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ЮБИЛЕИ В НАУКАТА 
 

130 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО 
35 ГОДИНИ ИРГР „КОНСТАНТИН МАЛКОВ” ГРАД САДОВО 

 
ПРОФ. ДСН ЛИЛИЯ КРЪСТЕВА – ДИРЕКТОР 

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ „КОНСТАНТИН МАЛКОВ” - САДОВО 

 
От значение за развитието на съвременната 
земеделска наука в България е да бъдат 
анализирани дейностите на учените и школите 
в Садово преди 130 години, когато са полагани 
нейните основи.  
Хронологията на събитията е била следната. 
По предложение на Димитър Михалев 
Наумов, депутат в Областното събрание, в 
„Органический Устав” на Източна Румелия, 
издаден на 14.ІV.1879 г. в Пловдив, е 
записано: „Чл. 240. Дирекцията на 
земеделието, на търговията и Общите градежи 
ще представи на одобрение на Областното 
събрание един законопроект за уреждането на 
земеделските училища”.  
На 18 април 1881 г. Генерал губернаторът на 
Източна Румелия Алеко Богориди издава указ 
№ 28 за учредяването в Източна Румелия на 
едно практическо земеделско училище, което 
има за цел да разпространи между населението 
теоретическите, а най-вече практическите 
познания по земеделието и по неговите 
принадлежности.  
На 16 септември 1881 г. Областното събрание 
на Източна Румелия одобрява законопроекта 
за учредяването на Практическо-земеделско 
училище в Източна Румелия.  
На 1 май 1882 г. за управител на държавното 
практическо земеделско училище в Садово е 
назначен Иван Хр. Бояджиев – агроном.  
През юли се отстъпват на училището 
2760 декара земя от Областното управление на 
Източна Румелия, конфискувана от турския 
бей Юнус Ефенди. 
През август 1882 г. се създава опитно поле и 
сервизи по различните отрасли към 
стопанството на училището. 
Така, че през 1882 година се създава първото 
опитно поле и с това се поставя началото на 
земеделската наука в България. 
Първоначалният замисъл е в Садово да се 
изгради образцово обзаведен чифлик. Но 
благодарение на активната намеса на агронома 
Димитър Наумов, областното управление в 

Пловдив отвърждава създаването в Садово на 
Опитно (изпитателно) поле с добре обзаведени 
за своето време лаборатории за 
изследователска и учебна дейност, наричани 
по това време сервизи. Така училището в 
Садово се превръща в център не само за 
селскостопанско образование, но и в център на 
земеделска наука. 
Изграждането и развитието на селско-
стопанската наука в Садово преминава през 
няколко етапа: 
 
I ЕТАП – през периода от 1882 година до 
1902 година „изпитателното” поле при 
Земеделското училище осветлява редица 
проблеми по интродукцията на нови 
непознати за нашето тогавашно земеделие 
култури – памук, фъстъци, кръмно и захарно 
цвекло, хмел, люцерна, детелина. Значителна е 
и изследователската работа по изучаването и 
въвеждането на чуждестранни сортове 
пшеница, ръж, ечемик, царевица и паралелно с 
това изучаване на местните растителни 
ресурси. Провеждани са изследвания и по 
някои агротехнически проблеми – върху 
почвообработката, като са внасяни и 
изпитвани чужди техники и машини 
„модерни” за времето си за прибиране и 
вършитба на зърното. 
Съществен принос на училището и опитното 
поле към него е , че те поставят началото на 
редица нови клонове на селскостопанската 
наука в нашата страна като бубарство, 
лозарство и овощарство. 
 
II ЕТАП – У нас най-напред в Садово, на 
основата на изпитателното поле към 
земеделското училище се учредява 
самостоятелно Земеделска опитна станция. 
Това става на 27 август 1901 година със 
заповед № 838 на Министерството на 
търговията и земеделието, а учителят 
Константин Малков е назначен за управител. 
След професионално едногодишна 
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специализация в Германия К. Малков се 
завръща и разработва първата програма за 
работа на станцията. През септември 1902 
година Садовската земеделска опитна станция 
е официално открита. Това е качествено нов, 
преломен момент в развитието на земеделието 
в нашата страна.  
С поемане ръководството на Садовската 
опитна станция Малков развива активна 
изследователска дейност, в резултат на което 
публикува в български и чуждестранни 
списания около 50 научни и популярни статии 
и брошури в областта на фитопатологията и 
получава световна известност. Извършена е 
огромна по своите мащаби дейност за 
разширяване и методично прецизиране на 
проучванията, по изучаване на културните 
растения, разпространени у нас, по 
интродуциране и внедряване на нови култури 
и сортове от други страни. 
До 1905 година Садовската опитна станция е 
единствената в България в областта на 
полските култури и се работи почти с всички 
култури, като се развива и селекционна 
дейност. 
Вторият директор Станислав Доспевски 
реализира много инициативи, подети от 
Малков. През периода от 1908 до 1911 година 
се построяват модерни за онова време 
лабораторна сграда и селекционен склад. През 
1910 година към станцията се създава 
семепроизводно стопанство, което за кратко 
време размножава големи обеми елитни 
семена от различни култури за нуждите на 
земеделските стопани в цялата страна. 
Станцията установява връзка с различни 
научноизследователски институти извън 
страната. 
 
III ЕТАП – След периода на бурен разцвет на 
научноизследователската дейност настъпва 
време на застой. Това съвпада с Балканската и 
Първата световна война и продължава до 1922 
година. Станцията е лишена от енергични 
кадри, които да поемат и продължат делото на 
учените – пионери. За кратко време станцията 
се оглавява от Берикопов и акад. Иван 
Странски. През този период няма условия за 
научната дейност и усилията са насочени към 
съхранение на посигнатото и запазване на 
Земеделската опитна станция. 
 
IV ЕТАП – Подем в дейността на станцията се 
отбелязва през периода 1922-1935 година с 
ръководител Георги Кабакчиев. Настъпва 
време на организационно укрепване, изгражда 
се лаборатория, разширява се опитното поле и 

се доставя подходящо оборудване за нуждите 
на земеделския процес. Започва селекционна 
дейност при редица важни за страната 
земеделски култури, като пшеница, ръж, 
ечемик, фасул, и изследвания относно 
технологията на отглеждането им. 
След 1928 година в станцията постъпват 
младите научни работници Константин 
Кацаров, Павел Попов и Христо Даскалов. 
Увеличаването на научния потенциал 
допринася за разширяване на 
изследователската тематика. Разгърнатата 
интродукционна дейност значително 
обогатява колекцията от пшеница и южните 
маслодайни култури. Задълбочава се 
селекционно подобрителната работа. 
Селекционирани са ценните сортове пшеница 
Феругинеум 0113, Еритросперум 084, 
Нитроеритросперум 05, Нигриканс 06, които 
са устойчиви на разпространените у нас раси 
на кафява и черни ръжди. Създадени и 
районирани са сортовете ечемик №196 и 
№347; фасул №186; ръж №362; царевица – 
Садовска каба; нахут – Узунджовски; 
фъстъци – Садовски правостоящи. 
След 1935 година основната култура, с която 
се развива селекционна дейност, е пшеницата. 
Тази дейност се води от директора на 
станцията Жеко Чолаков. В селекционния 
процес се прилага половата хибридизация. От 
многобройните кръстоски и прецизен отбор се 
създават високопродуктивните сортове 
пшеница Дунавка, Марица, Садовска, 
Окерман; ръж 019; памук - сорт „Малков”. 
Целият период на развитие на станцията от 
1923 до 1944 година се откроява с един 
нестихващ подем в изследователския процес и 
укрепване на станцията като жизнено звено по 
проблемите на селекцията на пшеницата и 
някои други важни за страната земеделски 
култури. 
 
V ЕТАП – Като централна задача на станцията 
в периода 1945-1976 година се очертава 
селекцията на мека пшеница и създаване на 
сортове, осигуряващи високи добиви при 
специфичната за Южна България екологична 
обстановка. Целенасочена подобрителна 
работа се води и с южните маслодайни 
култури – фъстъци, сусам и мак. Изследвания 
се провеждат и по агротехниката на тези 
култури. 
През този период в Опитната станция са 
селекционирани сортовете пшеница Юбилейна 
1, Юбилейна 2, Юбилейна 3, Окерман 17, 
Надежда 2 , Хеброс, Садово 1. Както е 
известно със сорт Садово 1 нашата селекция се 
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изравни с върховните постижения на 
световната селекция и дълги години остава 
водещ сорт за Южна България. 
Освен сортове пшеница са създадени нови за 
страната високопродуктивни сортове ръж 
№53, №70 и №72; памук - №1017, №1008, 1-
66-51-15, 1-75-51-17; слънчоглед – С 1957; 
фъстъци №1011, №1717, Великан; мак – С 
188, П360; сусам – бял Садовски 857, Садово 
1, Садово 2, Садово 4. 
През този период ръководители на станцията 
са Павел Конишев 1950-1955; Георги Койнов – 
1955-1956; Цоню Цовев 1956-1976 година. 
Особено голяма е заслугата на най-
дългогодишния директор проф. Цоню Цонев 
за разширяване на материално-техническата 
база на станцията. След 1965 година се 
построява специализирана лабораторна сграда 
за работа с пшеницата, вегетационна къща по 
фитопатология, 2,5 дка стоманено-стъклени 
оранжерии за съкращаване на селекционния 
процес, семехранилища за съхранение на 
семена, стационарен участък за програмиране 
добивите при пшеницата, битова сграда със 
столова, общежитие и други постройки. 
Обзавеждат се лаборатории по цитогенетика, 
агрохимия, технология на зърното, 
фитопатология и химическа лаборатория за 
определяне алкалоидите при мака. Увеличава 
се обработваемата земя и се изгражда 
експериментална база от 36 х дка (заедно с 
опитните площи към различните отдели на 
станцията). Подобрява се кадровият състав, 
като се привличат млади научни работници. 
През своето историческо развитие 
земеделската опитна станция в Садово е имала 
следните наименования: Държавна 
земеделска опитна станция (1902-1920 г.); 
Държавна районна опитна станция (1921-
1926г.); Държавно районна земеделска 
опитна и контролна станция (1927-1942 г.); 
Държавна земеделска опитна станция 
„К. Малков” (1943-1953г.); Земеделска 
опитна станция (ЗОС) „К. Малков” (1956-
1977 г.). 
 
VI ЕТАП – На основата на Опитна станция 
„К.Малков”, Станцията по сортоподдържане и 
семепроизводство в Садово и Селекцията по 
генетични ресурси от Института по генетика в 
София, през 1977 година със Заповед № І-18 
от 17.01.1977 г. на Министерство на 
земеделието и хранителната промишленост се 
създава Институт по интродукция и 
растителни ресурси в Садово. От 2001 година 
с ПМС 270/15.12.2000 година е преименуван в 

Институт по растителни генетични ресурси, 
който продължи делото на предците. 
Директори през периода от създаването на 
ИРГР до сега са: проф. дсн Георги Стайков, 
проф. д-р Киро Костов, доц. д-р Димитър 
Стоянов, доц. д-р Рада Коева и проф. дсн 
Лилия Кръстева. 
Институтът се намира в гр. Садово, 
разположен в Централна Южна България и на 
разстояние 15 км от гр. Пловдив. Садово е 
административен център на Община Садово. 
 
Основните научни направления в 
Института са: 
І. Научно-изследователска, приложна и 
обслужваща дейност в областта на 
растителните генетични ресурси. 
ІІ. Селекционно-генетични изследвания за 
създаване на нови сортове пшеница, 
тритикале, фъстъци, сусам, ориз и други. 
ІІІ. Прилагане на биотехнологични методи при 
растителните ресурси и селекцията на някои 
култури. 
 
І. Научно-изследователска, приложна и 
обслужваща дейност в областта на 
растителните генетични ресурси. 
Опазването на растителните генетични 
ресурси е основен приоритет в световен мащаб 
и е в синхрон с Конвенцията и 
Международния договор за растителни 
генетични ресурси по прехрана и земеделие, в 
сила от 2004.  
Като национален координатор за България, 
Института по растителни генетични ресурси - 
Садово, има следните основни приоритети: 
Дълготрайно използване на РГР; Поддържане 
видовото и сортово разнообразие от местни 
РГР във времето и пространството; 
Развитие на земеделието и екологичния 
баланс при евентуални промени в климата. 
Всички тези приоритети са в съответствие с 
Международните стандарти и националните 
интереси на страната ни. 
В България е събрано богато растително 
разнообразие от чужди и наши сортове, местна 
и диворастяща генетична плазма. 
В Националната генбанка са регистрирани 
58000 образци, от които 41800 са при условия 
за дългосрочно съхранение от 2670 растителни 
вида. Ежегодно се извършва обогатяване на 
растителния генофонд средно с 500 образци. 
Създадена е система за контрол върху 
генетичната идентичност на зародишната 
плазма, която се съхранява в Националната 
генбанка. Растителните образци в основните 
колекции се оценяват по съвременни методи, 
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класификатори, дескриптори, стандарти на 
ФАО и Европейската програма. Изградената 
база данни при проучването включва 
предварителна, комплексна и специална 
оценка. 
Основните групи, включени в еx situ колекции 
в ИРГР са: Зърнено житни; Зърнено-бобов; 
Технически; Житни и бобови фуражни треви; 
Зеленчукови; Декоративни и лечебни видове.  
Чрез прилагане на съвременни методи, 
съобразени с класификатори и стандарти на 
ФАО и Европейската програма по 
растителните генетични ресурси, са оценени 
над 51 % от образците в основните колекции. 
Създадена е база данни от оценъчна 
информация и е извършен отбор на образци с 
възможности за подобряване на видовата и 
сортова структура във фермерското земеделие. 
Институтът в Садово предлага на партньорите 
в България възможности за свободен обмен на 
зародишна генплазма, регистрация и 
безплатно съхранение на растителни образци 
(диви видове, местни форми, сортове, 
селекционни линии). Всички постъпили 
растителни образци се регистрират в 
електронната база от данни PHYTO’2000. 
Наличната паспортна информация се въвежда 
съгласно международните дескриптори на 
FAO, ECP/GR и Bioversity International за 
документация на образци растителни 
генетични ресурси. Поддържаният 
Национален регистър е част от Европейския 
каталог за растителни генетични ресурси 
(EURISCO) http://eurisco.ecpgr.org. 
Информацията е в електронен формат и 
включва паспортни данни за растителни 
ресурси, които се поддържат в ex situ 
колекциите в Европа. Този електронен каталог 
изгражда глобаната информационна мрежа за 
растителния генофонд в Европа. Националната 
генбанка в ИРГР-Садово е номинирана от 
Европейската програма по растителни 
генетични ресурси като ‘отговорен център’ за 
България. С това е защитено правото за 
участие в Европейския електронен каталог и 
на всички другите институти в страната, които 
могат да се присъединват в системата чрез 
номинирания вече център. Базата данни за 
българката колекция (BGR-National Inventory) 
включва информация за 57 710 образци от 
1544 растителни вида по 26 дискриптора с 
паспортни данни, от колекциите на ИРГР-
Садово, ДЗИ-Добрич, и ИРМК-Казанлък.  
Разработени са методи за съхранение на 
разнообразието при културните и диви видове, 
както и такива с определен статут на защита за 
установяване на най-ефективния път за 

опазване: ex situ методи - мониторинг в 
генбанката, полски колекции, ботаническа 
градина; in situ методи - мониторинг и защита 
на естествени екосистеми; on farm - 
мониторинг и защита на агро-екосистеми. 
Организирано е действието на уникална 
система за опазване на растителната 
зародишна плазма на организмово ниво, като 
част от международната система за растителни 
генетични ресурси. Разработени са методи за 
сортова идентификация в съответствие с 
международните стандарти. В резултат на 
установена традиция в съхранението и 
проучването ex situ на растителния генофонд в 
ИРГР - Садово, в продължение на 35 години, 
семенните образци и съответната база данни 
са на разположение на селекционери, научни 
изследователи и други заинтересовани 
ползватели. 
Устойчивото използване на РГР допринася на 
бъдещето развитие на земеделието, неговата 
екологична насоченост и добра координация. 
Осигуреният достъп до информация на 
национално ниво подобрява ефективното 
използване и опазване на националните РГР. 
Активният обмен на растителен материал в 
страната и чужбина развива широки 
възможности за целенасочена селекция. 
Създадените контакти с научните центрове у 
нас и чужбина позволяват да се използва 
богатството от култури и видове със 
съответната оценъчна информация. 
Ефектът от комплексното проучване и 
използване на генофонда са създадените 
45 сорта овес, фий, нахут, грах, домати, 
краставици, градински фасул, патладжан, 
салати, алабаш, пипер и вигна, 
самостоятелно и в партньорство с други 
наши институти. По-голяма част от тях са 
вписани в сортовата листа и намират 
широко приложение в практиката. 
 
ІІ. Селекционно-генетични изследвания за 
създаване на нови сортове пшеница, 
тритикале, фъстъци, сусам, ориз и други. 
Главната цел на Програмата по селекция на 
обикновената зимна пшеница, разработвана в 
Институт по растителни генетични ресурси 
„К. Малков”- гр. Садово е: 
 Създаване на нови високодобивни 
сортове обикновена зимна пшеница с 
комплекс от стопански качества и висока 
екологическа пластичност, подходящи за 
сухите райони на страната, при следните 
приоритетни направления:  
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- Създаване на пластични сортове, 
осигуряващи постоянни и стабилни добиви за 
сухите райони на страната. 
- Създаване на нови сортове подходящи 
за ниски вложения в производството. 
Постиженията при селекцията на пшеницата 
са създадените сортове, носители на ценни 
качества: 
 Стабилност в добивите - Гинес, 
Фермер, Гея 1, Юнак, Царевец, Петя  
 Качество на зърното - Фермер 
 Студоустойчивост на нивото на 
Мироновска 808 и Победа – Люсил, Фермер, 
Гея 1, Петя, КМ 135 
 Сухоустойчивост - Гинес, Фермер, 
Юнак, Царевец, Люсил 
 Потенциал на продуктивност – Гинес, 
Гея 1, Царевец 
 Едрина на зърното 50 и над 50 гр. /1000 
семена - Юнак, Фермер 
Толерантност на азотен дефицит - Гинес, 
Юнак, Фермер 
Признати са като държавни стандарти за 
добив – сорт Садово 1 и за качество – сорт 
Победа. 
Разработени са съвременни и ефективни 
технологии за отглеждане и внедряване на 
създадените сортове в земеделската практика. 
ИРГР – Садово е изпълнител на Национална 
програма по селекция на сортове фъстъци и 
сусам. Фъстъците, отглеждани в България, са 
от сортотип Valencia. Селекцията им се 
съобразява с няколко основни пункта: Висока 
продуктивност; Ранозрялост; Комплексна 
устойчивост на гъбни болести; Устойчивост 
към карбонатна хлороза; Едрина на семената; 
Добри вкусови качества на семената; Добър 
търговски вид. 
В периода от 2001 до 2012 в ИРГР – Садово са 
признати 5 сорта фъстъци – Кремена, Росица, 
Орфей, Станко и Цветелина. Те притежават 
комплекс от ценни признаци.  
Кремена (2003)– Висока продуктивност, 
Ранозрялост, Устойчивост на болести, Едрина 
на семената  
Росица (2004)– Устойчивост към карбонатна 
хлороза, Едрина на семената 
Орфей (2004)– Висока продуктивност, 
Устойчивост към карбонатна хлороза 
Станко (2009)– Висока продуктивност, 
Едрина на семената, Добър търговски вид 
Цветелина (2009)- Висока продуктивност, 
Едрина на семента, Добър търговски вид  
Сусамът предизвиква все по-голям интерес 
сред селскостопанските производители. 
Специфичното при културата е, че 
производството й се свързва с много ръчен 

труд, което я прави непривлекателна за 
крупните производители, въпреки ценните 
качества на маслото и високата изкупна цена 
на семената. Съществуващите сортове са 
предимно с разпукващи се плодни кутийки. 
Приоритети на селекцията при тази култура 
са: висока продуктивност; ранозрялост; едрина 
на семената; устойчивост към бактериални и 
гъбни болести. В ИРГР – Садово в последните 
няколко години усилено се работи в насока да 
се създадат сортове подходящи за 
механизирано прибиране. В резултат на 
успешно водената селекция имаме първия в 
България сорт сусам, подходящ за 
механизирано прибиране – Виктория.  
Виктория (2010) – Висока продуктивност, 
Механизирано прибиране, Устойчивост на 
болести 
Милена (2005) – Ранозрялост, Едрина на 
семената, Висока продуктивност 
София (2009) - Ранозрялост, Едрина на 
семената, Висока продуктивност, Устойчивост 
на болести. 
 
ІІІ. Прилагане на биотехнологични методи 
при растителните ресурси и селекцията на 
някои култури 
Изследователската работа на научния 
колектив през последните 35 години е водена в 
следните насоки: 
 Приложение на методите in vitro в 
съчетание с термотерапия за получаване на 
здрав посадъчен материал от видове, тотално 
нападащи се от вирусни заболявания  
 Вирусна диагностика на изходен и in vitro 
получен материал от различни генотипове с 
важно стопанско значение 
 Въвеждане, изучаване и приложение на 
методите на протопластни култури за целите 
на селекцията 
 Въвеждане в култура in vitro и 
разработване на методите за 
микроразмножаване на различни вегетативно 
размножаващи се видове  
 Изясняване методологичните етапи и 
комплекса от фактори, позволяващи 
многократното субкултивиране в условия in 
vitro. 
 Проучване факторите и условията за 
продължително in vitro съхранение  
 Разработване методики за получаване на 
клетъчни суспендиални култури от растителни 
видове от българската и чужда флора, за 
извличане на ценни химически съединения. 
 Приложение на методите на ембрио и 
антерните култури за получаване на нови 
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селекционни форми и комбиниране с методите 
на традиционната селекция. 
 
В резултат на задълбочените проучвания в 
една сравнително нова научна област и за 
световните изследователи, академичният 
състав от Лабораторията по растителни 
биотехнологии е постигнала научни резултати, 
които бяха първи за научната общност в 
България. По-важни от тях са: 
 Отработени in vitro методи за получаване 
на свободни от вируси сортове картофи и лоза 
чрез термотерапия и меристемна тъкан. 
Осъществен контрол върху здравното 
състояние на новополучения посадъчен 
материал чрез вирусна диагностика - 
серологични анализи по метода “Елиза”. 
 Успешно завършени изследвания по 
обработване на растителни тъкани от пшеница 
и получаване на протопласти култури с 
последвал регенерационен процес до 
отселекциониране на нови линии при тази 
култура. 
 Утвърдени технологии за размножаване на 
картофи, лоза, мента и хмел в условия in vitro 
с висок размножителен коефициент. 
 Проучени и оптимизирани са методите in 
vitro за ускорено размножаване и вкореняване 
на етерично-маслени, декоративни, 
технически и лечебни растителни видове. 
 Въведени са в култура in vitro специфични 
за България растителни видове – редки, 
застрашени, ендемични и изчезващи видове, 
както и диви родственици на културните 
растения. 
 Получени са клетъчни суспендиални 
култури от листа, корени и цвят на блатно 
кокиче (L. aestivum L.), мурсалски чай 
(S. scardica L.), сладък корен (G. glabra L), с 
възможности за многократно субкултивиране. 
Още 16 растителни вида са в процес на 
изпитвания. 
 Създаден е оригинален генофонд за 
нуждите на селекцията и международен 
обмен – in vitro колекции от културни видове с 
принадлежащите им сортове, колекции от 
диви родственици и оригинална ин витро 
колекция от ценни за българската флора 
растения. 
 Разработена е методика за съчетаване на 
сомаклоналната и комбинативната 
изменчивост при обикновената зимна 
пшеница. 
 Прилага се технология за насочено 
скъсяване на стъблото при житните растения. 

 Признати от ИАСАС са 2 сорта пшеница – 
“Здравко” и “КМ–135“, и един сорт ориз 
“Мариана“. 
Институт по растителни генетични ресурси е 
акредитиран да подготви редовни и задочни 
докторанти по научните специалности – 
„Селекция и семепроизводство на културните 
растения” с шифър 04.01.05 и 
„Растениевъдство” с шифър 04.01.14. 
За 35 години в ИРГР „К. Малков” са защитени 
40 дисертации за придобиване научна и 
образователна степен „доктор” и 10 
дисертации за придобиване научна степен 
„доктор на селскостопанските науки”. За 
същият период са публикувани 1971 научни 
публикации, доклади на национални, 
международни конференции и научно 
популярни статии.  
ИРГР „К. Малков” – Садово изпълнява и 
координира за последните 10 години 20 
национални и 40 международни проекти 
(Швеция – SEED Net, Китай, Швейцария, 
Италия - IBPGR, Южна Корея, Словакия, 
Сърбия и Македония). 
За 130 години земеделската наука в Садово 
е дала на производителите 135 сорта при 28 
култури, от които пшеница – 42 сорта; 
фъстъци – 12 ; ориз – 12; сусам – 10; грах – 
6; домати – 5 и други. 
Институт по растителни генетични ресурси 
предлага: 
- Разработване на проекти за опазване и 
управление на растителното биоразнообразие 
- Организиране на информационни дейности и 
курсове по Мярка 111 от ПРСР 
- Консултации за всички полски култури 
- Договори за съвместно производство 
- Базови семена, семена първо размножение и 
технологии за основните зърнени култури – 
пшеница, ечемик, ръж, овес, грах, ориз, твърда 
пшеница, тритикале и други 
- Семена и консултации за алтернативнип 
култури – фъстъци, сусам, нахут, просо, вигна 
и др. 
- Семена и информация за отглеждане на 
зеленчукови култури – домати, патладжан, 
пипер, градински фасул, салата, алабаш и др. 
Институт по растителни генетични ресурси 
„К. Малков” разполага с изключително богата 
информация и база данни за растителните 
ресурси в цялата страна, с което съдейства и 
подпомага науно-изследователската работа и 
на други институти в системата на ССА. 
Създадените сортове от различни култури 
имат заслужено внимание сред земеделските 
производители. С авторитет в цялата страна и 
с международно признание, Институт по 
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растителни генетични ресурси в Садово с 
достойнство носи името на Константин 
Малков, а с постиженията си се утвърди като 
люлка на земеделската наука в България. 
С изградения си престиж ИРГР„К. Малков” – 
Садово е емблематична фигура в ССА, в 
аграрната наука и земеделското производство 
в България, като същевременно е желан 
партньор за международно сътрудничество. 
В заключение може да се посочи, че 
учреденото през 1882 година Садовско 
изпитателно поле, чийто наследници са 
бившата Земеделска опитна станция и 
сегашният Институт по растителни генетични 
ресурси, следва да се възприемат като люлка 
на нашата, българска земеделска наука, както 
точно се изразява акад. Павел Попов: „Садово 
може да се счита пионер в агрономическата 
наука в България и заслужава да се 
превърне в мемориален град на 
българската селскостопанска наука”. 

 
Литература 
 
Годишни отчети на Държавна Земеделска 
Опитна Станция в Садово, 1905, 1906, 1907, 
1908, г-н Константин Малков, 1908 от 
К. Малков и д-р Ст. Доспевски. Изд. Пловдив. 
Годишен отчет на ДЗОС в Садово, 1909, 
1910, д-р Ст. Доспевски. Изд. Пловдив 
Годишни отчети на ДЗОС в Садово, 1911-
1930. Изд. Пловдив 
Трудове на ДЗОС в Садово, № 1 – „Описание 
на местните зимни пшеници”, К. Малков, 
1906. Изд. Пловдив 
Юбилеен сборник на ДЗОС в Садово (1902-
1957), София, 1958 
Юбилеен сборник „95 години 
селскостопанска наука и 75 години 
Земеделска опитна станция „К. Малков” – 
Садово, 1978 
Юбилеен сборник на ИРГР, 2002, Садово 
Юбилеен сборник на ИРГР, 2007, Садово 

 
 


