
Актуални проблеми наАктуални проблеми наАктуални проблеми на Актуални проблеми на 
семенното и семенното и 
вегетативното вегетативното 

размножаване на размножаване на 
лавандулаталавандулаталавандулаталавандулата

гл.ас.дгл.ас.д--р Станко Станевр Станко Станевгл.ас.дгл.ас.д р Станко Станев р Станко Станев 



• Ценно ароматно и лечебно растение с 
голямо промишлено и стопанско значение 
за получаване на етерично масло и сух 
лавандулов цвят 

• Традиционен поминък от няколко 
десетилетия в районите на старозагорско, 
пловдивско и шуменско



Положителни тенденции в развитието през Положителни тенденции в развитието през 
последните годинипоследните години

• Повишено търсене на българско лавандулово о е о рсе е а б л арс о ла а дуло о
масло

• Повишаване на цената на продуктите получени 
от лавандулата 

• Наличие на високопроизводителни сортове с 
добро качество

• Бързо увеличение на площите в страната през 
последните години 



Негативни тенденции в развитието Негативни тенденции в развитието 
през последните годинипрез последните години

Липса на достатъчно автентични и качествени• Липса на достатъчно автентични и качествени 
маточници от новите сортове

• Масово производство и продажба на посадъчен 
материал с неустановен произход

• Производство на посадъчен материал от семена 
добивани в стари нискодобивни популации

• Създаване на нископроизводителни насаждения 
с посредствено качество на етеричното маслос посредствено качество на етеричното масло, 
добивано от тях



За решаване въпросите свързани с р р р
качественото размножаване почти 
10 години в Института по розата се10 години в Института по розата се 

работи по програма за:

1. Оптимизиране на вегетативното 
размножаване 

2. Установяване качествата на семенното 
размножение на сортовете, което съвсем 
нерегламентирано навлезе в пракикатар р р



Изследвания върху Изследвания върху 
оптимизиране на вегетативното оптимизиране на вегетативното 
размножаване на лавандулатаразмножаване на лавандулатаразмножаване на лавандулатаразмножаване на лавандулата



ССъздаване на интензивни ъздаване на интензивни 
лавандулови маточницилавандулови маточници за добиванеза добиванелавандулови маточницилавандулови маточници за добиване за добиване 

на вегетативен материал чрез:на вегетативен материал чрез:
б1. Увеличаване броя на растения на декар 

• Вариант 1 – схема на засаждане 70см междуредово 
растояние и 35см между растенията, 4082 бр.растояние и 35см между растенията, 4082 бр. 
растения на декар

• Вариант 2 – схема на засаждане 100см междуредово 
растояние и 35см между растенията 2857 бррастояние и 35см между растенията, 2857 бр. 
растения на декар

• Вариант 3 /контрола/ – схема на засаждане 140см 
35междуредово растояние и 35см между растенията, 

2041 бр. растения на декар

2. Осигуряване на поливни условия за отглеждането 
им – 80-85% от ППВ



Основание за тази идея намерихме в Основание за тази идея намерихме в 
следните факти :следните факти :

б• при ежегоден добив на резници размерът на 
туфата е значително по – малък /средно 40 – 42 
см. височина и 38 – 40 см. диаметър във фаза д р ф
цъфтеж/, което позволява намаляване на 
междуредовото разстояние 

• значително може да се намали обема на 
маточните насаждения необходими заматочните насаждения, необходими за 
добиването на вегетативен материал, а по–
пълноценното използване на площта би довело 
до намаляване на разходите по поддръжката –
торене, поливане и т.н.



Добив на зрели резници от декар от 2Добив на зрели резници от декар от 2--та до та до 
44 та година на отглеждане т е веднага следта година на отглеждане т е веднага след44--та година на отглеждане т.е веднага след та година на отглеждане т.е веднага след 

засаждането засаждането –– повишение 2,6 повишение 2,6 –– 3 пъти3 пъти
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Получаваме добив още през 2Получаваме добив още през 2--та година на та година на 
отглеждане с увеличение 3,5 отглеждане с увеличение 3,5 –– 4 пъти в 4 пъти в 

сравнение с контролатасравнение с контролата
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Добив на резници по сортовеДобив на резници по сортовеДобив на резници по сортовеДобив на резници по сортове
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Схема на засаждане 70/35 Схема на засаждане 70/35 –– не позволява не позволява 
механизация на обработкитемеханизация на обработките



Препоръчителен вариант 

- схема на засаждане 100/35см с 2857 
растения на декаррастения на декар

- капково напояване



Икономическа оценкаИкономическа оценкаИкономическа оценкаИкономическа оценка

Себестойност на лавандуловите резници
25 - 28% по-ниска при 1 и 2 вариант
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Изследване върху вкоренителнатаИзследване върху вкоренителната 
способност на българските сортове 

лавандулалавандула



Вкоренителната способност на Вкоренителната способност на 
сортоветесортовете –– вечния спор междувечния спор междусортовете сортовете –– вечния спор между вечния спор между 

производителитепроизводителите
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Резултати от получените стандартни Резултати от получените стандартни 
и нестандартни лавандулови резници и нестандартни лавандулови резници 

за периода 2002 за периода 2002 -- 2004 година2004 година

Вкоренени резници
стандартни нестандартни

% %
Сорт

% %
Хемус 87 13
Севтополис 83 17Севтополис 83 17
Юбилейна 86 14
Рая 78 22Рая 78 22
Хебър 87 13



Повишаване вкоренителната способност Повишаване вкоренителната способност 
чрез промяна срока на залагане начрез промяна срока на залагане начрез промяна срока на залагане на чрез промяна срока на залагане на 

резницитерезниците

                                         
Резултати от вкореняването на сортовете 

Рая и Хебър /датов опит/Рая и Хебър /датов опит/

70
80

40
50
60
70

ня
ва
не

, %

Хебър - % на
вкореняване
Р %

10
20
30

вк
ор
ен Рая - % на

вкореняване

0
20-22.03. 2-4.04. 15-17.04.

Срокове  за залагане  на резниците



Друго решение за повишаване 
вкоренителната способност на Рая ивкоренителната способност на Рая и 

Хебър е използването на алтернативен 
метод за вегетативно размножаванеметод за вегетативно размножаване



/основни положения//основни положения/

Стандартен метод
Алтернативен метод

• резници:               - зрели 
• срок за залагане: - март

Алтернативен метод

• резници:               - полузрели срок за залагане: - март
• субстрат:              - почва • срок за залагане: - септември

• субстрат: - хранителна смеска

без култивационно 
съоръжение на открита

в елементарни култивационни 
съоръжения без отоплениесъоръжение, на открита, 

висока леха                
р





Севтополис и Карлово Севтополис и Карлово –– 17%17%
Юбилейна и ДружбаЮбилейна и Дружба -- 21%21%Юбилейна и Дружба Юбилейна и Дружба 21%21%
Хемус Хемус -- 23%23%
Рая Рая –– 40%40%
Хебър Хебър –– 46%46%

Вкоренителна способност при прилагането наВкоренителна способност при прилагането на 
двата метода
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Икономическа оценка
при сорт Рая при сорт Рая –– 27%, 27%, 

при сорт Хебър при сорт Хебър –– 76% по76% по--ниска себестойностниска себестойност

Себестойност на посадъчния материал

0 06

0.04
0.05
0.06

р. стандартен метод

0.01
0.02
0.03

лв
/б

стандартен метод
алтернативен метод

0



Изводи
• Чрез прилагането на този метод могат да се 
размножават ценни селекционни форми или 
сортове, показали ниска вкоренителна р , р
способност при използваните до сега 
стандартни методи за производство на 
посадъчен материал.осад е а ер ал

• Резниците могат да бъдат залагани в съоръжения за 
йвкореняване на маслодайна роза в есенно-зимния 

период, когато не се използват.

• Могат да се оползотворяват използвани вече 
хранителни смески, които са негодни за употреба 
при вкореняването на маслодайната розапри вкореняването на маслодайната роза.

• Съоръженията могат да бъдат елементарни без 
допълнителни инвестиции за отопление и 
напояване.



Сравнително изпитване наСравнително изпитване наСравнително изпитване на Сравнително изпитване на 
вегетативните и семенните потомства вегетативните и семенните потомства 

ббна българските сортове лавандулана българските сортове лавандула



• В проучването бяха включени всички одобрени и• В проучването бяха включени всички одобрени и 
районирани в страната сортове лавандула -
Хемус /стандарт/, Дружба, Севтополис, 
Юбилейна Рая и Хебър всички селекция наЮбилейна, Рая и Хебър – всички селекция на 
Института по розата и етеричномаслените 
култури.

• Вегетативните потомства се получаваха чрез
вкореняване на зрели резницивкореняване на зрели резници

• Семенните потомства /F1/ - чрез  засяване на 
бсемена добити от сортовете  

/при свободно опрашване в колекционния 
питомник включващ всички вегетативно щ
размножени сортове/.



Показатели по които бешеПоказатели по които бешеПоказатели по които беше Показатели по които беше 
извършено изпитванетоизвършено изпитването

• Морфологични особености
• Добив цвят 
• Съдържание на етерично маслод р р
• Добив на етерично масло
• Съдържание на основни химични• Съдържание на основни химични 
съставки



М фМ фМорфолагични показателиМорфолагични показатели



Всички семенни потомства формираха растения с Всички семенни потомства формираха растения с 
попо--малъкмалък диаметър на туфатадиаметър на туфатапопо малък малък диаметър на туфатадиаметър на туфата
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.................и с по.................и с по--малък малък брой съцветия брой съцветия в сравнение с в сравнение с 
вегетативнитевегетативните
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Зависимости /корелация/ между Зависимости /корелация/ между 
морфологичните показатели и добива наморфологичните показатели и добива наморфологичните показатели и добива на морфологичните показатели и добива на 

съцветиясъцветия

Морфологични показатели Добив съцветия

Диаметър силна положителна

Брой съцветия силна положителна

Височина средна положителна

Брой цветни прешлени средна положителна

Дължина на цвета средна положителна

Брой цветчета в 1 прешлен слаба положителнар ц р



Не установихме същата закономерност при Не установихме същата закономерност при 
височинатависочината на растенията......на растенията......
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при дължината на цветните стеблапри дължината на цветните стебла..........при дължината на цветните стебла..........при дължината на цветните стебла
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при дължината на класапри дължината на класа...........при дължината на класа...........при дължината на класа
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при броя на цветните прешленипри броя на цветните прешлени...............при броя на цветните прешлени...............при броя на цветните прешлени
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........... и при броя на цветовете в 1 цветен прешлен........... и при броя на цветовете в 1 цветен прешлен
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Семенно и вегетативно потомство на сорт Семенно и вегетативно потомство на сорт 
СевтополисСевтополис



Защо са важни морфологичните 
особености на лавандуловите 

растениер

Видяхме че те малко или много влияят наВидяхме, че те малко или много влияят на 
добива, но те имат и изключително силно 
влияние върху механизиране процесите 
на обработка и прибиране



Сравнително изпитванеизпитване

Данни за стопанските качества 
за 3 – 5 година на отглежданед д



Добивът съцветия от вегетативните потомства е 
по-висок от този на семенните при всички сортове
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Съдържанието на етерично масло във
вегетативните потомства е от 1 7 до 2 4% а привегетативните потомства е от 1.7 до 2.4%, а при 

семенните от 1.5 до 2%

2.5
• Хемус В
• Хемус С

1 5

2
• Дружба В
• Дружба С
• Севтополис

1

1.5

%

Севтополис 
В

• Севтополис 
С

0.5

С
• Юбилейна В
• Юбилейна С

Р В0
съдържание на ет масло

• Рая В
• Рая С
• Хебър Вр
• Хебър С



Добивът на етерично масло във вегетативните 
потомства е значително по-висок /до 2 пъти/ от тозипотомства е значително по висок /до 2 пъти/ от този 

на семенните,
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Границите на вариране на съдържанието на 
основни съставки при двете потомства не се 

различават съществено

цис- - транс- - лаванду- терпинен- линалил- лавандулил-Сорт
Съдържание в етеричното масло, %

цис транс лаванду терпинен линалил лавандулил
оцимен оцимен лол 4-ол ацетат ацетат

Хемус "В" 2.8-3.2 1.7-2.2 1.0-1.7 30.5-39.8 0.2-0.5 0.7-1.1 0.2-4.3 26.7-37.9 2.3-3.0
Хемус "С" 0.7-3.7 0.3-1.6 0.7-1.4 28.0-37.4 0.3-0.4 0.6-1.1 1.1-4.7 21.9-31.2 5.3-6.1

Сорт 
1,8-цинеол линалол камфор

Дружба "В" 0.2-1.7 1.7-5.9 1.3-4.9 31.1-33.9 0.2-0.3 0.3-2.9 2.5-2.9 30.9-35.3 1.0-1.3
Дружба "С" 0.2-2.3 1.4-6.5 0.3-1.7 34.0-38.3 0.2-0.3 0.3-2.6 4.7-5.4 26.1-30.2 1.3-2.4
Севтополис "В" 1.4-5.5 0.2-1.9 1.0-2.9 22.2-31.6 0.2-0.5 0.4-1.8 0.3-1.8 25.6-28.4 4.4-4.8
Севтополис "С" 0.2-2.5 1.6-3.0 1.5-3.0 26.8-29.6 0.3-0.5 0.4-2.6 1.6-3.0 16.3-26.6 3.6-4.6Севтополис С 0.2 2.5 1.6 3.0 1.5 3.0 26.8 29.6 0.3 0.5 0.4 2.6 1.6 3.0 16.3 26.6 3.6 4.6
Юбилейна "В" 0.4-0.5 2.7-7.2 1.6-5.4 24.0-29.5 0.1-0.3 0.1-1.1 1.7-8.8 28.6-31.3 4.0-5.3
Юбилейна "С" 0.6-0.8 2.9-5.5 1.6-5.6 28.7-34.3 0.2-0.3 0.3-1.2 1.2-6.1 22.6-29.7 5.3-6.4
Рая "В" 1.3-2.3 1.9-3.0 0.2-2.4 33.6-35.6 0.2-0.4 0.4-1.2 0.4-2.8 31.3-33.6 4.2-4.7
Р "С" 0 2 0 6 0 2 3 7 0 1 2 1 32 0 41 5 0 3 0 5 1 7 3 7 1 0 2 5 19 1 29 5 3 8 4 3Рая "С" 0.2-0.6 0.2-3.7 0.1-2.1 32.0-41.5 0.3-0.5 1.7-3.7 1.0-2.5 19.1-29.5 3.8-4.3
Хебър "В" 0.8-3.8 2.1-6.9 1.9-5.7 27.2-28.7 0.3-0.5 0.2-1.3 0.2-3.3 28.4-35.4 3.1-3.7
Хебър "С" 0.8-1.2 0.6-5.8 0.2-4.3 26.4-43.8 0.3-0.4 0.4-1.4 0.5-1.7 23.1-33.2 2.3-4.2
Семенно-сборно 1.5-2.6 1.1-3.5 1.0-4.7 31.3-34.4 0.3-0.5 0.3-2.0 1.7-3.0 25.0-31.1 2,7-4.2р ,
ISO 3515 : 2002
България до 2 3 до 9 2 до 5 22 до 34 до 0,6 над 0,3 2 до 5 30 до 42 2 до 5
Франция - популация до 1 4 до 10 1,5 до 6 25 до 38 до 0,5 над 0,3 2 до 6 25 до 45 над 2



Съдържанието на линалилацетат в етеричното 
масло на семенните и вегетативните потомства на 

сортовете
- с леко понижение на стойностите
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Някои по-важни резултати за 
вариабилността на потомствата изчисленавариабилността на потомствата изчислена 

чрез коефициента VC%
Всички морфологични показатели при семенните• Всички морфологични показатели при семенните 
потомства на сортовете имат от 2 до 3 пъти по-
висока вариабилност в сравнение с тази на 
вегетативните.

• Най-стабилно е потомството получено приНай стабилно е потомството получено при 
семенно размножение на Дружба, което запазва 
голяма част от ценните морфологични и 
стопански признаци на сортастопански признаци на сорта. 

• Най-големи различия по отношение стойностите р
на морфологичните и стопанските показатели 
съществуват между семенното и вегетативното 
потомство на сорт Севтополиср



За да обобщим......За да обобщим......
• Всички вегетативни потомства на
б 3българските сортове лавандула, от 3-та до
5-та година на отглеждане, превъзхождат
семенните по добив на свежи съцветиясеменните по добив на свежи съцветия,
съдържание и добив на етерично масло.

• Основните съставки на лавандуловотоду
масло, както във вегетативните, така и в
семенните потомства отговарят на
изискванията на ISO 3515:2002 заизискванията на ISO 3515:2002 за
качеството на българското и френското
лавандулово масло /от семеннаду
популация/ или са със стойности близки
до границите на стандартите.



Биологични Биологични и продуктивни и продуктивни 
особености на българските особености на българските 

сортове лавандуласортове лавандуласортове лавандуласортове лавандула



• В момента в нашата страна са признати и 
йрайонирани за всички лавандулопроизводни 

райони 7 сорта Хемус, Дружба, Карлово, 
Севтополис, Юбилейна, Рая и Хебър.Севтополис, Юбилейна, Рая и Хебър. 

• Там където бяха създадени производствени д д д р д
насаждения от новите сортове “Юбилейна” , 
“Севтополис”, “Рая” и “Хебър” рязко се повиши 
рентабилността като добивите достигнаха до 8-рентабилността, като добивите достигнаха до 8-
10, а в някои райони до 14 кg етерично масло от 
декара.



През периода 2005-2009 година за добив на 
свежи съцветия и етерично масло бяхасвежи съцветия и етерично масло бяха 
изпитани 6 български сорта лавандула и 
една семенна популация съставена отедна семенна популация, съставена от 
семенните потомства на същите сортове. 



РЕЗУЛТАТИТЕ – Сортовете са почти равни по добив на цвят 
от декарот декар 

/с изключение на Дружба/

Добив на цвят за 5 годишен период
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Почти равни по добив на етерично масло 
/с изключение на Хемус но за сметка на това този сорт и сега/с изключение на Хемус, но за сметка на това този сорт и сега 

е ненадминат по качество/

Добив на етерично масло за 5 годишен период
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Съдържанието на линалилацетат при всички 
сортове е от 30 до 37% и е в границите насортове е от 30 до 37% и е в границите на 

стандарта.

Съдържание на линалилацетат
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• През петте години на изследване установихме, че 
най-голямо влияние върху добива на свежи 
съцветия и етерично масло при всичкисъцветия и етерично масло при всички 
изследвани сортове има специфичното 
взаимодействие между наследствеността им и д ду д
почвеноклиматичните условия през годините на 
отглеждане.



П б б б• Получените данни от опита бяха обработени 
математически, като беше проведен двуфакторен 
дисперсионен анализ с оценка на силата на р
влиянието на факторите на вариране и бяха 
установени коефициентите на вариране и  
параметрите на стабилност: р р

• коефициент на регресия bi
• средното квадратно отклонение от регресията 

S²diS²di
• индекса на обща адаптация Xi – bi.



Според получените резултати могат даСпоред получените резултати могат да 
бъдат направени следните 

характеристики: 



-- сорт Хемус”сорт Хемус”-- сорт „Хемуссорт „Хемус

не се отличава със• не се отличава със 
своята висока 
продуктивност, но е 

бизключително стабилен 
по добив на цвят, 
независимо от 
условията на 
отглеждане. 

• при него може да се р е о о е да се
разчита на стабилни 
добиви от етерично
масло дори и при по-масло дори и при по
слабо подходящи 
условия на отглеждане.



-- сорт Дружба”сорт Дружба”-- сорт „Дружбасорт „Дружба

• се отличава по принцип 
с изключително силен 
растеж и мощнорастеж и мощно 
развитие на туфата по 
време на вегетацията, р ц ,
формирайки значителни 
добиви, но той показва 

б бстабилност на добивите 
цвят и етерично масло
само при по-добрисамо при по-добри 
условия на отглеждане



-- сорт Севтополис”сорт Севтополис”-- сорт „Севтополиссорт „Севтополис

- съчетава в себе си 
висока продуктивност и 
адаптивност по високаадаптивност, по-висока 
стабилност на добива 
цвят при по-слабо ц р
подходящи условия за 
отглеждане, но по-

б бстабилен добив от 
етерично масло при 
него може да се очакванего може да се очаква 
при по-добри условия 
на отглежданед



-- сорт Юбилейна”сорт Юбилейна”-- сорт „Юбилейнасорт „Юбилейна

е един от най• е един от най-
продуктивните сортове, 
създаден у нас с висока 
адаптивност и 
стабилност на добива 
на етерично масло, 
независимо от 
условията на 
отглеждане. 

• той обаче показва по-
висока стабилност на 
добива на съцветиядобива на съцветия
само при по-добри 
условия на отглеждане.



-- сорт Хебър”сорт Хебър”-- сорт „Хебърсорт „Хебър

• притежава същите 
характеристики по тези 
показатели като сортпоказатели като сорт 
„Юбилейна”.



сорт Рая” и семенната популациясорт Рая” и семенната популация-- сорт „Рая  и семенната популациясорт „Рая  и семенната популация

се различават• се различават 
значително по добив и 
по своята адаптивност 
към условията на 
средата /сорт „Рая” е 
със значително по-

бвисоки добиви на 
съцветия и етерично 
масло и по-висока 

/адаптивност/, но и 
сортът и популацията 
формират стабилни ф р р
добиви при по-слабо 
подходящи условия на 
отглеждане.д



Някои стопански характеристики на 
семенната популация съставена отсеменната популация съставена от 

потомства на сортовете
/разпространена вече и в производствените насаждения на/разпространена вече и в производствените насаждения на 

страната/



Сравнителна оценка на продуктивните качества на българските 
сортове и семенните популации лавандула за периода 3 - 5 година насортове и семенните популации лавандула за периода 3 5 година на 

отглеждане

Сорт

Добив 
съцветия

Съдържание 
на етерично 

масло

Добив на 
етерично 
масло 
масло

% 
спрямо 
семенна -
сборно

% спрямо 
стара 

семенна 
популация

kg/da % kg/da % %

Хемус 914 1.9 17 131 283
Дружба 1215 1 8 22 170 366Дружба 1215 1.8 22 170 366
Севтополис 1112 2.0 23 177 383
Юбилейна 1105 2.2 24 185 400
Рая 1034 2.4 24 185 400
Хебър 948 2.3 20 154 333

семенна - сборно 684 1.8 13 100 217
стара семенна 
популация 465 1.1 6 46 100



..............и пълна промяна след 8-та 
година на оглеждане



Сравнителна оценка на продуктивните качества на 
българските сортове и семенната популация за периода 8 - 9българските сортове и семенната популация за периода 8 9 

година на отглеждане

Сорт
Добив 

съцветия

Съдържание 
на етерично 

масло

Добив на 
етерично 
масло 

% спрямо 
семенна -
сборно

% спрямо 
стара 

семенна масло масло сборно популация

kg/da % kg/da % %

Хемус 991 1.6 15.9 82 183
Дружба 1079 1.3 13.6 70 156
Севтополис 737 2.1 15.2 79 175
Юбилейна 1141 1.8 20.6 106 237
Рая 1068 2.0 21.9 113 179
Хебър 839 1.9 15.5 80 178

семенна - сборно 1215 1.6 19.3 100 222
стара семенна популация 981 0.9 8.7 45 100



Съставките на етеричното масло получени от съцветията на 
семенната популация са в границите на стандартите

Компоненти линалол камфор лаванд
улол 

терпине
н 4-ол 

линали
лацетат 

лавандул
илацетат 

Сборна 
популация 31- 35 0.2 - 0.3 0.3 - 0.4 1.5 - 2.9 30 - 40 2.9 - 3.3

ISO 3515:2002

България 22 до 34 до 0,6 над 0,3 2 до 5
30 до 

42 2 до 5р д д , д , д д

Франция-
популация 25 до 38 до 0,5 над 0,3 2 до 6

25 до 
45 над 2



Физикохимичните показатели на етеричното масло 
получено от семенната популация е в границите на 

стандартите
К ф КОтносителн

а плътност 

Коефициент  
на 

пречупване   

Киселин
но 

число

Естерно 
число 

Сборна 
популация 0,8850 1.459 0,48 141,8

БДС ISO 279 0,875 - 0,890

БДС ISO 280 1,457 - 1,467

БДС ISO 1242 max 1

БДС ISO 709 100 157БДС ISO 709 100 - 157



Много добра мирисова оценка



По мое мнение тази семенна 
популация може:

• да бъде отглеждана на слабопродуктивни 
почви и наклонени терени, където да дава 
относително стабилни добиви

• етеричното масло получено от тази у
популация може да служи като 
подобрител на хамури придавайки им по-
голям букет от аромати



не може:................не може:

• да бъде отглеждана интензивно, особено 
през първите години след засаждането

• да бъде прибирана механизирано
• себестойността на продукцията й да бъдесебестойността на продукцията й да бъде 
по-ниска от тази получена от сортовата 
лавандулалавандула



И в края – за двата феномена на 2012 
година

Първият е, че в Казанлъшко в момента 
има “най-много производители наима най-много производители на 
посадъчен материал от лавандула на 
глава от населението в света”глава от населението в света”



Вторият е “обърнатата химия” наВторият е “обърнатата химия” на 
българското лавандулово масло

- при определени условия това можеше да р р д у д
се очаква, тъй като между линалола и 
линалилацетата съществува много силна ц щ у
отрицателна корелативна зависимост -
всяко увеличение на единия компонент у д
води до намаляване на другия



Съдържание на линалол и линалилацетат в лавандуловите масла в 
периода 27 - 29.06.2012р д

Сортове, популации Линалол, % Линалилацетат, %
първа група

Рая 47,912 25,322
Карлово 46,359 29,258
Дружба 39,517 20,236
Севтополис 34,912 23,617
Сбор а се е а /о сор о е е/ 33 593 30 602Сборна семенна /от сортовете/ 33,593 30,602

втора група
Хемус 34,504 36,835
Стара популация 26,987 31,709
Юбилейна 26 422 36 969Юбилейна 26,422 36,969
Хебър 29,818 35,726



Съдържание на линалол и линалилацетат в етеричното  масло на 
сорт Рая в периода 27.06 - 9.07.2012

Сортове, популации Степен на 
цъфтеж, % Линалол Линалилацетат

Рая  27.06.2012 52 47,912 25,322

Рая  02.07.2012 73 38,890 32,072

Р 06 07 2012 82 36 030 35 005Рая  06.07.2012 82 36,030 35,005

Рая  09.07.2012 92 27,674 44,109



Първите предположенияПървите предположенияПървите предположенияПървите предположения

• Нетипични климатични условия за 
нормален растеж и развитие на 
лавандулата до започване на цъфтежа

• Наличие на сортови особености при 
синтеза на линалилацетата

• Много силна зависимост на този синтез отМного силна зависимост на този синтез от 
степента на цъфтеж



благодаря за вниманиетоблагодаря за вниманиетод рд р


