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Abstract: The paper investigates the specific power consumption of the electrical stratification of 1000 grafted vines. Total power 
consumption is also defined of the callus formation process. 
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1. Увод 
Производството на лозов посадъчен материал е 

переспективен за България от гледна точка на насоката на 
развитие на земеделието ни. Съществен дял от производството 
му заема стратификацията на присадените подложки. В 
момента масово тя се извършва в сандъци, поставени в 
отопляеми помещения [1,3]. Установено е, че за по-малки 
производства до 40÷50 хиляди лози, от гледна точка на 
икономията на енергия е по-изгодно да се използва локално 
отопление само в зоната на калусообразуване [2]. 

 

2. Цел, обект на изследването, материал и 
метод. 

Целта на разработката е да се установи разхода на енергия 
при стратификация с локално отопление в зоната на 
калусообразуване.  

Обектът на изследването е съоръжение за стратификация на 
присадени лозови подложки. Съоръжението представлява 
(Фиг.1) дървен сандък с размери 1,8х1х0,4 m. На стените и 
дъното е поставена изолация от строителен фибран с плътност 
170 kg/m3 и дебелина 30 mm. Поддържането на температурата в 
определени граници се извършва в зоната на калусообразуване 
и се извършва от регулатор RT-18H, оборудван с термодатчик 
Pt 100, произведени от фирма „КОМЕКО”ЕООД – Пловдив. 
Точността на регулирането в този случай е ±0,1˚С. 
Термодатчикът е поставен на нивото на калусообразуване.  

Отоплителят се изпълнява от нагревателни изолирани 
проводници тип ПВВНГ за работна температура до 70˚С. 
Захранването е с понижено напрежение от 36V. За по-висока 
безопасност то се получава от трансформатор с екранирана 
вторична намотка и заземяване на защитния екран.  

При цялостното нагряване на сандъците освен 
калусообразуване в зоната на присаждане се получават и 
множество коренчета в долния край на подложката [1,3]. 
Коренчетата са много нежни и при следващата светлинна 
закалка [1] и засаждане се чупят. За да се избегне образуването 
на коренчета, а този процес само да започне е необходимо в 
зоната на коренообразуване температурата да е по-ниска т.е. 
ако в зоната на калусообразуване се поддържа температура 25˚-
26˚С, то в зоната на коренообразуване тя трябва да е около 
18˚С [1]. За тази цел нагревателят е изпълнен на два паралелни 
контура с еднаква мощност, свързани по схемата показана на 
фиг.2. 

Вторият контур е разделен на две части – едната поставена 
в зоната на коренообразуване R3 ( позиция 6, Фиг.1), а другата 
поддържа покривното фолио R2  (позиция 3, Фиг.1), като  
мощностите са  съответно: Р2=0,5Р3 ; мощността P1=250W; а 
Р2+Р3=250W.  

 
Фигура 1. Схема на съоръжението 

1- сандък, 2 – нагревателен контур R1 , 3 – нагревателен контур R2 , 
4 – термодатчик, 5 – полиетиленово фолио, 6 – нагревателен контур R3, 
7 – присадени лозови подложки, 8  - термоизолация. 

От предварителни изследвание [2] е установено, че по този 
начин при регулиране на температурата в зоната на 
калусообразуване в границите 25˚÷26˚С, в зоната на 
коренообразуване тя се движи в границите на 18˚С±0,1˚С.  

 

 
Фигура 2. Схема на свързване на токовите контури на 

отоплителя. 

 

Разходът на електрическа енергия се отчита с електромер 
„Елиа 10/30А”, включен в захранващата мрежа, като отчети се 
правят през 24 часа за целия период на калусообразуване. 
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Изчислява се специфичния разход на енергия за 1000 бр. 
заложени присадени подложки по зависимостта: 

N
EЕC =                  (1) 

където: E е разходът на енергия, отчетен от електромера през 
целия период на стратификация е kW.h;  

EC – специфичния разход на енергия за 1000 бр в kW.h; 

N – хиляди бройки присадени лозови подложки. 

 

 

3. Резултати и анализ. 
Опитите са проведени през 2016÷2017 год. в катедра 

„Механизация на земеделието”, при Аграрен Университет – 
Пловдив, с 9000 броя присадени лозови подложки по 4500 – 
сорт Брестовица и 4500 – „Мерло” на подложка SO4.  

В зоната на калосообразуване е поддържана температура 
26˚С. 

Опитите са проведени в неотопляемо помещение като 
температурата в него се е движела от 10˚С до 16˚С, отчетена с 
термометър тип “min-max”.  

Нагряването на присадените подложки е продължило 21 
дни, като разходът на енергия, отчетен по електромера е 101,2 
kWh, a по дни от началото на стратификацията е дадена в 
табл.1.  

 

Табица 1. Резултати от измерването на консумираната 
електрическа енергия по дни.  

Денонощие от 
началото на 

включване на 
системата 

1 2 3 4 5 6 7 

Разход на 
електроенергия 

в kW.h 
9,1 6,7 5,6 4,9 4,6 4,4 4,5 

 

Денонощие от 
началото на 
включване на 
системата 

8 9 10 11 12 13 14 

Разход на 
електроенергия 
в kW.h 

4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,4 4,4 

 

Денонощие от 
началото на 
включване на 
системата 

15 16 17 18 19 20 21 8 9 10 11 12 13 14 

Разход на 
електроенергия 
в kW.h 

4,3 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,4 4,4 

 

 

Графикът на консумацията на енергията по дни е даден на 
фигура 3.  
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Фигура 3. График на консумирата електроенергия по дни 

 

За двата изпитвани сорта след стратификацията е получен 
пълен кръгов калос в границите на 84÷92% за различните 
години от изследването, което според източниците [1,3] е 
много добър резултат и е в рамките на резултатите получени 
при стратификация в отопляеми помещения.  

С общо отчетената енергия за целия период Е=101.2 kWh 
по формула 1 е изчислен специфичния разход за 1000бр 
отоплявани присадени лозови подложки ЕС, който в случая се 
получава:  

ЕС= 11,25 kWh / 1000 бр. 

При тази стойност на специфичният разход и сагашните 
цени на електроенегията разходите за една произведена 
лозичка се получават под 0,01 лв за бройка. 

 

4. Изводи 
Получената стойност за  разхода на енергия и цената и при 

локално отопляване на присадените лозови подложки 
представлява незначителна част от разходите за производство 
на присадени лози. 
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