.1%, Cellulose – 8.8% CP – 7.4%, 
IVDMD – 3.9%. 

Ключови думи: люцерна, клонове, продуктивност, in vitro смилаемост, влакнини. 
Key words: alfalfa, clones, productivity, in vitro digestibility, fiber. 

ВЪВЕДЕНИЕ
Люцерната е сред най-важните фуражни 

култури, използвани в преживното животновъд-
ство. Въпреки че тя е общоприета като високока-
чествен фураж за хранене на животните, в пове-
чето селекционни центрове по света се извърш-

ва интензивна научна работа за по-висока енер-
гийна стойност на фуража от люцерна. Смята се, 
че когато люцерната се използва в дажбите на 
животни с висока продуктивност, като например 
млечни крави, смилаемостта на фуража е лими-
тиращ фактор (Julier et al., 2003; Kertikova & Ilieva, 
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1997; Hall et al., 2000). В селекционните програми 
на люцерната все повече внимание се фокусира 
върху подобряването на качеството на фуража в 
процеса на създаване на нови сортове (Rotili et 
al., 2001; Kertikova et al., 2000; Julier et al., 2003; 
Annicchiarico et al., 2010; Kertikova и Ilieva, 2011). 
Анализът на влакнинните компоненти на клетъч-
ните стени на фуражните растения е от най-голя-
мо значение при оценката на качеството на фу-
ража поради високото им съдържание и влияние 
върху поемането и смилаемостта от животните 
(Jung, 1997; Naydenova et al., 2004).

Целта на настоящото проучване е оценка 
на елитни клонове люцерна по продуктивност и 
качество с оглед на селекцията. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В селекционен питомник, изведен във второ 

опитно поле на ИФК, Плевен, са проучени образци 
(клонове, линии, сортове, хибридни комбинации) 
люцерна по биологични и стопански качества. 
Обект на оценка в статията са пет елитни клона 
(№ 27, № 28, № 29, № 30 и № 31), показали добра 
дълготрайност в хода на проучването. Представе-
ните данни за количествени и качествени показа-
тели са по откоси от реколта 2008 г. Растителните 
проби са унифицирани от гледна точка на морфо-
логията, която кореспондира с фазата начало на 
цъфтеж (фаза на прибиране за фураж). В зависи-
мост от това са реколтирани различен брой под-
расти при изследваните клонове люцерна. Макси-
мален брой подрасти – пет, са прибрани при клон 
№ 30 съответно на 10 май; 3 юни; 25 юни; 18 юли 
и 27 август. При клон № 27 са анализирани проби 
от четири подраста, прибрани на 10 май; 3 юни; 
18 юли и 27 август. При клонове с № 28 (10 май; 3 
юни; 1 юли), № 29 (10 май; 3 юни; 27 август) и № 31 
(10 май; 23 юни; 1 август) са прибрани и изслед-
вани три подраста. Отчетена е продуктивността 
(зелена маса) по подрасти и общо за годината 
(g/растение), както и височина на растенията, брой 
стъбла и темп на подрастване (бал). Изследвани-
те клонове люцерна представляват вегетативно 
размножени частично инбредни линии (излъчени 
в предходни проучвания), които в рамките на кло-
на са с една и съща генетична структура. 

Осъществена e характеристика на кло-
новете по основни показатели на качеството на 
фуража: съдържание на суров протеин по Веен-
де анализ (AOAC, 2000) и влакнинни компонен-
ти на клетъчните стени по детергентен анализ 
на Goering and Van Soest (1970). Определени 
са следните влакнинни фракции: неутрално-де-
тергентни влакнини/Neutral-detergent fiber (НДВ/
NDF); киселинно-детергентни влакнини/Acid-
detergent fiber (КДВ/ADF), киселинно-детергентен 
лигнин/Acid-detergent lignin (КДЛ/ADL). Емпирич-
но са определени полиозидите хемицелулоза и 
целулоза като компоненти на клетъчните стени, 
съдържащи се във влакнинната фракция: хеми-

целулоза = НДВ - КДВ ; целулоза = КДВ - КДЛ. 
Степента на лигнификация е съотношение на 
КДЛ и НДВ/100 (Akin&Chesson 1989). Ензимната 
смилаемост in vitro на сухото (СмСВ/IVDMD) и ор-
ганичното (СмОВ /IVOMD) вещество е определе-
на чрез двустепенен пепсин-целулазен ензимен 
метод на Aufrere (Naydenova, 2010). 

Установени са коефициент на вариране 
(CV), референтни и средни стойности по показа-
тели. Варирането се счита за слабо, средно или 
силно при CV съответно до 10%, между 10 и 20% 
и над 20% (Dimova и Marinkov, 1999).

Отчетен е индекс на de Martonne 

(IDM),                       , където: р е месечното

 

количество на валежите (mm); Т – средномесеч-
ната температура на въздуха (ºC). При съответ-
ните стойности на индексa климатът се класифи-
цира като: IDM<10 – сух или ариден; 10.0≤ IDM<20.0 
– полуариден; 20.0≤ IDM<24.0 – средиземномор-
ски; 24.0≤ IDM<28.0 – полувлажен; 28.0≤ IDM<35.0 
– влажен; 35.0≤ IDM<55.0 – много влажен (Croitoru 
et al., 2012).  

За статистическа доказаност на разликите 
е използван програмният продукт STATGRAPHICS 
Plus for Windows Version 2.1. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В агрометеорологично отношение 2008 

година се характеризира с неравномерно раз-
пределение на количеството на валежите през 
вегетационния период (април-септември) на лю-
церната. Отчита се силна вариабилност в коли-
чеството на валежите от 17,1 (м. юли) до 78,1 mm 
(м. април). Месечните суми на валежите варират 
от 39,9 до 165,8% отклонение в сравнение с тези 
за 30-годишен период (табл. 1). Като цяло през 
периода на активна вегетация на люцерната се 
очертава ясно изразена тенденция с високи тем-
пературни отклонения (от +0,5 до +3,2ºC) в срав-
нение със същите за многогодишния период. Из-
ключение има само през месец септември, когато 
има поднормални стойности (-0,7ºC).

Анализът на интегралното въздействие 
на двата климатични фактора показва, че в рам-
ките на вегетационния период класифицирането 
на климата по IDM се променя. Най-високи стой-
ности са установени за месец април (IDM=39,5) 
и съобразно със скалата климатът се определя 
като много влажен. За месец май климатът е по-
лувлажен (IDM=24,8), а в следващите два месеца 
е полуариден. Най-ниска стойност (IDM=5,7) е от-
четена за месец август, т.е. сух климат. 

Изследваните клонове люцерна са с раз-
личен произход и направление на използване 
(табл. 2). Общата им отличителна характеристика 
е дълготрайност, показател, имащ пряка връзка с 
адаптивния потенциал.
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Показатели
Indices 

Вегетационен период
Vegetation period

IV V VI VII VIII IX
Средномесечна температура на въздуха, t ºC 
Monthly average air temperature, t ºC 13,7 17,9 22,3 23,9 25,5 17,5

Средно за 1964–1993
Average for 1964–1993 11,4 17,4 20,7 22,9 22,3 18,2

Отклонение, ºC 

Deviation, ºC +2,3 +0,5 +1,6 +1,0 +3,2 -0,7

Месечни суми на валежите, mm
Monthly precipitation, mm 78,1 57,8 31,1 17,1 65,3 62,3

Средно за 1964–993
Average for 1964–1993 47,1 64,5 69,1 52,1 42,8 38,0

Отклонение, % 
Deviation, % 165,8 89,6 45,0 60,4 39,9 171,8

Показател на аридност по Мартон
Index of aridity in Marton 39,5 24,8 11,5 11,1 5,7 28,5

Таблица 1. Агрометеорологични показатели през вегетационния период на 2008 г.
Table 1. Agro meteorological indices during the vegetation period of 2008

Таблица 2. Характеристика на клонове люцерна, включени в селекционна програма
Table 2. Characteristic of alfalfa clones including in breeding program

Характеристика
Characteristic

№ на клон
N of clone 27 28 29 30 31

Произход
Origin

Италия
Italy

Русия
Russia

Казахстан
Kazakhstan

България
Bulgaria

България
Bulgaria

Направление на 
използване 
Field of use 

Сенокосно/Hay**
Пасищно/Grazing* * ** ** ** *

Биологичен потенциал
Biological potential

Брой подрасти
N of harvest 4 3 3 5 3

Зрялост/maturity
Брой дни между:
N of days between:

1ви и 2ри подраст
1st & 2 nd cut 23 23 23 23 43

2ри и 3ти подраст
2 nd & 3 nd cut 43 27 84 22 38

3ти и 4ти подраст
3 nd & 4 nd cut 39 - - 23 -

4ти и 5 ти подраст
4 nd & 5 nd cut - - - 39 -

Резултатите показват, че клоновете имат 
различна реакция към температурата и водния 
запас по време на вегетацията, която намира 
израз във възможността им да формират веге-

тативна биомаса през определен брой дни. На 
практика прибирането на първия подраст при 
всички клонове е извършено на една и съща дата 
(10 май), т.е. до този момент не се наблюдават 
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фенологични различия между клоновете. Впо-
следствие, въпреки създалите се благоприятни 
агроклиматични условия, се установява, че № 31 
достига фаза начало на цъфтеж за период от 43 
дни, а останалите клонове - за 23 дни. Различи-
ята в растежа и развитието са по-съществени 
след първия подраст. Единствено клон № 30 за-
пазва бърз растеж след всеки следващ подраст, в 
резултат на което е формирал пет подраста. При 
клон № 28 също е отчетен бърз растеж след вто-
рия подраст и формиране на трети подраст за 27 
дни, но след това растенията изпадат в покой и 
повече откоси не са реколтирани. За клон № 27 е 
отчетен по-бавен темп на подрастване в сравне-
ние с най-жизнения (№ 30), но макар и за по-го-
лям брой дни (43 и 39) успява да формира четири 
подраста. 

Възможностите на люцерновото растение 
да формира по-големи количества вегетативна 
маса е основен критерий за ефективна селекция 
при създаването на нови сортове. Полученият 
различен брой откоси демонстрира по категори-
чен начин ефекта от взаимодействието генотип
↔ околна среда. Имайки предвид, че условията 
на отглеждане са идентични, то различният брой 
подрасти разкрива биологичния потенциал на 
клоновете за продуктивност. Данните в таблица 3 
показват, че клоновете се разпределят в четири 
статистически групи. Установява се, че клон № 30 
достоверно превишава останалите по формира-
на зелена маса. При него се отчита 1380 g све-
жа биомаса от растение. На следваща позиция 
е клон № 27 (810 g/растение). При клонове № 28 
и № 29 стойностите са близки (720 g и 776 g) и 
няма доказаност на разликите. С най-ниска про-
дуктивност е клон № 31 (605 g/растение), за кой-
то се отчита и най-бавно възстановяване след 
коситба (бал 1).

Получените резултати за един от основ-
ните елементи на добива от вегетативна маса при 
люцерната – височината на растенията, показват, 
че клоновете с висока продуктивност са и с най-
голяма височина. Най-високи са растенията на 
№ 30, като средната височина преди прибиране 
от пет откоса е 60,2 cm срещу 31,66 cm за клон 
№ 31. Останалите три клона (№№ 27, 28, 29) по 
стойности заемат междинно положение, като 
достоверно отстъпват на № 30, а № 31 превиша-
ват с/над 15 cm.

По отношение на количеството на стъбла-
та се установява, че растенията на № 31 форми-
рат по-голям брой стъбла (50 бр.). За останалите 
клонове средните стойности са по-ниски и близки, 
съответно между 23, 25 (№ 27) и 28 броя (№ 30). 
Анализът на данните за елементите на продук-
тивността при клон № 31 показват, че близо два 
пъти по-големият брой стъбла на едно растение 
не може да компенсира по-бавния темп на подра-
стване и по-ниската височина на растенията.

От проучените пет клона люцерна два 
- с № 27 и № 31, показват високи стойности за 
суров протеин през всички подрасти (табл. 4). 
Максимални стойности са получени при третия 
подраст, съответно за № 27 – 23.84%, и за клон 
№ 31 – 25.03%. 

Клоновете люцерна се различават по 
средно съдържание на тотални влакнинни ком-
поненти. С най-ниско съдържание на NDF е № 27 
(36,21%), следван от №№ 28, 30 и 31 със съдър-
жание между 38,3 и 38,9%. Значително по-високо 
съдържание показва клон № 29 (41,39%). По от-
ношение на съдържанието на ADF № 28 и № 27 
са с по-ниски стойности (26-27%) в сравнение с 
останалите клонове. С най-ниско средно лигни-
ново съдържание е № 28 (5,46%), докато на оста-
налите клонове съдържанието на ADL е над 6%.

Данните за смилаемостта на сухото и 
органичното вещество на фуража показват, че 
тя е висока – над 70% средна смилаемост за 
всички клонове. С най-високи средни стойности 
е клон № 27 със смилаемост 72,22%, следван 
от №№ 30, 31 и 28 със смилаемост 71,81%, 71% 
и 70,94%. Резултатите за съдържание на суров 
протеин показват, че клон № 27 е на първа по-
зиция (23,45%), заедно с клон № 31 (22,73%). 
Вероятната причина за по-добрите стойности на 
изследваните качествени показатели при № 27 
и № 31 се дължат на тяхната морфология. Като 
елитни клонове, излъчени в направление за па-
сищно използване, те се характеризират с по-го-
лямо количество листа и нежни стъбла.  

Вариационният анализ показва слаба сте-
пен на вариабилност по смилаемост при всички 
клонове, като стойностите на СV варират от 1,6 
(№ 30) до 7,4% (№ 31). Слабо е варирането и по 
отношение на суровия протеин от 4,62 до 8,22% 
(№ 29, № 28, № 27, № 31). Изключение прави 
клон № 30 (СV=12,7%) със средно вариране, но 
това е обяснимо от гледна точка на реколтирания 
по-голям брой подрасти. 

Вариационният анализ върху данните, по-
лучени за проучваните показатели при клоновете, 
показва, че средните аритметични стойности на 
СV по низходящ ред вървят така: Hemicellulose 
– 33,6%, ADL – 11,3%, Lignif.(coeff.) – 10,3%, NDF 
– 9,9%, ADF – 9,1%, Cellulose – 8,8%, СP – 7,4%, 
IVDMD – 3,8%. 

Разглеждайки получените резултати от 
гледна точка на хомогенността на клоновете, се 
установява, че най-силно взаимодействие гено-
тип ↔ околна среда има при клон № 31. При него 
се отчита най-висока степен на вариабилност на 
Hemicellulose (53,6%), ADL (26,6%), NDF (21,6%), 
ADF (20,2%). Останалите клонове показват по-
слабо взаимодействие, като относително най-
стабилен по повечето показатели е клон № 30. 
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Таблица 3. Оценка на клонове люцерна по продуктивност (свежа маса), височина, 
брой стъбла и възстановяване след коситба

Table 3. Evaluation of alfalfa clones by productivity (fresh mass),
 height, stems number and recovery after cut

Клон №/ 
Показател 

N of clone/Trait

Продуктивност
Productivity 

g/plant

Височина 
Height 

cm
Брой стъбла

Number of stems

Възстановяване 
след коситба 

Recovery after cut
1=много бавно/

very slow; 9=много 
бързо/ very rapid

Първи подраст/First cut
27 310 ± 20,25 77 ± 1,36 29 ± 1,02 9
28 330 ± 19,12 52 ± 1,20 21 ± 0,95 9
29 375 ± 23,14 70 ± 1,34 24 ± 1,22 9
30 420 ± 25,12 88 ± 2,36 30 ± 1,15 9
31 105 ± 5,17 42 ± 1,25 40 ± 1,96 1

Втори подраст/Second cut
27 190 ± 10,25 45 ± 1,36 25 ± 0,87 1
28 250 ± 20,23 66 ± 2,35 29 ± 0,68 9
29 260 ± 14,53 60 ± 2,14 31 ± 1,14 1
30 360 ± 15,65 87 ± 2,54 36 ± 1,12 9
31 400 ± 25,36 25 ± 0,87 75 ± 2,45 1

Трети подраст/Third cut
27 120 ± 12,33 38 ± 2,14 19 ± 0,56 1
28 140 ± 11,32 37 ± 1,16 20 ± 0,45 -
29 141 ± 14,52 36 ± 1,20 20 ± 0,23 -
30 250 ± 15,23 59 ± 1,65 25 ± 0,50 9
31 100 ± 4,35 28 ± 0,45 35 ± 0,45 -

Четвърти подраст/Forth cut
27 190 ± 6,32 27 ± 2,14 20 ± 0,58 -
30 200 ± 10,23 39 ± 2,12 25 ± 0,57 9

Пети подраст/Fifth cut
30 150 ± 9,56 28 ± 2,10 24 ± 0,60

общо
total

средно
mean

средно
mean

между 
between

27 810 b 46,75 c 23,25 b 9-1
28 720 c 51,66 bc 23,33 b 9
29 776 b 53,33 b 25,00 b 9-1
30 1380 а 60,20 a 28,00 b 9
31 605 d 31,66 d 50,00 a 1

LSD 99,5% 64,18 5,84 15,45 -
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Таблица 4. Характеристика на клонове люцерна по качествени показатели (%)
Table 4. Characteristics of alfalfa clones in qualitative indicators (%)

Показатели
Indicators 
Откос/cut

СП*
CP

НДВ
NDF

КДВ
ADF

КДЛ
ADL

Hemicellu
loses

Целулоза
Cellulose

Лигниф.
Lignif.
(coeff.)

СмСВ
IVDMD

СмОВ
IVOMD

клон № 27/clone 27
I 24,31 33,21 27,63 5,82 5,57 21,81 21,1 71,44 75,54
II 23,83 34,15 28,07 5,82 6,08 22,26 20,7 70,19 71,35
III 23,84 35,95 27,00 5,99 8,95 21,01 22,2 74,25 74,77
IV 21,84 41,52 26,12 6,51 15,39 19,61 24,9 72,99 73,15

Mean 23,45 36,21 27,20 6,04 8,97 21,17 22,2 72,22 73,70
SD 1,46 3,72 0,85 0,33 4,47 1,16 1,89 1,77 1,86
CV 6,23 10,3 3,1 5,4 49,8 5,5 8,5 2,45 2,5

клон № 28/clone 28
I 17,28 34,92 22,56 4,62 12,36 19,93 20,5 71,96 75,55
II 18,81 40,62 29,16 5,56 11,46 23,60 19,1 68,10 69,10
III 19,72 40,18 28,57 6,20 11,61 22,38 21,7 72,77 73,02

Mean 18,60 38,57 26,76 5,46 11,81 21,97 20,4 70,94 72,55
SD 1,02 3,17 3,65 0,79 0,48 1,87 1,30 2,49 3,24
CV 5,52 8,2 13,6 14,5 4,1 8,5 6,4 3,5 4,5

клон № 29/clone 29
I 18,34 38,64 30,69 7,32 7,95 23,37 23,9 72,08 72,53
II 18,19 41,31 32,66 6,85 8,66 25,81 21,0 68,91 68,83
III 18,00 44,24 30,45 6,48 13,78 23,98 21,3 67,63 67,29

Mean 18,17 41,39 32,26 6,88 10,13 24,38 22,1 69,54 69,55
SD 1,65 2,80 1,21 0,42 3,18 1,27 1,59 2,29 2,69
CV 4,62 6,7 3,8 6,12 31,4 5,2 7,2 3,3 3,9

клон № 30/clone 30
I 18,86 38,74 31,40 6,51 7,34 24,89 20,7 69,33 70,85
II 20,27 37,35 32,03 6,67 5,32 25,36 20,8 70,64 70,20
III 20,75 36,96 29,56 6,17 7,40 23,39 20,9 73,17 72,65
IV 21,63 38,40 30,51 6,06 7,89 24,45 19,9 73,10 72,96
V 17,53 39,95 28,31 6,27 11,64 22,04 22,2 72,81 72,64

Mean 19,80 38,28 30,36 6,34 7,92 24,02 20,9 71,81 72,00
SD 2,59 1,18 1,48 0,25 2,30 1,33 0,83 1,73 1,16
CV 12,7 3,10 4,8 3,9 29,1 5,5 4,0 2,4 1,6

клон № 31/clone 31
I 22,01 34,79 30,57 5,61 4,22 24,96 18,4 70,58 74,34
II 21,15 48,53 33,76 7,65 14,77 26,11 22,7 65,92 66,95
III 25,03 33,27 22,42 4,54 10,85 17,88 20,2 76,47 77,05

Mean 22,73 38,86 28,92 5,93 9,95 22,98 20,43 71,00 72,78
SD 1,86 8,40 5,85 1,58 5,33 4,46 2,16 5,28 5,22
CV 8,22 21,6 20,2 26,6 53,6 19,4 10,6 7,4 7,2

Mean CV 7,45 9,98 9,1 11,3 33,6 8,82 10,32 3,81 3,94

НДВ/NDF (неутрално-детергентни влакнини/Neutral-detergent fiber); КДВ/ADF (киселинно-детергентни влакнини/Acid-detergent 
fiber; КДЛ/ADL (киселинно-детергентен лигнин/Acid-detergent lignin); хемицелулоза/ Hemicelluloses (Hemicell.); целулоза/
Cellulose; степен на лигнификация (лигниф.)/Lignif. coeff.; СмСВ/IVDMD (ензимна смилаемост in vitro на сухото вещество/ In-
vitro dry matter digestibility (%); СмОВ /IVOMD (ензимна смилаемост in vitro на органично вещество/ In-vitro dry matter digestibility 
(%) СП*/CP - (суров протеин/Crude protein) по Kertikova и Ilieva, 2011).
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ИЗВОДИ
1. Най-висок продуктивен потенциал е 

установен при клон № 30. В рамките на един ве-
гетационен период успява да формира свежа ве-
гетативна маса от 1380 g/растение. Отличава се 
с най-голяма височина (средно 60,2 cm) на расте-
нията преди прибиране и много бързо възстано-
вяване след коситба (бал 9). 

2. Смилаемостта на сухото и органичното 
вещество на фуража за проучваните клонове е 
висока – над 70%. С най-високи средни стойно-
сти е клон № 27 (72,22%), следван от клонове с 
№№ 30, 31 и 28. Изследваните качествени пока-
затели се различават по степен на вариране на 
ниво клон. Установява се, че най-силно взаимо-
действие генотип ↔ околна среда има при клон 
№ 31, при който се отчита най-висока степен на 
вариабилност. Стойностите на СV са над 20%, 
съответно за Hemicellulose - 53,6%, ADL - 26,6%, 
NDF - 21,6% и ADF - 20,2%. Останалите клонове 
показват по-слабо взаимодействие, като отно-
сително най-стабилен по повечето показатели е 
клон № 30. 

3. При всички клонове се установява сла-
бо вариране по смилаемост на сухото и органич-
ното вещество със стойности на СV от 1,6 (№ 30) 
до 7,4% (№ 31). Средните аритметични стойности 
на СV по низходящ ред вървят така: Hemicellulose 
– 33,6%, ADL – 11,3%, Lignif.(coeff.) – 10,3%, NDF 
– 9,9%, ADF – 9,1%, Cellulose – 8,8%, СP – 7,4%, 
IVDMD – 3,8%.
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