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УВОД 
 

 

Световните запаси от нефт и газ бързо започват да намаляват и 
добива, доставките им и повишеното търсено значително оскъпяват 
крайните продукти. България и централна Европа като цяло имат 
много  лимитирани  запаси  от  подобни  енергоносители  и  внасят 
основната част от необходимостите си. Относно петрола това са 
почти 100%, подобно е положението и с газта. Ако обобщим това 
е почти пълна зависимост от външни източници, върху които 
трудно може да се влияе. Европа е изправена пред 
предизвикателствата от промените на климата, увеличаващата се 
зависимост от внос на ресурси  и енергия  и от  нарастващите 
енергийни цени.  При това състояние,  европейските  цели  за  
устойчиво  развитие  стават  по-трудни  за  постигане.  Новата  
европейска  енергийна  политика,  в частност  –  и  националната,  
имат  за  цел  преодоляване  на  тези предизвикателства в полза на 
всички европейски граждани. Отправната  точка  на  европейската  
енергийна  политика    е  в  три приоритетни направления: 

овладяване на негативните промени на климата; 

ограничаване   на   външната   зависимост   на   ЕС   от   вносни 
енергийни ресурси; 

  насърчаване икономическия растеж и заетостта като по този 
начин   да   се   обезпечи   сигурна   и   достъпна   енергия   за 
потребителите; 

Постигането на тези цели е невъзможно без развитието и 
използването на широк фронт на възобновяеми енергийни 
технологии – вятърни, слънчеви, водни, фотоволтаични, приливни и 
термални.  Биомасата от  енергийни култури е една  от 
потенциалните технологии които имат конкретно приложение в 
България и се намират в такова развитие в което те са готови за 
комерсиално приложение. 

 

 

Възобновяема енергия 
 

Възобновяемите енергийни източници предоставят устойчив и 
неутрален към въглеродните емисии естествен източник за топлина 
или енергия, както и подобряване сигурността и разнообразието 
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при доставка на енергийни източници. Някои форми на 
възобновяема енергия имат потенциала да създават и поддържат 

 

 

 

значителна заетост в селскостопански региони. Основните 
ограничения на възобновяемите енергийни източници   остават 
свързани с увереността на потребителите и в надеждността и 
доставката й (поради самата природа на някой от източниците като 
например вятъра), както и разходите за изграждане отразяващи се 
в доставните цени на енергията. Повишаващият се интерес към 
възобновяемата енергия и прогнозираният й потенциал е резултат 
от множество фактори: 

  Световното убеждение, че нивата на въглеродните емисии се 
нуждаят от незабавно понижаване, за да се редуцира техния 
ефект върху глобалното затопляне; 

  Това  е  довело  до  вписването  в  множество  международно 
обвързващи    документи    под    Протокола    от    Киото    за 
лимитиране нивата на въглеродните емисии до определени 
нива   към   2012.   В   Европейския   съюз   ще   продължат   да 
действат обвързващи норми и след Киото; 

  Намаляващите    резерви    и    увеличаващите    се    цени    на 
енергията от фосилни източници, в частност газ,   петрол и 
тяхната чувствителност към политически влияния. 

  Необходимостта  да  се  редуцира  зависимостта  от  внос  на 
енергия  със  сигурни  доставки,  които  местните  източници 
предоставят; 

  Изключително   уязвимата   позиция,   в   която   се   намира 
конвенционалната земеделска продукция в общата икономка 
на страната и пресата към нея от множество страни подтиква 
към алтернативни и устойчиви възможности за използване на 
земята като отглеждането на енергийни култури. 

Много  от  потенциала,  който  биомасата  от  енергийни  култури 
притежава в намаляване на въглеродните емисии идва от; 

  Изместване  на  фосилните горивни източници за отопление 
като начало и в последствие с развитието на технологиите за 
малки  и  средни централи  за  производство  на 
електроенергия. 

  Неутралният  статус  на  биомасата  от  енергийни  култури  по 
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отношение   на   емисиите   CO2,   където   растящата   култура 

 

 

 

консумира толкова атмосферен въглероден двуокис, колкото 
и в последствие бива освободен при обръщането и в 
използваема енергия като топлина или електричество. 

  Общия въглероден разход е изчисляван за производство на 
електричество от биомаса, газ и въглища, и показва емисии 
на CO2 от 60g, 400g и 1,000g за kW електричество съответно. 

 

 

Биомаса 
 

С изключение на приливните и геотермалните всички други 
източници на възобновяема енергия получават своята енергия 
изцяло от слънцето. В случая на енергийните култури от биомаса 
слънчевата   енергия   е   превърната   от   растението   в   химическа 
енергия, складирана в биомасата чрез естествения процес на 
фотосинтеза. Това може да бъде под формата на масла при 
маслодайните култури, тревата мискантус (слонска трева), или под 
формата на дървесна биомаса при видовете с кратък период на 
ротация като Paulownia, върба или топола, чиито стебла се изсичат. 
Дървесните видове представляват 60% от общия добив на биомаса 
като Paulownia се оказва най-ефективната култура за нашите 
географски  ширини  сравнявайки  годишния  добив  от  нея  спрямо 
този от топола върба или мискантус. 
Основно   предимство   на   Paulownia   като   енергийна   култура   е 
бързият растеж в първите 1-2 години от развитието си и 
способността кореновата система да поддържа формирането на 
нови растения на мястото на отсеченото стебло.   Посадъчният 
материал се засажда през пролетта като в края на първия 
вегетативен период се изсича на нивото на земята с цел да се 
провокира на следващата година формирането на множество нови 
стебла. 
Растежа през следващата година е бърз като достига до 3-4 метра в 
края на годината и над 6-7 метра на втората година когато се изсича 
за преработка на получената биомаса. Подобно насаждение има 
живот около 20-25 години и предполага 10-12 реколти, след което 
земята може да бъде отново използвана по друго предназначение. 
Различно е и количеството на добива, което може да се очаква от 
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хектар като това зависи от няколко фактора. На първо място това е 
избора на сорт, място, климатичните условия, допълнително 
напояване както и всички други фактори нормално повлияващи 
традиционните земеделските култури. Очакваните добиви от 
Paulownia могат да варират в диапазона 30-40 tdm/ha/y или при 
двугодишен цикъл на ротация до 80 tdm/ha. 
Измерено в енергийни единици сухата маса от Paulownia има 
енергийно съдържание от около 18MJ за килограм или 42% от 
енергията в еквивалентен обем леко гориво. Така можем да 
преизчислим добива от хектар за година в еквивалент на 12 000- 
17 000 литра гориво от хектар, a от тук лесно да оценим добива от 
Paulownia във финансов еквивалент. На фона на това цените на 
горивата  се  предвижда  да  продължат  да  нарастват  постепенно 
което прави инвестицията в енергийна култура като Paulownia 
изключително разумна. 
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1. ПРОИЗВОДСТВО НА PAULOWNIA ЗА БИОМАСА 
 
 

1.1 Избор на място 
 

Изброените по-долу климатични, географски и биологични 
изисквания на Paulownia имат за цел да насочат инвеститора в 
подходящите за отглеждане енергийни култури при избора му на 
място за изграждане на плантацията. 

 

 

Paulownia   расте   до   2000м   надморска   височина   и   географска 

ширина 40оN и 40оS. За стопанско отглеждане с инвестиционна цел 
е препоръчително надморската височина на насаждението да не 
надвишава 750м – 800м. 
Растежът на дърветата започва през пролетта, когато температурата 
на почвата достигне 15оС -16оС. Оптимални температури за растеж 
на Paulownia са в диапазона 24оС -33оС. 
Paulownia е високоадаптивна към разнообразни почви и расте на 
широк диапазон от почви, но най-добро развитие се наблюдава при 
дълбоки  и добре  дренирани  почви.  Най-подходящи  и 
предпочитани за отглеждане на Paulownia са леките, аерирани и 
песъчливи почви с или без наклон. 
Неподходящи за отглеждане на Paulownia са глинестите, скалисти 
(каменисти),  подзолни  и  прогизнали  (заблатени)  почви.  Почви, 
които съдържат   глина над 25% и порьозност под 50% не са 
подходящи за отглеждане на Paulownia. 
Добър растеж при Paulownia се наблюдава на почви с рН от 5.0 до 
8.9. Paulownia не толерира почвена соленост над 1%. 

 
1.2 Изисквания на Paulownia към почвено климатичните и 
агрономични условия. 

 

 

Paulownia е високо адаптивен дървесен вид, но за гарантиран 
икономически ефект на насаждението и висок добив на качествена 
дървесина трябва да се осигурят следните подходящи почвени, 
климатични и агротехнически условия. 
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№ параметър Допустими граници 

1 Механичен състав съд. на физична глина до 30 % 

2 рН 5,00 – 8,50 

3 Съдържание на водоразтворими соли под 1 % 

4 Мощност на профила над 90 см 

5 Мощност но хумусния хоризонт над 40 см 

6 Обща порьозност над 50 см 

7 Плътност на почвата Около 1,3 г/см3 

8 Височина на подпочвени води под 2,00 м 

9 Надморска височина до 800м 

10 Средна годишна температура 13 – 25 0C 

11 Макс. Т С0
 +40,0 0C 

12 Минимална Т С0
 -20,0 0C 

13 Валежи, мм/месец над 150 мм/месец 

14 Скорост на вятъра до 28 км/ч 

15 Светлинен режим 20000 – 30000 лукса 

 

 
 

1.3 Указание за вземане на почвени проби за почвен анализ от 
площи предназначени за отглеждане на Paulownia 

 

 

Основно изискване 
Почвената проба трябва да бъде представителна за площта, от която е 
взета. За тази цел е задължително вземането на средна проба от всяко 
поле, независимо от площта му. Ако площта е по-голяма от 10 дка, 
средна почвена проба се взема на всеки 10 дка – т.нар. елементарен 
участък. При наклонени терени се оформят елементарни участъци в 
горната, средната и долната част на полето. Събирането на първичните 
средни проби се извършва при нормални метеорологични условия 
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Начин на вземане на почвените проби 
Почвените  проби  се  вземат  с  помощта  на  ръчни  или  механизирани 
сонди от задължително от три дълбочини 0 – 30 см, 30 – 60 см. и 60 – 90 
см. От всеки елементарен участък се взема по една средна проба, която 
се формира от 15-20 бода. Бодовете се правят от диагонал или 
зигзагообразно (по приложените схеми) в елементарния участък, като се 
избягват нехарактертите за полето места. Почвата от всички бодове се 
събира /за всяка дълбочина в отделен плик/ в подходящ по-голям съд и 
се размесва с цел хомогенизиране. От нея се взема средна проба с тегло 
400-500гр при нормалните почви и 600 – 800гр при скелетни (каменисти 
почви). 
Средната проба се поставя в подходящ здрав амбалажен плик, на който 
се записват следните данни: 
Район............................................................. 
Населено място............................................. 
Стопанство (ферма)....................................... 
Идентификационен № на имота................... 
Дълбочина на вземане.................................. см 
Дата на вземане............................................ 
Номерирането на почвените проби на всяко поле започва от № 1. За 
анализ почвените проби се изпращат задължително с опис. 

 

 

Необходими  анализи  за  оценка  на  земи  от  земеделския  и  Горския 
фонд за изграждане на насаждения от Paulownia: 

 

 

-    рН 
-    Хумус 
-    Механичен състав 
-    Общи карбонати 
-    Минерален азот 
-    Усвоим фосфор 
-    Усвоим калиий 
-    Съдържание на калций и магнезий 
-    Микроелементи – Fe, Zn, Cu, Mn 
-    Електропроводимост 
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Схема за събиране на почвени проби от елементарен участък 

схема 1                                                                          схема 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

схема 3                                                            схема 4 
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1.4 Посадъчен материал 
 

 

Изборът на посадъчен материал е ключов момент в осигуряването на 
икономическия ефект на едно насаждение за добив на биомаса. 
Основните критерии, с които трябва да бъде съобразен избора е 
температурния режим на мястото и валежите. Това са двете основни 
изисквания към избора на посадъчен материал. Фирма БИО ТРИИ 
препоръчва избора на хибридни сортове изрично селеткирани за добив 
на биомаса. Хибридните сортове селектирани в фирма Био трии са 
подходящи за: добив на висококачествена дървесина – сорт Bellissia и за 
производство на биомаса – сорт Oxi. 

 
 

 

1.5. Засаждане и отглеждане – общи условия 
 

 

1.5.1. Подготовка на терена 

Paulownia обикновено се засажда напролет и предпочита южно 
изложение и някаква защита от вятър. Както всички дървета, младите 
дръвчета трябва да бъдат защитени от тревопасни животни. 

 

 

1.5.2. Слънце 

Paulownia изисква много светлина за най-добър растеж. 
 

 

1.5.3 Валежи 
Напояване е необходимо ако валежите през първия вегетативен период 
е по-малко от 150 мм на месец. За грубо сравнение – 10 мм валеж 
доставя 10 литра вода. Напояване е необходимо и в последващите 
години, ако месечните валежи паднат под 50 мм. Недостатъчното 
количество вода забавя растежа, но не води до загиване на растението. 

 

 

1.5.4 Вятър 
Paulownia не е подходяща за области със силен вятър, но се развива 
добре в защитени области. Силният вятър може да прекърши младите 
растения и фиданки, което може да настъпи при скорост на вятъра над 
45км/ч. Препоръчва се плантации да се установяват на места със скорост 
на вятъра не повече от 28 км/ч. 
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1.6.  Засаждане 

 

 

 

1.6.1. Пасища и терени покрити с храстовидна растителност 

При избор на пасищата и ливади с цел създаване на плантации с 
Paulownia, терена трябва да бъде предварително третиран с хербицид 
поне 4-5 седмици преди засаждането. Спазването на този период се 
налага от необходимостта остатъчни следи от хербицида в почвата да се 
разградят напълно и да не увредят младите и неукрепнали растения. 
Хербицидът трябва да е подбран, така че да е в състояние да отстрани и 
осигури дълготраен контрол за поне 9 месеца. 
Теренът трябва да се почисти преди засаждането и всякакъв повторен 
растеж на плевелите да бъде строго контролиран. 

 

 

1.6.2. Контрол над плевелите след засаждането 

Контролът над плевелите подпомага растежа и жизнеността на 
растението. Кръг с диаметър 1.5 м около всяко дърво трябва да се 
поддържа без плевели в продължение на поне 2 години. Трябва да се 
пръска с препарат през пролетта точно преди започването на растежа 
(събуждането), но трябва да се внимава препарата да няма контакт със 
стъблото на дървото. Ако се появят млади коренови издънки около 
дървото, те трябва да се отстранят ръчно, а не чрез хербицид. 

 

 

1.6.3. Риголване 

Препоръчително е преди засаждане, терена да бъде изоран /минимум 
на 40 – 60 см/ с цел раздробяване на почвата и изкореняване на 
коренищата на многогодишните треви  и плевели. Ако почвата е тежка, 
глинеста, риголването трябва да е на дълбочина поне 70см - 80 см. 

 

 

1.6.4.  Дисковане /изравняване/ 

След риголването е необходимо терена да бъде дискован /изравнен/ 
двукратно.   С   това   се   счита,   че   терена   е   подготвен  за   браздене, 
маркиране и засаждане. 

 

 

1.6.5.  Браздене и маркиране 

Бразденето се извършва с дълбочина 20 см. След това се маркират 
местата   на   засаждане.   Във   всяка   точка   на   засаждане   се   добавя 
изкуствена или оборска тор, която предварително е смесена с почва. 
Растението се засажда така, че връзката между стъблото и корена да 
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бъде най-много 1 см под ниво на почвата. Останалата почва се наслагва 
и отъпква. При равен терен, особено, ако има опасност от 

 

 

 

влагонасищане на почвата през зимата, е препоръчително да се направи 
могила (купчинка), така че да се повдигне нивото на почвата в мястото 
на засаждане. Препоръчително е могилката да бъде повдигната  с 25см - 
30 см в сравнение с околната почва. 

 

 

1.6.6. Определяне на посадъчната схема 

 

  Paulownia  за  залесяване  –     При  създаване  на  плантациите  за 
дърводобив се препоръчва следната плътност на засаждане – 4х4, 
4х5 м или 5х5 м със съответно 620 - 500 дървета/хектар. По-висока 
плътност на засаждане води до установяването на конкуренция за 
пространство между отделните дървета и забавя растежа им след 
първите  3-4  години.  По-ниската  плътност  на  засаждане  води  до 
много бърз първоначален растеж, което понижава качеството на 
дървесината. 

  Paulownia  за  биомаса  –  препоръчително  е  за  ефикасен  добив  на 
биомаса,   дърветата   да   се   засаждат   при   по-голяма   плътност, 
отколкото се изисква при добива на дървесина. Препоръчителната 
плътност на  засаждане  за добив на биомаса е между 350 и 1000 
дървета/дкa, в зависимост от техниката, с която ще се събира 
биомасата, последващото използнаве на биомасата и съответно 
плътността на засаждане. (Плътността на засаждане трябва да 
съответства и на машината, която ще се използва при събирането на 
реколтата). 

 

 

1.6.7. Напояване 

Препоръчително   е   терена   за   засаждане   да   бъде   напоен   преди 
засаждане. Фиданките трябва да бъдат напоени в деня на засаждането 
и напоявани след засаждането, докато развият добра коренова система 
(около 2 години). Повторно се поливат 2-4 дни след засаждането им. 
Поливането  след  засаждането  трябва  да  бъде  редовно  и  обилно, 
особено  в  сух  период.  Напояване  е  необходимо  ако  валежите  през 
първия вегетативен период са по-малко от 150 мм на месец. Напояване 
е необходимо и в следващите години ако месечните валежи паднат под 
50 мм. 
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За нормалното развитие на Paulownia е необходимо: 

 

 

 

или      валежи   с   относително   равномерно   разпределение      - 
минимум 120 - 150 мм на месец, 

или напояване /капково/ 
и/или налична подпочвена влага в дълбочина на 1-1.5 м. 

Основното изискване за максимален растеж е поливането да бъде 
редовно и обилно по време на вегитационния периода. 

 

 

1.6.8. Наторяване 

Paulownia e толерантна към бедни почви и може да достигне приемливи 
размери за диаметър на стъблото. Paulownia обаче, расте по-добре на 
плодородни  почви.  Експерименти  показват,  че  е  най-добре  да  се 
прилага тор под формата на азот, фосфор и калий, по време на 
засаждането. Азотът е по-ефективен, когато се прилага като 
самостоятелен елемент. 
Наторяването на почвата по време на засаждането понякога е 
необходима, но то е в строго  съотвествие с резултатите от почвения 
анализ. 
Ако не е направен предварителен анализ на почвата можете да 
направите подхранване със следните материали и стартови хранителни 
елементи: 

- почва : органичен тор             - 1 : 1 
- троен суперфосфат /TSP/       - 200г 
- калиев сулфат                           - 120г 
- амониева селитра                    - 150г 

В  процеса  на  експлоатиране  на  насаждението  трябва  да  се  има  в 
предвид обедняването на почвата с времето. По тази причина е 
необходимо бъде добавян тор през определени периоди. 
Продължителността на периодите зависи както от изходното състояние 
на почвата така и от интензитета на растеж и циклите на ротация на 
насажденията. Препоръчва се след първите цикли на ротация да се 
наблюдават количествата азот, калий и фосфор в почвата, след което да 
се направи схема за периодично наторяване. 

 

 

1.6.9. Кастрене 

Целта на отглеждането на Paulownia е да се произведе добра реколта от 
дървета  с  добра  форма  и  в  добро  състояние.  Това  се  постига  чрез 
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внимателно   отстраняване   на   малформации.   Ако   крайния   целеви 

 

 

 

продукт е дървесина, трябва да се стимулира развитието на максимално 
количество освободена от чепове дървесина по ствола на дървото. Това 
се постига чрез отстраняването на клоните, които не са съществени за 
поддържане на оптимума от листа необходими за фотосинтезиращата 
активност. 

 

 

1.6.10.   Засаждане без цялостна обработка на почвата 
/допуска  се  само  в  случаи,  когато  е  невъзможно  да  се  направи  цялостна 
обработка  на  почвата,  залесяване  в     горски  фонд,  декорация  на  паркове  и 
градини/ 

Ако по определени причини се премине към засаждане на Paulownia 
без предварителна обработка на почвата е необходимо растенията да 
бъдат засаждани в дупки, изкопани предварително. Първоначално се 
маркират местата за засаждане, следва изкопаването на дупки. Ако 
земята не е рохкава, дупките за засаждане трябва да са колкото сe може 
по-широки,  /за  тежки  почви  задължително/-  поне  60х60х60  см.  При 
изкопаване на дупката повърхностната почва се отделя от по-дълбоката 
почва. След това дупката се запълва наполовина с повърхностната почва 
(препоръчително смесена с органична тор). Растението се засажда, така 
че връзката между стъблото и корена да бъде около 1 см под ниво на 
почвата. Останалата почва се наслагва и отъпква. При равен терен, 
особено, ако има опасност от насищане на почвата през зимата е 
препоръчително  са  се  направи  могила  (купчинка),  така  че  ниво  на 
почвата при дупката за засаждане да бъде 30 см над повърхността на 
околната почва. Според дълбочината на дупките и техните размери се 
подбира и съответната техника за тяхното изкопаване. Размера на 
дупките се определя в зависимост от предварителната обработка на 
почвата като започва от 20Х20Х20 см и достига до 60Х60Х60см 

 

 

 Ключови фактори:  

  Анализ   на   почвата   за   определяне   на   съдържанието   на   глина   и 
микроелементи  и  за  преценка  до  колко  почвата  е  подходяща  за 
отглеждане на Paulownia; 

Подготовката на почвата е основополагаща за задоволителен растеж; 
Контролът върху превелите е най-важният аспект при подготовката на 
мястото  на  засаждане  и  отглеждането  на  дърветата  през  първата  и 
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втората година; 

 

 

 

Напояването е наложително ако летните валежи са недостатъчни; 
 

 

1.7 Болести и неприятели 

Насажденията от  Paulownia не боледуват от  характерните за региона 
болести. Проблем представлява чувствителността на стеблото към 
стъблено  и  кореново  гниене  в  млада  възраст.  За  избягването  му  се 
прилагат препарати срещу сиво гниене и други. Борбата не е трудна, но 
заболяването   е   зависимо   от   начина   на   поливане   на   посадъчния 
материал в първите месеци от засаждането и отцедливостта на почвата. 
Наличието на конкурентна растителност в 50 сантиметровата зона около 
кореновата   система   влошава   значително   растежа   във   височина   и 
диаметър.     Особено     важно     е     непрекъснатото     почистване     на 
растителността около стеблата, тъй като може да повлияе значително 
върху добивите. 

 

 

1.8 Добиви 

В зависимост от условията, избрания генотип /хибриден сорт/, 
полаганите грижи за насаждението и всички други фактори нормално 
повлияващи традиционните земеделските култури, добивите от 
Paulownia могат да варират в сериозни граници от 30-40 tdm/ha/y (тона 
суха материя за декар на година) или при двугодишен цикъл на ротация 
до 70-80 tdm/ha. 

 

 

1.9 Събиране на продукцията 

Събирането на продукцията от Paulownia се осъществява от късна есен 
до  ранна  пролет.  При  нормални  обстоятелства  това  дава  около  3 
месечен период от декември до началото на март. Това време 
затруднява влизането с машини и трябва да бъде взето под внимание. 
Ако условията предполагат по-ранно развитие на пъпките изсичането 
трябва да се изтегли назад във времето. Най-общо това означава 
събиране на продукцията преди соковете на растението да започнат 
движение по стеблото и по този начин складираните в корените запаси 
да обезпечат развитието на нови стебла. 
Има три начина за събиране на реколтата. Директно събиране на като 
дървен чипс, събиране на цели стебла и събиране нарязани на пръчки с 
определена   дължина   и   всеки   от   тях   има   своите   предимства   и 
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недостатъци. 

 

 

 

В повечето случаи събирането на продукцията е процес, при който се 
наблюдава коопериране между различни собственици поради 
спецификата на процеса и цената на използваните машини. 
Самостоятелното закупуване и използване на подобна машина в много 
малки случай е правилният избор. Тук трябва да се добави и 
необходимостта от места за сушене, изисквания на веригата от 
доставчици и крайните потребители на продукцията. Всичко това 
съвкупно определя избора за събирането и следващи мероприятия с 
произведената продукция. 

 

 

1.9.1 Директно събиране на чипс 

В този случай културата се събира и преработва до чипс още при самото 
отрязване на стеблата. В случая събрания материал може да се нуждае 
от изкуствено изсушаване, за да се предотврати загниване. Повечето от 
машините за този тип събиране са конструирани да прибират двойни 
редове   с   едно   минаване   като   притежават   значително   променени 
жънещи   глави,   които   се   монтират   към   стандартните   машини   за 
събиране на фураж. Машината отрязва стеблото след което го прави на 
чипс и  изхвърля  в  ремарке.  Използваните ремаркета за  събиране на 
силаж  могат  да  бъдат  приложени  в  случая.  Когато  продукцията  се 
събира все още свежа, качеството на чипса е по-добро и разходите за 
гориво и амортизация на машината се минимизират. Това е най- 
ефективната операция за събиране на продукцията но изисква и 
специално отредени места за сушене. Самият чипс започва да гние 
подобно на компостирането, което води до загуба на енергия. Сушилни 
с вентилирани подове използвани при житни култури са успешно 
използвани за тази операция. В допълнение самият чипс се прибира и 
суши след като реколтата от житни култури е изсушена и по този начин 
скъпото оборудване се оползотворява допълнително. Този тип машини 
за събиране на продукцията имат капацитет от около 5-6 хектара на ден. 
В условията на България където нивите са компактни и разпръснати 
капацитета може да бъде считан за около 3-4 хектара за ден. 

 

 

1.9.2 Събиране на цели стебла 

В  този  случай  културата  се  събира  на  цели  стебла.  При  избора  на 
подобен метод за събиране на продукцията трябва да бъдат съобразени 
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множество условия. 
Машините    основно    отсичат    и    освобождават    стеблата,    които    е 
необходимо да се събират, отстраняват и складират като отделна 
операция.   Все   още   няма   ефективни   машини,   които   да   връзват 
отсечените стебла и работата с 6-10 метрови пръти е доста трудоемка. 
Събраните   стебла   трябва   за   втори   път   да   бъдат   прехвърлени   за 
нарязване преди да бъдат използвани. Събраните стебла се групират 
изправени формирайки нещо подобно на купа сено. Така те ще имат 
достатъчно добра естествена въздушна вентилация за необходимия 
период от около 2 месеца за сушене на дървесината без да загниват. В 
случая това означава, че специалните сушилни необходими при 
директното събиране на чипс не са необходими. Качеството на чипса 
получен по този метод е по-ниско от това при директното му събиране. 
Операцията по нарязването му на чипс е по-енергоемка, тъй като се 
реже изсушена дървесина. Машините използвани за изрязване на 
стеблата имат капацитет от 4-6 хектара на ден, но те все пак остават на 
местата на отрязване и изискват събиране и извозване. Въпреки, че това 
е  по  скъпият  метод  на  събиране  на продукцията  от  гледна  точка на 
оперативни разходи в България при наличието на малки плантации, 
разпокъсани площи и липсата на скъпоструващи сушилни и жънещи 
машини, този метод може да се окаже по-приложим и практикуван. 

 

 

1.9.3 Събиране на продукцията на пръчки. 

Този метод заема средно място между директното събиране под 
формата  на  чипс  и  отрязването  на  цели  стебла.  Този  тип  жънещи 
машини са разработени за захарна тръстика и формират малки парчета 
от цялото стебло около 5-10 см на дължина по начин подобен на 
събирането директно в чипс. Парчетата се изхвърлят от машината в 
ремарке за изнасяне от насаждението. В този случай поради по-големия 
размер на парчетата и подобрената въздушна циркулация между тях 
естественото изсушаване е възможно по начин подобен при събирането 
на цели стебла. Тези парчета също ще се нуждаят от допълнително 
нарязване преди употреба, за да се максимизира ефективността на 
горене, но те за разлика от целите стебла лесно се манипулират. Тук 
отново качеството на чипса е по-лошо от директно получения, защото 
материала, който се нарязва е относително сух. 
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1.10.  Сушене и съхранение 

При положение, че необходимостта от осигуряване на гориво е почти 
непрекъснато през цялата година и зависи от крайния потребител ще е 
необходимо някакъв тип сушене и съхранение. Това е частта от веригата 
на доставчици е най малко уточнена и изисква работа, за да се уточнят 
проблемите   и   техните   адресати.   Свежо   събраната   култура   има 
естествена влажност около 21.3% (за сравнение друга енергийна култура 
като върбата има 50% влажност) и необходимостта от сушене се 
определя от избрания метод за събиране на продукцията. Основно това 
е само директно събрания чипс, който може да се нуждае от  изкуствено 
изсушаване. Цяло отрязаните стебла или парчета нямат способността за 
се загряват сами и да провокират загниване за това те се изсушават 
естествено. Изкуственото изсушаване е скъпа операция и изисква 
определено  количество  енергия  за  понижаване  влажността  до  около 
20% при каквато чипса остава стабилен за дълъг период от време за това 
отсичането  трябва  точно  да  се  съобрази  за  да  се  избегне 
необходимостта от изкуствено сушене. 
Сушенето е необходимо защото при повишена влажност целулозата по- 
лесно се усвоява от гъби и бактерии и дървото започва да загнива. От 
това следва загуба на калоричност и най-общо загуба на качеството му 
като гориво. 
Процента, до който се изсушават чипса зависи и от горивните камери. 
Големите пещи приемат и чипс с до 30% влажност докато по-малките 
работят ефективно със сух материал. Напълно сух материал има 
енергийна стойност 19MJ/kg до като такъв с 22% влажност има 17MJ/kg 
тъй като част от енергията се използва за изсушаването му. 

 

 

1.11.  Възстановяване на мястото 

Когато насажденията от Paulownia достигнат края на жизнения си цикъл, 
мястото трябва да бъде превърнато в тревна площ или обработваема 
земя. Кореновата система на Paulownia e значителна и нейното 
механично  отстраняване  може  да  причини  значително  увреждане на 
почвата. 
След като последната реколта даде нови издънки, докато те са 30-50 см 
високи, Paulownia е изключително чувствителна към хербициди, така че 
еднократното прилагане на хербицид (5l/ha глифосфат) е достатъчно за 
унищожаване на активно развиващата се култура. Културата трябва да 
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бъде   оставена   поне   две   седмици   след   напръскването,   за   да   се 
подсигури пълно поглъщане и проникване на хербицида. 
С използването на   култиватор   от издънките и повърхностния слой на 
почвата се образува плитък обработваем слой, в който се засява житна 
култура. При това по-голямата част от кореновата система остава в 
почвата без да уврежда нейната структура. Едно такова възстановяване 
на площите за отглеждане на житни култури би отнело цял сезон. 
Превръщането на мястото в пълноценна обработваема площ ще отнеме 
по-дълго време, за да могат корените да изгният. В противен случай би 
се изисквало едно много по-сложно и скъпоструващо механично 
отстраняване на издънките и корените. 

 
 

 
2.0.   СТОПАНСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Брутното крайно потребление на енергия в България може да бъде 
обобщено в три основни групи; за топлинни и охладителни нужди (44,1 
%),   потребление на електроенергия (30,3%) и енергия за транспорта 
(25,6 %). Затова е трудно да разберем, защо повечето инициативи за 
производство   на   енергия   от   възобновяеми   източници   е   насочена 
основно към производство на електричество. 
В допълнение, технологиите за генериране на топлина са може би най- 
развитите  от  всички.  По  тази  причина,  те  представляват  и  най-голям 
интерес  към  развитието  на  този  тип  възобновяеми  енергоизточници, 
които са и най-приложими за селското стопанство в България. 
Логистиката  за  захранване  на  голяма  много  мегаватна  централа  от 
множество малки производители ще представлява сериозен логистичен 
проблем. Все пак захранването на относително малка централа (под 1 
MW) от малък кооператив е по-устойчивият път за развитие. По този 
начин се увеличават и възможностите за доставка на отопление до 
крайния потребител, чрез една фирма за енергийни услуги, получавайки 
по-този   начин   предимството   да   продаваш   продукт   със   добавена 
стойност а не суров материал (дървен чипс). 

 

 

2.1.  Изгаряне, Газификация и Пиролиза 
 

 

Съществуват   три   термодинамични   процеса,   които   могат   да   бъдат 
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използвани   за   превръщане   на   енергията   на   дървесния   чипс   в 

 

 

 

използваема енергия – топлинна или електрическа; изгаряне, 
газификация и пиролиза. В малки мащаби, както би било практично за 
условията в България технологиите за директно изгаряне вече 
съществуват  и  се  прилагат,  технологиите  за  газификация  в  малки 
мащаби все още се развиват и предстои тяхното комерсиализиране а 
пиролизата все още е в стадии на изследване и развитие. 

 

 

2.1.1.  Изгаряне 
Най-общо казано това е най-ефективният път за получаване на топлина 
от дървесен чипс. Процеса включва горене на дървесния чипс при 
достатъчно количество кислород за да протече до край превръщайки 
по-голямата  част  от  горивото  в  въглероден  диоксид  и  вода.  Това  е 
установена технология с множество системи на пазара. 
Неизбежно съществуват загуби във всички системи за изгаряне но 
модерните добре поддържани котли за чипс имат коефициент на 
ефективност за превръщане на енергията над 80%. Тъй като дървесния 
чипс има ниска плътност енергийния баланс     (внесена енергия към 
енергия на изхода) се максимизира ако горивото се използва възможно 
най-близко до мястото си на производство. Прието е, че максималното 
разстояние за транспортиране на горивото не бива да надвишава 20км. 
При тази ситуация енергийният баланс ще бъде над 30:1. 
Съществува широк набор от оборудване започващо от няколко киловата 
до много мегавати. генерираната топлина може да бъде използвана 
директно за производство на топла вода или въздух или да бъде 
използвана за производство на пара с който да се задвижват турбини за 
производство на електричество. Все пак капиталовите разходи за 
последното приложение се очаква да бъдат ограничаващи за 
разпространението им в Българските условия. 
Най-подходящите системи имат склад за чипс и котли с горивни камери 
захранвани с термостатично контролирани сонди с необходимите 
системи за безопасност предотвратяващи обратно горене. 
Ако  горивната  система  се  захранва  от  чипс  с  влажност  20%-10%  то 
енергийната стойност е в диапазона 17-19MJ/kg. Дървесния чипс може 
също да бъде направен на пелети и да се използва за специално 
направени за тях пещи. Този процес изисква дървесината да бъде 
изсушена  до  под  10%  влажност,  в  последствие  смляна  в  метални 
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мелници  и  накрая  пресована  във  формата  на  пелети  като  всички 

 

 

 

процеси са енергоемки. Това с крайна сметка има негативен ефект в 
енергийния баланс на производството на чипс и намалява предимствата 
му спрямо други горива. 
Производството на пелет от специално отгледани за това дървесни 
култури е с малък икономически ефект. Все пак производството им от 
отпаден продукт при преработката на дървесина е разбираемо тъй като 
там не се влагат много от разходите за получаване на суровина. 
Още    един    важен    въпрос    при    изграждането    на    инсталации    е 
необходимостта от помещения за съхраняване на суровия дървесен 
материал, който изисква до девет пъти по-голям обем за единица 
енергия в сравнение с течните горива (1м3 гориво изисква около 8 м3 за 
дървесина  с  влажност 20%  способна  да осигури еквивалентни 
количества енергия). 

 

 

2.1.2.  Газификация 
Това е форма частично изгаряне където включената в чипса енергия се 
освобождава   под   формата   на   запалими   газове,   водни   пари   и 
въглероден оксид. Това се постига чрез загряване на горивото до високи 
температури  (над  700  0C)  при  контролиран  дефицит  на  кислород 
пречещ на пълното изгаряне до вода и въглероден двуокис. Това е 
относително прост химичен процес и може да бъде извършен в 
множество системи (updraft, downdraft, fluidised bed) в зависимост от 
къде се подава кислорода и неговата посока при преминаване на 
газифициращия съд. Получените газове се охлаждат и пречистват и 
горенето завършва в стандартен двигател с вътрешно горене. Основно 
се използва двигател с компресия за запалване (дизел) като най- 
толерантен към газа който има различна природа. Малко количество 
дизелово гориво (10%) се използва за подобряване изгарянето на газа. 
Това има добавеното  предимство, че при липса на газ от дървесина 
двигателя може да работи изцяло на дизелово гориво. 
При използването на газ получен от дървесина за гориво в двигателя той 
произвежда 75-80% от мощността в сравнение ако работи изцяло на 
дизелово гориво. Малки системи от порядъка на 100-250KW създадено 
електричество  са  разработени но  не са комерсиализирани. 
Преработката на дървесината до газ е сравнително безпроблемна но 
пречистването  му  от  частици  и  сажди  за  да  позволи    безпроблемно 
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изгаряне в двигателя се явява сериозен проблем. 

 

 

 

Данните за ефективност при преобразуването на енергията с използване 
на двигател   и генератор показват, че тя е в диапазона на 25-30%. Ако 
обаче и допълнително генерираната топлина се използва за генериране 
на електричество ефективността може да бъде увеличена до 75-80%. 
Полученият в процеса газ има малка калорийна стойност между 4 и 5 
MJ/m3  и  не  е  икономически  изгодно  да  се  съхранява,  за  това  се 
използва още при образуването му. 
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2.1.3.  Пиролиза 

 

 

 

Това е технология, която все още е в процес на изследване и 

разработка.  Тя  включва  загряването  на  чипса  до  температури    от 

около 4300C - 7000C при пълна липса на въздух, при което се 

освобождава енергия под формата на пиролитично гориво,   плътен 

въглен и запалими газове. Относителните части на тези продукти 

зависи от използваните температури и от времето на престой на чипса 

в реактора. Основното предимство в този процес е, че може да 

произвежда течно гориво, което може да бъде складирано и 

транспортирано сравнително лесно. То има калоричен еквивалент от 

16MJ/kg, но е киселинно и има значително съдържание на вода т.е. е 

корозивно и се явява нестабилно. 
 

 
2.2 Биоремедиация 

 

Използването на Paulownia като възобновяема енергийна култура с 

кратки  цикли  на  ротация  е  една  икономически  обоснована 

инвестиция не само заради високите цени на горивата в момента. В 

този контекст трябва да се добави и способността и да извлича 

съединения от замърсени почви и води, което допълнително 

увеличава устойчивостта на инвестицията. Този процес наречен 

биоремедиация е особено приложим при днешните климатични 

промени, където трябва активно да се предприемат мерки за 

управлението отпадъците от ферми и канализационни води. 

По редица причини Paulownia е един много добър вид за 

рециклирането (биоремедиацията) на отпадъци. 

Paulownia използва значителни количества вода в сравнение с други 

дървесни   видове.   Голямата   коренова   система   на   Paulownia   и 

слизането и в дълбочина до около 2 метра, способства извличането 

на съединения не само от повърхностния слой на почвата но и от по 

дълбоките   хоризонти.   Тази   характеристика   на   вида   предоставя 

отлични възможности за подобряване на силно замърсени почви, но 

и прилагането на отпадни води за нейното напояване. Огромната 

листна  маса  на  вида, бързия  растеж, толерантността към 

замърсявания     и     значителната     евапотранспирация     способства 
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извличането на вредни съединения от почвата и водата. Именно тези 

характеристики правят Paulownia двигател за устойчива 

биоремедиация.  Водещ принцип за  всички  системи  за 

биоремедиация е, че веществата включени в системата чрез 

замърсените почви и води са преработени и трябва да съвпадат с 

веществата, които са извлечени след събиране на културата и по този 

начин системата е устойчива. 

В свое изследване (Zhu, 1991) установява че 8 годишни Пауловнии 

имат способността да отнемат N със скорост от 930 kg/ha за година 

оценено спрямо средното съдържание на азот в листата от 2,6%. 

Световния институт за Paulownia описва вида като притежаващ 

изключителна способност да отнема нитрати, тежки метали, 

замърсители и други елементи от плитката и дълбока част на почвата. 

С опадването на листата растението обогатява почвата след като 

веднъж е рециклирало множество вредни съставки. 
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2.3 Разходи и стопанска оценка 
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3.0 ЕКОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА PAULOWNIA 

 

 

 

Използването на Paulownia с кратки цикли на ротация по отношение на 

околната среда и биоразнообразието се различава по няколко основни 

характеристики от културите отглеждани за храна. 

  При земеделските  култури най-често се използва малка част от 

цялото растение и дори при минимални козметични увреждания 

на културата добивите се намаляват значително. При  Paulownia 

къде се използва цялото растение подобни козметични 

увреждания има минимален ефект и прага, при който започват 

значителни икономически загуби е доста висок, което води до 

икономии на средства от борба с неприятели и контрол на 

болестите. 

  Paulownia    формира    един    относително    стабилен    хабитат    в 

сравнение  с  едногодишните  култури въпреки  че  събирането  на 

продукцията до известна степен го нарушава. Все пак, ако 

блоковете  с  Paulownia  са  в  различни  възрасти  (едно  и 

двугодишни) естествените неприятели на вредителите могат да се 

заселят и да преживяват в съседство като естествено контролират 

вредителите. Подобни случай са наблюдавани при сериозни 

вредители като листните бръмбари и ръждата. 

Всяка промяна в използването на земята от такава с ежегодна оран и 

житни култури в насаждение за Paulownia неминуемо води до промени 

в екологията/биоразнообразието. Насажденията с  Paulownia  могат да 

бъдат и буфери по отношение ограничаване прехвърлянето на зарази 

между отделни блокове с земеделска растителност. Разбира се пълна 

оценка на тези ефекти може да се направи само след дългогодишно 

използване на плантации с Paulownia експлоатирани на едно и също 

място съчетани със съответните научни оценки. Тези промени ще бъдат 

повлияни от използването на хербициди, пестициди, неорганични и 

органични торове, отпадни води както и цикличността на отрязване. В 

крайна сметка общия ефект на местата в които Paulownia заменя 

интензивното отглеждане на селскостопански култури ще бъде 

положителен но там където заменя подобрени пасища ще има 

минимален ефект. 
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3.1.  Флора 

Промяната   в   използването   на   земята   от   такава   за   пасища   и 

едногодишни култури към такава за многогодишен дървесен вид с 

регулярно прибиране ще промени наземната флора. Видовото 

разнообразие в растително съобщество под Paulownia ще се развие 

първоначално много бързо и в последствие бавно като видовете се 

сменят до достигане и установяване на едно по бедно на видове 

съобщество. Отправна точка на тези промени и скоростта на промените 

зависи от вида на почвата и факторите: третиране с хербициди, 

използването на торове и периодите за събиране на културата. 

  Плътността на растенията в плантации с Paulownia е висока. При 

други подобни култури е установено, че първоначално има 

множество прокълващи семена а в последствие кратко живеещи 

многогодишни  (често  агресивни  дървесни  и  храстовидни)     а 

накрая с многогодишни видове с консервационнна стойност и. 

  Разбира се плантации изградени върху пасища развиват по-богата 

многогодишна флора от плантации изградени върху ежегодно 

орани и третирани с хербициди площи. 

  Прибирането   на   продукцията   предотвратява   създаването   на 

напълно  стабилна  приземна растителност. Мигновеното 

прибиране на биомасата има драматичен ефект върху 

микроклимата, слънчевото греене и използването на водата като 

резултата е моментно увеличение във видовия състав. През 

следващата година той ще е по-малък отново. 

  Хербициди  –  Paulownia  изисква  използването  на  хербициди  за 

стабилното и установяване на мястото на отглеждане поне през 

първите  два  сезона на  експлоатация.  В  последствие 

толерантността и към плевели е много по-висока а от там се 

повишава и нивото при което трябва да се предприемат мерки за 

контрол над плевелите. С времето постепенно ще намаляват 

инвазивните плевелни видове и ще се наблюдава единствено 

слабо конкурентна многогодишна сенкоустойчива растителност. 
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3.2.  Безгръбначни 

 

 

 

Изобилието на насекоми при Paulownia е значително по-малко от други 

бързо растящи видове. Срещат се някой листни мухи и афиди. Това води 

до понижената необходимост от използване на инсектициди. 

  Видове   с   консервационно   значение   не   се   наблюдават   при 

Paulownia. 

  Не са правени изследвания за състоянието на земните червей под 

плантация с Paulownia. Изследвания при други бързо растящи 

култури се наблюдава намаляването им. При дългогодишни 

установени  плантации на  върба  в  Германия  показват 

увеличаването им. 

  Разнообразието  на  безгръбначни  в  приземния  етаж  е  основно 

зависимо от естеството на приземната растителност. Интензивно 

отглежданите   насаждения   е   малко   вероятно   да   предоставят 

богати местообитания. 

  След изрязване на биомасата може да се очакват краткотрайни 

пикове в броя и разнообразието на безгръбначни видове. 

   Безгръбначната фауна е значително по бедна от фауната срещана 

в едногодишните култури въпреки значително по-голямото 

разнообразие на условия за съществуване. 
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