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1. УВОД
Основна задача на земеделието е получаването на високи добиви от
отглежданите култури с високо качество. В това отношение
сеитбообращението представлява важен и малко използван резерв за
намаляване на загубите причинени от плевели, болести, неприятели и други.
Прилаганите агротехнически решения при отглеждане на селскостопанските
култури имат значителен дял в постигането на устойчиво производство.
Съвременното земеделие е биотехнологично производство, основано на
точното познаване на конкретните почвено-климатични условия.
За да се осигури продоволствената сигурност при нарастване населението
на Земята, се наблюдава широка употреба на минерални торове и пестициди.
Оценката за въздействието им върху природните ресурси, използвани в
земеделието и биологичното разнообразие е по-скоро негативна.
Намаляването на вредното въздействие от неправилната употреба на
минерални торове и препарати за растителна защита, налага използване на нови
алтернативни продукти – органични биостимулатори, при производството в
съвременното земеделие. Органичните биостимулатори представляват интерес,
от икономически и екологични съображения с цел опазване на растенията и
почвата от замърсяване, за получаване на високи добиви с добро качество.
Прегледът на литературата показва, че проучванията не третират в
достатъчна степен реакцията на растенията под влияние на съвместното
действие на биостимулаторите с хербициди, хербицидни смеси и минерално
торене за съответната култура и за сеитбообращението, добивите, качеството
на продукцията и елементи на почвеното плодородие.
Това ни дава основание да проведем проучване с цел изясняване на тези
въпроси, които представляват актуална част от технологията за отглеждане
на културите – пшеница, царевица и грах.

2. ЦЕЛ
Оценка влиянието на органични биостимулатори, минерално торене и
интегрирана борба с плевелите, върху продуктивността на зърнено-фуражно
сеитбообращение и някои агрохимични параметри на почвата при
конкретните почвено-климатични условия.

3. ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Основни задачи на изследването:
1. Да се установи динамиката на натрупване на растителна биомаса и
нейното качество по фази от развитието на изследваните култури.
2. Да се проучи влиянието на прилаганите хербициди, хербицидни
смеси, и органични биостимулатори върху количеството на плевелите и
степента на заплевеляване.
3. Да се установи влиянието на приложените органични биостимулатори,
минерално торене и хербициди, върху добивите на културите и
продуктивността на сеитбообращението.
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4. Да се установи влиянието на изпитваните фактори върху промените в
агрохимичната характеристика на почвата.
5. Икономически анализ на получените резултати.

4. МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
За изпълнение на поставената цел през периода 2015 – 2017 г. е изведен
полски опит в опитното поле на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ гр. Божурище на
Излужена Смолница, Софийска област.
Изследваните фактори са разработени в триполно сеитбообращение от
типа окопно – зимно житно – бобово (царевица – пшеница – грах).
Табл. 1. Сеитбообращение в опита за периода 2015–2017 г.
Години
Сеитбообращение

2015
Царевица

2015/2016
Пшеница

2016/2017
Грах

Опитът беше заложен прeз пролетта на 2015 г. по блоковия метод –
стандартен, на дългите парцели в три повторения. Общата площ е 3332 m2,
които включват 36 парцели с площ 56 m2 с големина на реколтните парцели
30 m2. Вариантите на опита включват изучаването на три основни фактора:
 Фактор А – сравнително изпитване на три органични растителни
биостимулатори:
а1 – Алга 300++/Нутри-алгафид; - 100 ml/da;
а2 – Алга 600; - 0,05 kg/da;
а3 – Лейли 2000; - 100 ml/da.
 Фактор В – използвани хербициди и хербицидни смеси.
в1 – хербицид;
в2 – хербицидна смес.
 За царевица:
в1 – Тарот плюс (римсулфурон + дикамба) – 38,4 g/da +
прилепител Тренд - 0,1%;
в2 – Сирио 4SK (никосулфурон) – 125 ml/da + Магнето SL (2,4
D + дикамба) - 100 ml/da.
 За пшеница:
в1 – Палас (пироксулам – 25 g/da + прилепител;
в2 – Гранстар
супер
50
SG
(трибенурон-метил
+
тифенсулфурон–метил) – 4 g/da + Имаспро 7,5 ЕВ (
феноксапроп–р–етил + антидот) - 100 ml/da + прилепител
Тренд – 0,1%.
 За зимен фуражен грах:
в1 – Корум (бентазон + имазамокс) - 125 ml/da + прилепител
Деш - 50 ml/da;
в2 – Селект супер (клетодим) - 160 ml/da + Базагран (бентазон)
- 120 ml/da; + прилепител Досойл – 50 ml/da.
Растителните биостимулатори, хербициди и хрбицидни смеси са внасяни
едновременно, чрез смесването им в работен разтвор.
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Фактор С – торене. Т0 – неторено; Т1 – торене с минерални торове азота е внeсeн под формата на амониева селитра (34,4% NH₄NO₃), фосфора
като троен суперфосфат (46% P₂O₅).
Количеството на внесените торове (в активно вещество) по култури:
 За Царевицата – Т0 - неторено; - Т1- N14P10. Фосфорният тор е
внесен с основната обработка, а азотния с предсеитбената обработка.
 За Пшеницата – Т0 – неторено; Т1 – N12P8. Фосфорният тор и 1/3 от
азотния тор е внесен с предсеитбената обработка, а 2/3 като
подхранване през пролетта.
 За Граха – Т0 – неторено; Т1 – N8Р8 – Фосфорният и ½ от азотния тор
е внесен предсеитбено, ½ като подхранване през пролетта.
Обработката на почвата за изследваните култури е извършена съгласно
възприетата за района.
В опита са използвани следните сортове и хибриди: – царевица – хибрид
– „Кинемас“ на КWS 350 – FAO; пшеница – сорт „Медиан“; зимен фуражен
грах сорт „Мир 10“.
Сеитбата на културите е извършвана в оптималния агротехнически срок за
изследвания район. Пшеницата и граха са засявани със сеялка СЗУ–3,6; Царевицата
със СПН-8. Царевицата е засята при гъстота 5500 бр. растения/da; пшеницата със
сеитбена норма 550 к.с./m2; грахът - 145 к.с./m2. В процеса на проучването са
извършени наблюдения и дейности на следните съпътстващи показатели:
В началото и края на ротацията (2015 – 2017 г.) са взети почвени проби в
слоевете 0 - 20 сm и 20 - 40 сm за определяне съдържанието на подвижни
форми N, Р, К; рН и хумус.
Извършвано е текущо отчитане на някои по-важни показатели по време
на вегетацията:
Проследени са основните фенологични фази от развитието на
царевицата, пшеницата и граха от поникване до прибиране. Определена е
динамиката на натрупване на абсолютно суха биомаса по органи и фази,
качество на биомасата, и влияние на хербицидите върху заплевелеността,
добив (основна и допълнителна продукция). При прибиране на културите са
определени структурните елементи на добива – хектолитровата маса, масата
на 1000 бр. зърна, биометрични измервания. Направена е оценка на
продуктивността
(хранителната
стойност)
на
културите и
на
сеитбообращението, изразена в кръмни единици. Проследени са някои
агрохимични промени на почвата в края на изследването. Направен е
частичен икономически анализ на получените резултати.
Maтематико-статистическият анализ на експерименталните данни е
извършен със статистическата програма SPSS.

5. ПОЧВЕНО – КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
5.1. Почвени условия
Изследванията са проведени в опитната база на ИПАЗР „Н. Пушкаров“
Божурище. Почвата в опитното поле е мощна Излужена Смолница (Haplik
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Vertisols), която е представителна за широко разпространените силно
глинести смолници в Софийско. Съдържанието на физична глина (частици <
0,01 mm) в хумусния хоризонт е около 73,5 до 74,3%, а на ил (частици < 0,001
mm) – 52,3 - 58,7%, фракцията 0,01 - 0,05 заема от 13,0 до 15,2%.
Съдържанието на хумус до 85 cm дълбочина e 2,13 – 2,75%, което определя
почвата към средно хумусните – равномерно и добре хумусирани почви.
Наблюдава се закономерно и постепенно намаляване от повърхността до 140 cm
дълбочина. Съдържанието на общ азот е в ниски до умерени количества, което
постепенно намалява по дълбочина на профила. По съдържание на общ фосфор
почвата е слабо запасена. Почвата има неутрална до слабо алкална реакция в
хумусния хоризонт, алкална в преходния и подчертано алкална в „С“ хоризонт.
5.2. Климатични условия
Oпитната база, където е проведен експеримента се намира в западната
част на Софийското поле с надморска височина 554 m. Средната годишна
температура на въздуха е ниска (9,7С). Средната температура за м. януари е
2,7С, а минималната температура през януари (–31,8С). Районът се отнася
към умерено континенталната климатична подобласт. Валежите са
неравномерно разпределени през годината. В тази част на територията на
страната се наблюдава по-голяма честота на западните ветрове и засилване на
фьоновата дейност (Димитров, Б. Й., 1979).
В климатично отношение годините на експеримента се различават по
количество и разпределение на валежите през вегетацията на растенията. Средната
годишна сума на валежите за 90ет годишен период (1901-1990 г.) е 590 mm.

Фиг. 5.2.1. Годишни суми на валежите по месеци за 2015-2016-2017 (mm)

С най-голяма годишна сума се отличава 2017 г. - 587,1 mm, която е
близка до средната сума за многогодишния период. Количеството на валежите
през 2015 и 2016 г. са под средното количество с 83,2 mm и 113,2 mm.
Представа за изменение на метеорологичните условия през вегетацията
на царевица, пшеница и грах дават климатограмите построени по метода
Вальтер (1979 г.).
5.2.1. Царевица
През 2015 г. от засяването на царевицата до прибирането (майсептември), падналите валежи са 192,5 mm., които са два пъти по-ниски от
необходимите (Томов и Йорданов, 1984), неравномерно разпределени през
вегетацията, което се отрази неблагоприятно върху растежа, развитието и
продуктивността.
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В периода от поникване до изметляване и изсвиляване, царевицата е
добре обезпечена с необходимото количество влага. След този период
настъпи продължително засушаване до средата на септември, което се отрази
негативно върху добива и общата продуктивност на царевицата (фиг. 5.2.1.1)
t – средна месечна температура (С)
– валежен период
Р – месечна сума на валежите (mm)
– период на засушаване
Фиг. 5.2.1.1. Климатограма за валежния период на царевица, 2015 г.

5.2.2. Пшеница
Вегетационните валежи за пшеницата – октомври 2015 г. – юли 2016 г.
(541,0 mm) превишават средните за многогодишния период с 7,58%
(38,1mm). Пo време на вретенене и изкласяване (април-май) e измерен валеж
от 165,5 mm. През май валежът от 94,5 mm предизвика задържане на воден стълб
от 8 – 10 cm за няколко дни, което се отрази неблагоприятно върху състоянието
на растенията и добива (фиг. 5.2.2.1).
t – средна месечна температура (С)
– валежен период
Р – месечна сума на валежите (mm)
– период на засушаване
Фиг. 5.2.2.1. Климатограма за валежния период на пшеница, 2016 г.

5.2.3. Зимен фуражен грах
Вегетационните валежи за зимния фуражен грах от сеитбата м. октомври
2016 г. до м. юли 2017 г. са 404,4 mm, и може да се характеризират като
сравнително равномерно разпределени (фиг. 5.2.3.1). Преди прибиране на
реколтата (втората половина на м. юли) разразилата се силна буря придружена
от градушка, нанесе големи щети на културите в опитната база, и се оказа
фатална най-вече за граховия посев, който беше напълно унищожен.
t – средна месечна температура (С)
– валежен период
Р – месечна сума на валежите (mm)
– период на засушаване
Фиг. 5.2.3.1. Климатограма за валежния период на грах, 2017 г.
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Средномесечните температури за експерименталния период са били
благоприятни за развитието на културите.

6. ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛАТИ
6.1. Царевица
Динамика на натрупване на абсолютно суха биомаса по фази и
органи – царевица
Изследвано е влиянието на факторите торене, органични
биостимулатори, хербицид и хербицидна смес, върху динамиката на
натрупване абсолютно суха биомаса в органите на царевицата (листа, стъбла
и кочани) в критичните фази от развитието (9-10ти лист, изметляване, млечна
зрялост и пълна зрялост - зърно, какалашка и царевичак).
Средното количество на абсолютно сухата биомаса от листата и
стъблата в 9-10ти е по-високо средно с 71 до 78 kg/da при торените варианти.
Най-голямо е количеството на сухата биомаса при използване на
биостимулатор Алга 600. Не се наблюдават различия под влияние на
изпитваните хербициди.
Във фаза изметляване е установен най-висок темп на натрупване на
абсолютно суха биомаса при листата от 38 до 104 kg/da, при стъблата от 191
до 498 kg/da средно за торените и неторените варианти. Основно влияние
върху добива на сухата биомаса оказва торенето, на което се дължат 42,23%
от варирането на добивите при р<0,1% (табл. 6.1.1). 15,0% от варирането в
добивите са повлияни от биостимулаторите (с вероятност на грешка р<1%),
на хербицидите 8,37% (за р<1%). Абсолютно сухата биомаса от отделните
органи – листа и стъбла и общата им биомаса е най-високо при третиране с
Алга 300++/Нутри-алафид. Средното количество на абсолютно сухата
биомаса е по-високо при третиране с хербицида Тарот плюс.
Табл. 6.1.1. Дисперсионен анализ на данните – фаза изметляване царевица, 2015 г.
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (A)
B*T
B*A
T*A
B* T*A
Error
Corrected Total

Сума от
кв.
67513,361
340472,250
120938,722
2,250
65983,389
17179,167
16001,167
178176,667
806266,972

Сума
от
кв.%
8,373
42,228
14,999
0,003
8,18
2,13
1,98
22,099

Ст. на
св.

Среден
квадр.

1
1
2
1
2
2
2
24
35

67513,361
340472,25
60469,361
2,250
32991,694
8589,583
8000,583
7424,028

F-отн.

Ниво
на зн.

9,094
45,861
8,145
.,000
4,444
1,157
1,078

.,006 ++
.,000+++
.,002++
.,986
.,023+
.,331
.,356

Във фаза млечна зрялост количеството на сухата биомаса е в границите
от 453 до 1129 kg/da. За торените варианти това количество е от 825 до 1129
kg/da, за неторените от 453 до 733 kg/da. Най-голяма значимост за вариране
на добива има торенето 60,25% (при р<0,1%), на биостимулатора е 6,86%, а
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на хербицида - 4,03% при р<5%, (табл. 6.1.2). При количеството на сухата
биомаса от листа + стъбла + кочани, разликата между торени и неторени
варианти е статистически доказано при р<0,1%. Влиянието на органичните
биостимулатори върху натрупаната биомаса (листа + стъбла), (листа + стъбла
+ кочани) и кочани показват, че при Тарот плюс по-високи стойности са
получени с Алга 600, а при хербицидната смес (Сирио 4SK + Mагнето SL),
при Лейли 2000, независимо от торенето.
Във фаза пълна зрялост количеството сухата биомаса е най-високо, а
тенденцията в изменение на добивите в зависимост от изпитваните фактори,
подобно на фаза млечна зрялост (фиг. 6.1.1).
Табл. 6.1.2. Дисперсионен анализ на данните – фаза млечна зрялост царевица, 2015 г.
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (A)
B*T
B*A
T*A
B*T*A
Error
Corrected Total

Сума от
Сума от
кв.
кв.%
77562,250
4,03
1158852,250 60,25
132015,722
6,86
29756,250
1,55
180768,167
9,39
1029,167
0,05
37029,167
1,93
306481,333
15,93
1923494,306

Ст. на
св.
1
1
2
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
77562,250
1158852,250
66007,861
29756,250
90384,083
514,583
18514,583
12770,056

F-отн.
6,074
90,748
5,169
2,33
7,078
.,040
1,450

Ниво
на зн.
.,021+
,000+++
.,014
.,140
.,004
.,961
.,254

Фаза изметляване: НМДР 5% = 51,338; НМДР 1% = 69,569; НМДР 0,1% = 93,149
Фаза млечна зрялост: НМДР 5% = 67,332; НМДР 1% = 91,244; НМДР 0,1% = 122,169

Фиг. 6.1.1. Динамика на натрупване на абсолютно суха биомаса царевица, 2015 г. (kg/da)

Структурни елементи на добива - царевица
Aнализирани са по-важните структурни елементи на добива: дължина на
кочана, тегло на един кочан, маса на 1000 бр. зърна, хектолитрова маса, брой
редове, брой зърна в един ред и обиколка на кочана. Най-значимо влияние
върху структурните елементи на царевицата оказва торенето (при р<0,1%) за
всички изследвани структурни елементи. Следва влиянието на биостимулатора
– 27,44% (при р<1%), 7,76% (при р<5%) и 11,54% (при р<0,1%).
Хербицидът е повлиял само върху теглото на един кочан (при р<5%) и
маса на 1000 зърна (при р<0,1%). Най-благоприятно влияние върху
дължината на кочана, на фона на използваните хербициди оказва
биостимулаторът Лейли 2000 при вариантите с торене.
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Анализът на структурните елементи – брой редове, брой зърна в един
ред и хектолитрова маса не са статистически доказани. Макар и недоказани,
торените варианти превишават неторените (табл. 6.1.3)
Табл. 6.1.3. Структурни елементи на добива в царевица, 2015 г.

Маса
Варианти на 1000
з. (g)
186,6
B₁T₀a₁
190,2
B₁T₀a₂
203,5
B₁T₀a₃
228,5
B₁T₁a₁
254,2
B₁T₁a₂
249,5
B₁T₁a₃
205,1
B₂T₀a₁
205,3
B₂T₀a₂
225,7
B₂T₀a₃
243,1
B₂T₁a₁
222,1
B₂T₁a₂
249,6
B₂T₁a₃

Хект. маса
(kg/100L)
76
76,8
75,9
79,4
80,3
79,3
77,5
77
77,8
80,4
78,9
78,8

Дълж.на
кочана
(cm)
12,2
14,6
15,4
15,3
15,4
17,3
14,2
14
15
15
16
17

Обиколка
на кочана
(cm)
10,9
11,7
12,2
13
13
13,3
12
12
13
13
13
13

Брой
редове
14
14
15
15
14
16
15
15
15
15
15
15

Брой
зърна в
един ред
25
32
31
33
35
35
27
32
30
34
30
32

Изследвана е взаимовръзката между добива от царевица и основните
структурни елементи, определящи добива Установена е висока степен на
положителна линейна корелация между добив зърно и маса на 1000 зърна
(r=0,909), между добив зърно и добив допълнителна продукция (r=0,893), както и
между маса на 1000 зърна допълнителна продукция (r=0,821), (табл. 6.1.4)
Табл. 6.1.4. Корелация между добив зърно, маса на 1000 бр. зърна, хектолитрова маса
и допълнителна продукция царевица, 2015 г.
yield
yield
X1
X2
X3

x1

x2

x3

1,000 0,909** 0,274 0,893**
1,000 0,546 0,821**
1,000 0,241
1,000

x1 – маса на 1000 зърна;
x2 - хектолитрова маса;

x3 – допълнителна
продуктивност

Качество на сухата биомаса – царевица
Съдържанието на макроелементите азот, фосфор и калий в проведените
изследвания показва, че то е най-високо във фаза 9-10ти лист и постепенно
намалява до фаза млечна зрялост. Съдържанието на азот в листата в
изследваните фази е в границите от 0,43 до 1,04%, в стъблата от 0,26 до
0,50%, (фиг. 6.1.2).
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Торенето не оказва еднопосочно влияние върху съдържанието на фосфор
в листата и закономерно намалява от фаза 9-10ти лист до млечна зрялост при
двата фона на торене (фиг. 6.1.3).
Изпитваните фактори не оказват съществено влияние върху изменението
на калия. В листата във фаза 9-10ти лист съдържанието на калий е от 2,5 до
2,6%; в изметляване от 2,2 до 2,3%; в млечна зрялост от 1,8 до 2,0%; в
кочаните е от 1 до 1,2% (фиг. 6.1.4).
Съдържанието на азот в зърното на царевицата е от 0,58 до 0,66%, при
което не се наблюдават съществени различия между изпитваните фактори. С
по–високо съдържание се отличават вариантите третирани с хербицидната
смес и биостимулатор Алга 300++/Нутри-алгафид.
Концентрацията на фосфор в зърното е в границите от 0,32 до 0,40%. Повисоко е съдържанието във вариантите третирани с хербицидната смес и
Алга 600. Най–ниско е съдържанието на калий в зърното от 0,28 до 0,34%.
Известни разлики в концентрацията на калия се наблюдават при прилаганите
биостимулатори, които могат да се подредят в следният низходящ ред: Алга
600, Лейли 2000 и Алга 300++/Нури-алгафид.

Фиг. 6.1.2. Съдържание на азот (N) в листа, стебла (9-10ти лист, изметляване, млечна
зрялост), зърно и царевичак в царевица, 2015 г. (%)

Фиг. 6.1.3. Съдържание на фосфор (P) в листа, стебла (9-10ти лист, изметляване,
млечна зрялост), зърно и царевичак в царевица, 2015 г. (%)
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Фиг. 6.1.4.. Съдържание на калий (K) в листа, стебла (9-10ти лист, изметляване, млечна
зрялост), зърно и царевичак в царевица, 2015 г. (%)

Влияние на изпитваните фактори върху плевелната растителност
- царевица
Видовият състав на плевелите в опитното поле при естествен фон на
заплевеляване е с преобладаващо участие на 21 вида плевели. От тях 71% са
едногодишни и 29% многогодишни. От най-разпространените плевели, около
45% са късните пролетни. Хербицидното действие срещу плевелите се
изразява в намаляване броя и общото им тегло.
При царевицата е проучена ефикасността на В1 - хербицида Тарот плюс и
В2 – хербицидна смес (Сирио 4 SC + Магнето). Биостимулатор – а1 (Алга
300++/Нутри-алгафид)
Табл. 6.1.5. Влияние на изпитваните фактори върху плевелната растителност –
царевица, 2015 г.

брой m²

тегло (g)

% унищожени

брой m²

тегло (g)

142 81

150 140 150 140 32 138 79

50

120 67 25

124

83

40

77

74

120 100 120 100 23

81

17

65

86 24

35

80

12

65

90

200 220 200 220 78 160 61

98

168 51 75

155

63

80

130 60

200 220 200 220 78 160 61

98

168

155

63

80

130

92

0

75

% унищожени

тегло (g)

52

% унищожени

брой m²

82

тегло (g)

159

брой m²

165 75 49

тегло (g)

67

брой m²
Eдногодишни –
всички
Едногодишни
едносемеделни
Едногодишни
двусемеделни
Многогодишни
– всички
Кореновоиздънкови

брой m²

270 300 270 300 55 230 80

Видове плевели

тегло (g)

% унищожени

Ефикасност на хербицид и хербицидна смес при царевица без торене и с включено
минерално торене
Контрола
B1a1
B2a1
В1 – ( дикамба 60,87% +
B2 - (никосулфурон 40 g/kg) - 125 g/dka +
– римсулфурон 3,26%) - 38,4 (дикамба 120 g/l и 2,4 Д аминна сол 360 g/l) - 120
g/dka
ml/dka
Т1
Т0
Т1
Т0
Т1
Т0

0
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При царевицата във вариантите с торене и третиране с В1 процентът на
ефикасност средно за периода e 80-81%, на хербицидната смес – 82%.
Хербицидът показва по–добър ефект срещу едногодишните двусемеделни
плевели, като общо процентът на унищожение е 81%. От проведеното
изследване е установено, че при вариантите без приложено торене са
отчетени по-голям брой плевели с по-ниско тегло в сравнение с тореният
вариант и приложените хербицид и хербицидна смес. При двете нива на
торене с включени хербициди (В1 и В2) и биостимулатор – а1 е установено, че
процентът на унищожените плевели е по-висок с 1-6% при хербицидната
смес за всички едногодишни и с 2-9% за многодишните плевели.
Добив от основна и допълнителна продукция - царевица
Установена е степента на влияние на изследваните фактори върху
добива от царевица - основна и допълнителна продукция, (фиг. 6.1.5). Найвисок добив – 597 kg/da е получен при торените варианти с приложен
хербицид Тарот плюс и биостимулатор Aлга 600 и при хербицидната смес с
Лейли 2000 - 584 kg/da.

НМДР 5% =112,690; НМДР 1% =152,711; НМДР 0,1%=204,470

Фиг. 6.1.5. Добиви зърно царевица, 2015 г.

Дисперсионният анализ на данните показва, че самостоятелното действие на
трите фактора е статистически доказано: за торенето – 47,72% от общото
вариране в данните се дължи на неговото влияние при р<0,1%, за
биостимулатора – 6,74% при р<5% и за хербицида – 3,99% при р<5%. Разликата
между хербицида (Тарот плюс) и хербицидната смес (Сирио 4 SC + Магнето SL)
е доказана в полза на хербицидната смес. Статистически доказано е и
взаимодействието между хербицид и торене, както и между хербицид и
биостимулатор. От съвместното влияние на изпитваните фактори, най-силно е
въздействието, дължащо се на хербицида и биостимулатора – 9,65% от
варирането в данните.
Табл. 6.1.6. Дисперсионен анализ на данните за добив зърно на царевица, 2015 г.
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (A)

Сума от
кв.
19693,444
235225,000
33232,889

Сума от
кв.%
3,996
47,724
6,742

Ст. на
Среден
Ниво на
F-отн.
св.
квадр.
зн.
1
19693,444 4,404
,047 *
1
235225,000 52,606 ,000***
2
16616,444 3,716
,039 *
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Източник на
вариране
B*T
B*A
T*A
B*T*A
Error
Corrected Total

Сума от
кв.
30044,444
47542,889
16350,000
3478,222
107315,333
492882,222

Сума от
кв.%
6,096
9,646
3,317
0,706
21,773

Ст. на
св.
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
30044,444
23771,444
8175,000
1739,111
4471,472

F-отн.
6,719
5,316
1,828
,389

Ниво на
зн.
,016 *
,012 *
,182 ,682 -

Добивът зърно от царевица е най-висок при торените варианти с приложени
хербицид и биостимулатор Алга 600 - (В1а2) и (В2а3) с приложени хербицидна
смес и биостимулатор Лейли 2000, (фиг. 6.1.6).
С торене
1600

1400

1400

1200

1200

Добив (kg/da)

Добив (kg/da)

Б ез торене
1600

1000
800
600

1000
800
600
400

400

Херб.с мес

200

Хербицид

0
a1

a2

Биос тиму латор

a3

Херб.с мес

200

Хербицид

0
à1

à2

à3

Биос тиму латор

Фиг. 6.1.6. Среден добив зърно в зависимост от приложените хербициди и
биостимулатори - царевица, 2015 г. (kg/da)

Тенденцията за влиянието на изследваните фактори върху добива на
допълнителната продукция е сходна с тази на добива зърно.
Добив основна и допълнителна продукция в кръмни единици царевица
Върху продуктивността на царевицата през периода на изследване найзначимо влияние е оказало торенето – 46,50% от варирането в данните (при
р<0,1%). На влиянието на биостимулаторите се дължи 8,65% от варирането в
данните, а 5,27% на хербицидите. Доказано по-високи добиви (при 5% разлика)
се наблюдават при прилагане на хербицидна смес (Сирио 4SK + Магнето SL) в
сравнение с приложения хербицид (Тарот плюс), а от биостимулаторите найзначимо е влиянието на Лейли 2000, макар че има доказаност на разликите в
добивите само между него и Алга 300++/Нутри-алгафит. Приложената
хербицидна смес при вариантите без торене е повлияла благоприятно върху
продуктивността на царевицата, третирана с Алга 300++/Нутри-алгафид и Лейли
2000, като разликата им с тази при В1 е доказана съответно при 5% и 1%.
Наблюдава се компенсиране на продуктивността за варианта без торене при
прилагане на хербицидна смес и третиране с Лейли 2000.
Получените резултати показват, че добивите се движат в широки
граници: от 483 бр./da за неторения вариант до 1172 бр./da за торения. Найвисока е продуктивността при торените варианти, третирани с Лейли 2000 в
В1 и В2 (съответно 1098 и 1172 бр./da), a най-ниски - при неторените
варианти, третирани с Алга 300++/Нутри-алгафид за В1 и с Алга 600 и Алга
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300++/Нутри-алгафид за В2, (фиг. 6.1.7). Установено е процентното участие на
компонентите, които формират нивото на общата продуктивност на
царевицата (зърно, стъбла и какалашки). Най-голямо е процентното участие
на зърното, следвано от стъбла и какалашки.

НМДР 5% = 227.700; НМДР 1% = 308.564; НМДР 0,1% = 413.147
Фиг. 6.1.7. Продуктивност кръмни единици царевица, 2015 г. (бр./da)

6.2. Пшеница
Динамика на натрупване на суха биомаса – пшеница
Основно влияние върху динамиката на натрупване абсолютно суха биомаса
(kg/da) за проучваните фази от развитието на пшеницата – вретенене,
изкласяване и пълна зрялост, оказва торенето (при p<0,1%), съответно 47,29%,
55,29% и 81,22% от варирането в данните (табл. 6.2.1). Внасяният
биостимулатор, като самостоятелно действие е повлиял на добива суха маса
само във фазите „вретенене” и „пълна зрялост” на културата (при p<0,1%).
Влиянието на хербицида не е статистически значимо за проучваните фази.
Абсолютно сухата биомаса е най-висока при торене и третиране с Палас и
Лейли 2000 и най-ниска при Алга 300++/Нутри-алгафид. За фаза вретенене е
установено влияние на съвместното действие на хербицид и стимулатор,
статистически доказано (при р<1%), между торене и стимулатор (при р<0,1%),
както и от взаимодействието на трите фактора (при р<0,1).Темпът на натрупване
на суха биомаса във фаза вретенене е най-висок в торените варианти при
хербицида (Палас) и хербицидната смес (Гранстар супер 50 СГ + Имаспро 7,5
ЕВ) с Лейли 2000 (табл. 6.2.2).
Табл. 6.2.1. Абсолютно суха биомаса фаза вретенене - пшеница, 2015-2016 г. (kg/da)
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума
от кв.
4334.028
396690.028
288375.500
8190.250
32413.722
34839.056
27138.167
46774.000
838754.750

Сума от
кв.%
0.52
47.29
34.38
0.98
3.86
4.15
3.24
5.58

Ст.
на св.
1
1
2
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
4334.028
396690.028
144187.750
8190.250
16206.861
17419.528
13569.083
1948.917

F-отн.
2.224
203.544
73.984
4.202
8.316
8.938
6.962

Ниво
на зн.
0.149 0.000***
0.000***
0.051 0.002 **
0.001***
0.004 **
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Във фаза изкласяване при третиране с Палас е установено, че най-високи
са добивите при Алга 600, а при хербицидната смес при Лейли 2000 и за
двата варианта на торене при статистическа доказаност (при р<1% и 0,1%).
Самостоятелното действие на факторите хербицид и биостимулатор е
недоказано, но при тяхното съвместно влияние варирането в данните за
натрупана биомаса е 20,09% (р<0,1%). При взаимодействие между хербицид
и торене варирането е 2,81% (при р<5%), а при съвместното действие на
трите фактора – 6,95% (при р<1%), (табл. 6.2.2).
Табл. 6.2.2. Абсолютно суха биомаса – фаза изкласяване пшеница, 2015-2016 г. (kg/da)
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума от кв.
49.000
401956.000
9347.722
20449.000
146040.500
9413.167
50511.500
89215.333
726982.222

Сума от
кв.%
0.01
55.29
1.29
2.81
20.09
1.29
6.95
12.27

Ст. на
св.
1
1
2
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
49.000
401956.000
4673.861
20449.000
73020.250
4706.583
25255.750
3717.306

F-отн.
.013
108.131
1.257
5.501
19.643
1.266
6.794

Ниво
на зн.
0.910 0.000***
0.302 0.028 *
0.000***
0.300 0.005 **

В пълна зрялост (зърно + слама) най-висока продуктивност е получена от
торените варианти при използваните хербицид и хербицидна смес. Анализът на
резултатите показва, че в зависимост от прилаганите биосимулатори,
количеството на сухата биомаса е най–голямо при Алга 600 за торените и
неторените варианти и използвани хербициди с висока степен на статистическа
доказаност (при р<0,1%), (табл. 6.2.3).
Табл. 6.2.3. Абсолютно суха биомаса – зърно и слама фаза пълна зрялост - пшеница,
2015-2016 г. (kg/da)
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума от кв.
5625.000
1887876.000
146142.889
2336.111
98920.667
17438.000
50581.556
115330.667
2324250.889

Сума от
кв.%
0.24
81.22
6.29
0.10
4.26
0.75
2.18
4.96

Ст. на
св.
1
1
2
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
5625.000
1887876.000
73071.444
2336.111
49460.333
8719.000
25290.778
4805.444

F-отн.
1.171
392.862
15.206
.486
10.293
1.814
5.263

Ниво на
зн.
0.290 0.000***
0.000***
0.492 0.001***
0.185 0.013 *

Качество на получената биомаса - пшеница
Тенденцията в изменение съдържанието на макроелементите азот, фосфор и
калий показва, че то е най-високо във фаза вретенене и намалява значително във
фаза изкласяване. Установено е, че азотът се разпределя твърде неравномерно в
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различните тъкани и органи на растенията. Съдържанието на азот в листата в
изследваните фази е от 0,21 до 1,39%, а на стъблата от 0,16 до 0,64%. Поради
голямата подвижност на азота от застаряващите тъкани и органи към
репродуктивните, неговото количество се увеличава значително в класовете
до 0,73% във фаза изкласяване и зърно пълна зрялост, (фиг. 6.2.1).
Във фаза вретенене най-високо съдържание на азот се наблюдава в
листата от 0,99 до 1,39%. Използваните хербициди не влияят еднопосочно
върху съдържанието на азот в листата и стъблата. Средните стойности показват
по-високо азотно съдържание в листата при употреба на Алга 600, при
стъблата Алга 300++/Нутри-алгафид. В стъблата съдържанието на азот е повисоко при хербицидната смес, а при листата няма съществена разлика от
приложените хербициди. Във фаза изкласяване съдържанието на азот силно
намалява - при листата е в границите от 0,21 до 0,35%, при стъблата от 0,17 до
0,20%, дължащо се на придвижването му към класовете и достига от 0,61 до
0,73%. Концентрацията на азот в зърното е в границите от 0,65 до 0,80%.
Ефекта от използваните биостимулатори при зърното е по-голям при Алга
300++/Нутри-алгафид. Сламата е бедна на азот от 0,12 до 0,19%.

Фиг. 6.2.1. Съдържание на азот (N) в листа, стъбла, класове, зърно и слама във фази
вретенене, изкласяване и пълна зрялост в пшеница, 2016 г. (%)

Тенденцията в изменение съдържанието на фосфор е подобна на тази в
изменение на азота. Установено е, че съдържанието на фосфор е най-високо в
зърното от 0,36 до 0,45%. От изследваните органи и фази, най-високо е
съдържанието на фосфор в листата във фаза вретенене (0,24 – 0,31%), което
значително намалява във фаза изкласяване (0,04 до 0,11%). При стъблата
съдържанието на фосфор е от 0,16 до 0,21%, във фаза изкласяване от 0,04 до
0,06%. В резултат на високата мобилност на фосфора и придвижването му
към репродуктивните органи, съдържанието му в класовете във фаза
изкласяване е значително по-високо от това в листата и стъблата с 0,25 до
0,28%. Торенето не е оказало съществено влияние върху фосфорното
съдържание, при двата фона на третиране с хербициди и при двете
изследвани фази. Не се наблюдава значимо влияние върху изменение
съдържанието на фосфор и в зависимост от приложените хербициди и
биостимулатори (фиг. 6.2.2).
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Фиг. 6.2.2. Съдържание на фосфор (Р) в листа, стъбла, класове, зърно и слама във
фази вретенене, изкласяване и пълна зрялост - пшеница, 2016 г. (%)

При повечето култури, калият се усвоява по-интензивно в началните
фази от тяхното развитие и е неравномерно разпределен в органите, в
различните фази. Концентрацията на калия е най-голяма в листата във фаза
вретенене от 2,2 до 2,5%, която намалява във фаза изкласяване до 1,2 – 1,3%;
в стъблата от 1,4 до 1,7% във фаза вретенене и от 0,9 до 1,1% във фаза
изкласяване, което съответства на съдържанието на калия в сламата. При
класовете калият продължава да намалява до 0,60 – 0,80% и достига найниската концентрация в зърното, която варира от 0,37 до 0,55%. От
проучваните варианти при двата фона на използваните хербициди, торенето
не оказва съществено влияние върху съдържанието на калий, а влиянието на
биостимулаторите е слабо, с близки стойности между тях, (фиг. 6.2.3).

Фиг. 6.2.3. Съдържание на калий (К) в листа, стъбла, класове, зърно и слама във фази
вретенене, изкласяване и пълна зрялост - пшеница, 2016 г. (%)

Влияние на изпитваните фактори върху плевелната растителност
– пшеница
При пшеницата е проучена ефикасността на хербицида (В1) Палас +
прилепител и хербицидната смес (В2) Гранстар супер SG + Имаспро с
минерално торене (Т1) и без торене (То) - с внасяне на растителен
биостимулатор (а2) Алга 600, (табл. 6.2.3).
От проведеното изследване е установено, че при вариантите без торене и
приложени хербициди (В1 и В2) е отчетен по-голям брой плевели в сравнение
с торените варианти.
При двата хербицида (В1 и В2) при двата фона на торене (Т0 и Т1), при
едногодишните двусемеделни плевели, се наблюдава по-висока ефикасност на
унищожени плевели при вариантите с приложено торене.
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При многогодишните двусемеделни плевели във вариантите с
биостимулатор, при двата фона на торене (Т0 и Т1), използвани хербициди (В1
и В2), по-висока ефективност е установена при хербицидната смес – 73% в
сравнение с използван хербицид – 51%.
Прилагането на хербицид (В1) при двата фона на торене (Т0 и Т1) при
многогодишните кореновоиздънкови плевели не се наблюдават съществени
разлики в процента на унищожените плевели. При хербицидната смес (В2)
при двата фона на торене (Т0 и Т1) при многогодишните кореновоиздънкови
плевели се наблюдават съществени различия върху процента на
унищожените плевели, като при варианта с включено торене, той е 27%, а
при нетореният е 73%
Табл. 6.2.3. Влияние на изпитваните фактори върху плевелната растителност –
пшеница, 2015-2106 г.

брой m²

тегло (g)

% унищожени

брой m²

тегло (g)

% унищожени

% унищожени

84

21

96

87

25

75

84

93 166 46 112 51 47 120 50

27

65

71

25

45

73

93 166 46 112 51 47 120 50

27

65

27

25

45

73

тегло (g)

75

брой m²

% унищожени

25

брой m²

87

тегло (g)

96

тегло (g)
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брой m²

тегло (g)

брой m²

Ефикасност на хербицид и хербицидна смес при пшеница без торене и с включено
минерално торене
Контрола
B1a2
B2a2
B2 - (трибенурон метил 250 g/kg +
B1 – (пироксулам 75
тифенсулфурон метил - 250 g/kg) g/kg) - 25 g/dka
4 g/dka + (феноксапроп-р-етил 69
g/l) - 100 ml/dka
Т1
Т0
Т1
Т0
Т1
Т0
Видове плевели

Eдногодишни 158 197 158 197 28 127 82 30 118 80
всички
Едногодишни
158 197 158 197 28 127 82 30 118 80
двусемеделни
Многогодишни
93 166
- всички
Корено93 166
воиздънкови

Структурни елементи на добива и биометрични измервания пшеница
От структурните елементи на добива при пшеницата е оценено
влиянието на изпитваните фактори върху масата на 1000 бр. зърна,
хектолитрова маса, биометрични измервания (височина на стъблото и
дължина на класа на основно растение и братя). Анализът на резултатите за
масата на 1000 бр. зърна показва, че значимо влияние върху този показател
оказват торенето, приложения хербицид и биостимулатор (при p<0,1%). Найголямо е варирането на данните в резултат на торенето - 47,82%, на
биостимулатора - 4,64% от общото вариране, а на хербицида - 5,81%.
Съвместното влияние на хербицид с биостимулатор и торене с
20

биостимулатор е статистически доказано (при p<0,1%). От изпитваните
биостимулатори при неторените варианти с хербицид Палас, масата на 1000
бр. зърна е най-висока при Алга 600, с доказаност на разликите (при p<0,1%),
а при хербицидната смес стойностите на 1000 бр. зърна е най-висока при
Лейли 2000 (при p<1%) спрямо Алга 300++/Нутри-алгафид и недоказани по
отношение с Алга 600. При торените варианти и при двата фона на
използвани хербициди масата на 1000 бр. зърна е най–висока при Алга
300++/Нутри-алгафид статистически доказани (при p<0,1%) спрямо Алга 600
и недоказана спрямо Лейли 2000, (табл. 6.2.4).
Табл. 6.2.4. Структурни елементи на добива – маса на 1000 бр. зърна - пшеница,
2015-2016 г. (g)
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума
от кв.
7.417
60.996
5.919
1.277
28.494
16.254
.270
6.930
127.558

Сума от
кв.%
5,81
47,82
4,64
1,00
22,34
12,74
0,22
5,43

Ст. На
св.
1
1
2
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
7.417
60.996
2.960
1.277
14.247
8.127
.135
.289

F-отн.
25.684
211.230
10.249
4.422
49.338
28.145
.468

Ниво на
зн.
0.000***
0.000***
0.001***
0.046 0.000***
0.000***
0.632 -

Върху хектолитровата маса значимо влияние е оказало торенето 16,84% (при p<0,1%), а на биостимулаторите – 11,68%, (при p<5%), (табл.
6.2.5). Приложеният хербицид не е оказал влияние върху хектолитровата
маса. На съвместното влияние между хербицид и биостимулатор в изменение
на хектолитровата маса се дължат - 20,95%, (при p<1%). Варирането в
стойностите на хектолитровата маса, дължащо се на взаимодействието на
торене и биостимулатор е 13,16%, (при p<5%). На фона на използваните
хербицид и хербицидна смес при неторените варианти най-високи са
стойностите при Алга 300++/Нутри-алгафид, без доказани разлики с Алга 600
и Лейли 2000. При торените варианти във В1 и В2 стойностите за
хектолитровата маса са по-високи при Алга 600, като разликите са
достоверни, само спрямо Лейли 2000 (при p<0,1%).
Табл. 6.2.5. Структурни елементи на добива – хектолитрова маса - пшеница, 20152016 г. (kg/100 l)
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a

Сума
от кв.
.175
.906
.628
.198
1.127
.708

Сума от
кв.%
3,25
16,84
11,68
3,68
20,95
13,16

Ст. На
св.
1
1
2
1
2
2

Среден
квадр.
.175
.906
.314
.198
.564
.354

F-отн.
2.578
13.342
4.627
2.917
8.304
5.216

Ниво на
зн.
0.121 0.001***
0.020 *
0.101 0.002 **
0.013 *
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Източник на
вариране
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума
от кв.
.008
1.629
5.379

Сума от
кв.%
0,15
30,29

Ст. На
св.
2
24
35

Среден
квадр.
.004
.068

F-отн.
.056

Ниво на
зн.
0.946 -

Анализът на данните за биометричните измервания показват, че
средната дължина на основните стъбла независимо от торенето, вариантите
третирани с Палас (В1), са в границите от 67,1 до 85,2 cm, при хербицидната
смес (В2) от 65,6 до 82,2 cm, а торените варианти превишават неторените от
16,6 до 18,1 cm. Аналогично е действието на торенето и използваните
хербициди и при братята и дължината на класа. Установена е линейна
корелация между добив зърно и структурните елементи. Най-тясна е връзката
на добива с дължината на класа на основното стъбло – R = 0,951. Следва
корелацията между добива и височината на основното стъбло – R = 0,903,
височина на стъбло – братя R = 0,727 и масата на 1000 бр. зърна – R = 0,721.
Между добива и хектолитровата маса не се наблюдава корелационна
зависимост (R = -0.278), (табл. 6.2.6).
Табл. 6.2.6. Корелационен анализ между добив зърно и структурните елементи пшеница, 2015 - 2016 г. (kg/da)
Височина Височина Дълж. на Дълж. на Маса на
Хектол. Добив
стебло – стебло - класа – класа –
1000
маса зърно
основно
братя
основно братя бр.зърна
Височина стебло
– основно
Височина стебло
- братя
Дължина на
класа – основно
Дължина на
класа – братя
Маса на 1000 бр.
семсна
Хектолитрова
маса
Добив зърно

1

.727(**)

.

1

.951(**)

.406

.719(**) .711(**)
1

.

.721(**)
.556

.486

.657(*)

1

.536
1

-.430 .903(**)
-.352

.707(*)

-.418 .942(**)
.112

.649(*)

.028 .720(**)
1

-.278
1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Добив на основна и допълнителна продукция - пшеница
Торенето и приложените биостимулатори са основни фактори, оказали
значимо влияние върху формирането на добива зърно и слама. На торенето се
дължат 80,90% от варирането в данните за добива зърно и 73,15% - за
сламата, а на биостимулатора – съответно 5,85% и 8,58% (при р<0,1%).
Влиянието на приложения хербицид и хербицидна смес е значимо, само при
зърното, а съвместното им действие с биостимулаторите е статистически
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доказано. Дисперсионният анализ на данните за сламата показват, че при
неторените варианти не се наблюдават доказани разлики между добивите на
двата хербицида. При торените варианти и биостимулатор Алга 300++/Нутриалгафид, обаче по-голямо количество слама е натрупана при третиране с Палас,
в сравнение с това при хербицидната смес (5% разлика), докато при прилагане
на Лейли 2000 по-висок е добивът при хербицидната смес (5% разлика).
Между вариантите с Алга 600 при третиране с Палас и хербицидната смес, не
се наблюдават статистически доказани различия (табл. 6.2.7).
За всички варианти с използван хербицид и торене, най-висок добив
зърно се наблюдава при Алга 600, макар не винаги разликите им с Алга
300++/Нутри-алгафид и Лейли 2000 да са значими.
Табл. 6.2.7. Добив зърно пшеница, 2015-2016 г. (kg/da)
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума
от кв.
9834.028
534604.694
38656.222
521.361
24760.889
5056.222
11542.889
35884.667
660860.972

Сума от
кв.%
1.49
80.90
5.85
0.08
3.75
0.76
1.74
5.43

Ст. На
св.
1
1
2
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
9834.028
534604.694
19328.111
521.361
12380.444
2528.111
5771.444
1495.194

F-отн.
6.577
357.549
12.927
.349
8.280
1.691
3.860

Ниво
на зн.
0.017 *
0.000***
0.000***
0.560 0.002 **
0.206 0.035 *

Добивите от вариантите с торене са доказано по-високи от неторените
(фиг. 6.2.4). При вариантите без торене, с прилагане на хербицид и
хербицидна смес, добивите нямат статистически доказани разлики по между
си за всеки един от биостимулаторите. При приложено торене, единствено
доказани разлики в добивите зърно има само при третиране с Лейли 2000 в
полза на хербицидната смес (В2).
Без торене

С торене

1600
1600

1400

1400
1200

Добив (kg/da)

Добив (kg/da)

1200
1000
800
600

800
600
400

400
200

Херб.смес

0

Хербицид

a1

1000

a2

a3

Херб.смес

200
0
a1

Хербицид
a2

a3

Биостимулатор

Биостимулатор

2016 г
Фиг. 6.2.4. Среден добив зърно при условия без торене и с торене в пшеница, 20152016 г. (kg/da)
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Резултатите от дисперсионния анализ на данните за сламата (фиг. 6.2.5 и
табл. 6.2.8) показват, че между добивите при хербицида и хербицидната смес
без торене, не се наблюдават доказани различия. При торените варианти
третирани с Палас и Алга 300++/Нутри-алгафид, количеството слама е поголямо в сравнение с хербицидната смес (5% разлика). При хербицидната
смес и прилагане на Лейли 2000 добивът е по-висок (5% разлика). Между
вариантите с Алга 600 при третиране с хербицид (В1) и хербицидната смес
(В2), не се наблюдават статистически доказани различия.
За всички варианти с хербицид и торене, най-висока стойност на биомасата
(както за слама, така и за зърно + слама) се наблюдава при Алга 600 (макар не
винаги разликите с Алга 300++/Нутри-алгафид и Лейли 2000 да са значими).
Изключение прави вариант - В2Т1, при който най-голямо количество биомаса е
получено при Лейли 2000, но също е статистически недоказано с Алга 600.
Между торените и неторените варианти, както при прилагане на хербицид,
така и на хербицидна смес, съществува доказаност на разликите в добивите
биомаса за всеки един от биостимулаторите (при 0,1%), (фиг. 6.2.5).
Табл. 6.2.8. Добив абсолютно суха биомаса – слама - пшеница, 2016 г. (kg/da)
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума
от кв.
476.694
410240.250
48108.222
536.694
25846.222
7312.667
13568.222
54695.333
560784.306

Сума от
кв.%
0.08
73.15
8.58
0.10
4.61
1.30
2.42
9.76

Ст. на
св.
1
1
2
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
476.694
410240.250
24054.111
536.694
12923.111
3656.333
6784.111
2278.972

F-отн.
.209
180.011
10.555
.235
5.671
1.604
2.977

Ниво на
зн.
0.652 0.000***
0.001***
0.632 0.010 **
0.222 0.070 -

НМДР 5% = 80,451; НМДР 1% =109,022; НМДР 0,1% = 145,974
Фиг. 6.2.5. Добив слама пшеница, 2015-2016 г. (kg/da)

Продуктивност кръмни единици - пшеница
Тенденциите в изменението на добива кръмни единици следва
изменението на добива зърно и съответното количество слама. От
самостоятелното влияние на факторите с най–висока значимост се отличават
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торенето - 81,33% и биостимулаторите - 5,33%, (при р<0,1%). Използваните
хербицид (Палас) и хербицидната смес (Гранстар супер + Имаспро 7,5 ЕВ) не
са оказали влияние върху продуктивността на пшеницата, но съвместното
действие на хербицид и биостимулатор е достоверно (при р<0,1%) и
вариране в добива на кръмните единици – 4,04%. Влиянието върху
величината на продуктивността от взаимодействието на трите изпитвани
фактора е слабо (при р<5%) и вариране на добивите - 2,05%, (табл. 6.2.9).
При неторените варианти, третирани с хербицид, продуктивността е от
346 до 506 бр./da, при торените от 659 до 845 бр./da, при хербицидната смес
без торене от 433 до 440 бр./da и от 675 до 882 бр./da при торените варианти.
При двата фона на третиране с хербициди (В1 и В2), торените варианти
превишават по брой кръмни единици неторените (при р<0,1%). Направения
анализ показва, че продуктивността е най-висока при Алга 600, (фиг. 6.2.6).

НМДР 5% = 95,228; НМДР 1% =129,046; НМДР 0,1%=172,785

Фиг. 6.2.6. Кръмни единици – пшеница, 2015-2016 г.
Табл. 6.2.9. Дисперсионен анализ на продуктивност (зърно + слама) - пшеница, 2016 г.
(бр./da)
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума
от кв.
11130.250
1144543.361
75002.167
2384.694
56838.167
11935.056
28877.056
76632.000
1407342.750

Сума от Ст. на
кв.%
св.
0,79
1
81,33
1
5,33
2
0,17
1
4,04
2
0,85
2
2,05
2
5,44
24
35

Среден
квадр.
11130.250
1144543.361
37501.083
2384.694
28419.083
5967.528
14438.528
3193.000

F-отн.
3.486
358.454
11.745
.747
8.900
1.869
4.522

Ниво
на зн.
0.074 0.000***
0.000***
0.396 0.001***
0.176 0.022 *

6.3. Фуражен грах
Динамика на натрупване на абсолютно суха биомаса по фази от
развитието – грах
Количеството на натрупаната абсолютно суха биомаса при граха е проучена
в две фази – цъфтеж и млечно-восъчна зрялост. От изпитваните фактори основно
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влияние върху динамиката на натрупване на абсолютно суха биомаса в
проучените фази, е оказало торенето (при р<5%) във фаза цъфтеж и при р<1%
във фаза млечно-восъчна зрялост (фиг. 6.3.1). Варирането в добивите дължащо се
на торенето е 15,07% във фаза цъфтеж и 20,89% в млечно–восъчна зрялост.
Главното действие на биостимулатора върху количеството на абсолютно сухата
биомаса е проявено във фаза цъфтеж (при р<5%) и вариране в добива – 19,13%.
По-високите разлики между Алга 600 и Лейли 2000 и Алга 300++/Нутриалгафид с Лейли 2000 са статистически доказани (5% разлика). В млечновосъчна зрялост, статистически доказани са по-високите стойности при Алга
300++/Нутри-алгафид спрямо Алга 600 (5% разлика). В двете проучени фази
не е установено значимо влияние на използваните хербициди (хербицид и
хербицидна смес), върху натрупаната биомаса. Установено е, че средното
количество на сухата биомаса (листа + стъбла), както и (листа + стъбла и
бобове) е по-високо във вариантите третирани с хербицидната смес (Селект
супер + Базагран), но разликите не са статистически доказани.
Темпът на натрупване на абсолютно суха биомаса при двата фона на
използваните хербициди е по-висок при торените варианти в двете фази от
развитието на граха. Най-интензивно натрупване на абсолютно суха биомаса
е отчетено в торения вариант при прилагане на хербицид Корум и Лейли
2000 (747 kg/da или 108,7%), а най-нисък при Алга 600 (98 kg/da или 14,04%)
в млечно-восъчна зрялост.

НМДР 5% = 336,150; НМДР 1% = 539,438; НМДР 0,1% = 722,273
Фиг. 6.3.1. Динамика на натрупване на абсолютно суха биомаса - грах, 2016-2017 г. (kg/da)

Качество на получената биомаса по фази от развитието - грах
Съдържанието на макроелементи в органите на граха е проучено в две
фази: цъфтеж и млечно-восъчна зрялост. Най–високо съдържание на азот се
наблюдава при бобовете от 1,61 до 2,20%, следвано от листата в цъфтеж от
1,08 до 1,88% и стъблата от 0,40 до 0,74%, (фиг.6.3.2). Тенденцията в
изменение съдържанието на азот, фосфор и калий в листата и стъблата
показва, че то е по-високо във фаза цъфтеж и намалява значително в млечновосъчна зрялост. Поради голямата подвижност на азота от застаряващите
тъкани и органи към репродуктивните, неговото количество в бобовете се
увеличава до 2,20% във фаза млечно-восъчна зрялост. Във фаза цъфтеж
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средните стойности за влиянието на биостимулаторите показват, че азотното
съдържание е по-високо в листата при Алга 600, при стъблата Алга
300++/Нутри-алгафид. В млечно-восъчна зрялост концентрацията на азот в
листата силно намалява до 0,73 - 1,02%, в бобовете е от 1,58 до 2,20%, с 0,1%
по-високо при неторените варианти, следствие на по-високите добиви от
приложеното минерално торене. Ефектът от използваните биостимулатори е
по-голям при Лейли 2000 на фона на хербицида (Корум), на фона на
хербицидната смес (Селект супер + Базагран) азотното съдържание между
биостимулаторите са близки.

Фиг. 6.3.2. Съдържание на азот (N) - фаза цъфтеж и млечно-восъчна зрялост - грах,
2016-2017 г. (%)

През вегетацията, както и при азота се наблюдава съсредоточаване на
фосфора в органите и тъканите, които имат най-интензивна жизнена дейност
в зоните на нарастване на младите листа и стъбла. Установено, че във фаза
цъфтеж съдържанието на фосфор е най-високо в стъблата от 0,42 до 0,62%,
което значително намалява в млечно-восъчна зрялост до 0,20-0,24%, (фиг.
6.3.3). При листата съдържанието на фосфор в цъфтеж е в границите от 0,37
до 0,45%, а в млечно-восъчна зрялост намалява до 0,15-0,24%. В резултат на
високата мобилност на фосфора и придвижването му към репродуктивните
органи, съдържанието му в бобовете в млечно-восъчна зрялост е значително
по-високо от това в листата и стъблата. Торенето, приложените хербициди и
биостимулатори не са оказали съществено влияние върху фосфорното
съдържание.

Фиг. 6.3.3. Съдържание на фосфор (P) - фаза цъфтеж и млечно-восъчна зрялост - грах,
2016-2017 г. (%)
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Калият е неравномерно разпределен в органите през отделните фази.
Съдържанието му е най-високо в стъблата на граха във фаза цъфтеж от 2,6 до
3,4%, което постепенно намалява до 1,7-2,3% в млечно-восъчна зрялост. При
листата концентрацията на калий във фаза цъфтеж е от 2,3 до 2,6% и
намалява до 1,5-1,8% в млечно-восъчна зрялост. При бобовете проучваните
фактори не оказват влияние върху концентрацията на калий, стойностите са
почти изравнени в границите от 1,5 до 1,6%, (фиг. 6.3.4).

Фиг. 6.3.4. Съдържание на калий (К) - фаза цъфтеж и млечно-восъчна зрялост - грах,
2016-2017 г. (%)

Влияние на изпитваните фактори върху плевелната растителност
- грах
При граха е проучена ефикасността на хербицида (В1) Корум +
прилепител ДЕШ и хербицидна смес (В2) Селект супер + Базагран +
прилепител Досойл, без торене (Т0) и с минерално торене (Т1) и внасяне на
растителен биостимулатор Лейли 2000 (а3), (табл.6.3.1).
При използване на В1 при двата варианта на торене (Т0 и Т1) при
многогодишните кореновоиздънкови плевелни видове, не се наблюдават
съществени разлики върху процента на унищожените.
От проведеното изследване се установява, че при неторените варианти
има по-голям брой плевели в сравнение с торените на фона на приложените
хербициди (В1 и В2).
При двата хербицида (В1 и В2) при двата фона на торене (Т0 и Т1), при
едногодишните двусемеделни плевели, се наблюдава по-висока ефикасност върху
унищожените плевели във вариантите с приложено торене.
При многогодишните двусемеделни плевели във вариантите с включен
биостимулатор, при двата фона на торене (Т0 и Т1), и използвани хербициди
(В1 и В2), по-висока ефективност е установена при хербицидната смес – 73%
в сравнение с хербицид –51%.
Използването на хербицида (В1) при двата варианта на торене – Т0 и Т1 не
е повлияло на количеството унищожени многогодишни и кореновоиздънкови
плевели.
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Табл. 6.3.1. Влияние на изпитваните фактори върху плевелната растителност – грах,
2016-2017 г.

тегло (g)

% унищожени

% унищожени

брой m²
38

80

76 42

158

271

158 271 48 100 70 49 143

69

38

80

76 42 175 73

74

149

74

149 27

88

64 30 120

60

24

34

68 28 90

62

74

149

74

149 27

88

64 30 120

60

24

34

68 22 90

62

брой m²

% унищожени

тегло (g)

тегло (g)

69

брой m²

% унищожени

158 271 48 100 70 49 143

тегло (g)

271

брой m²

брой m²

158

тегло (g)

тегло (g)

Eдногодишни всички
Едногодишни
двусемеделни
Многогодишни
- всички
Кореновоиздън
кови

брой m²

Ефикасност на хербицид и хербицидна смес в грах без торене и с включено минерално торене
Контрола
B1a3
B2a3
B2 – (клетодим 120 g/l) – 160
B1 - (бентазон 480 g/l +
ml/dka + (бентазон 480 g/l ) –
имазамокс 22,4 g/l) – 50
120 ml/dka + прилепител „
ml/dka.
Досойл“ – 50 ml/dka
Видове плевели
Т1
Т0
Т1
Т0
Т1
То

-

73

Добив абсолютно суха биомаса фуражен грах в млечно-восъчна
зрялост
Добивът абсолютно суха биомаса във фаза млечно-восъчна зрялост е
подробно разгледан в раздела динамика на натрупване на абсолютно суха
биомаса.
Във фаза млечно-восъчна зрялост получената биомаса е в границите от
796 до 1539 kg/da. За формиране на добива от абсолютно суха биомаса в тази
фаза значимо влияние е оказало единствено торенето, (табл. 6.3.2).
Табл. 6.3.2. Абсолютно суха биомаса – фаза млечно-восъчна зрялост - грах, 20162017 г. (kg/da)
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума
от кв.
212367.361
566758.028
293220.500
19274.694
268264.389
11919.056
2172.722
1339064.000
2713040.750

Сума от
кв.%
7,83
20,89
10,81
0,71
9,89
0,44
0,08
49,36

Ст. на
св.
1
1
2
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
212367.361
566758.028
146610.250
19274.694
134132.194
5959.528
1086.361
55794.333

Ниво на
зн.
3.806 0.063 10.158 0.004 **
2.628 0.093 .345
0.562 2.404 0.112 .107
0.899 .019
0.981 -

F-отн.

29

С торене
1600

1400

1400

1200

1200

Добив (kg/da)

Д обив (kg/da)

Без торене
1600

1000
800
600

800
600
400

400
200
0
a1

1000

a2

Биостимулатор

a3

Херб.смес

200

Хербицид

0
a1

Херб.смес
Хербицид
a2

a3

Биостимулатор

Фиг. 6.3.5. Добиви биомаса – фаза млечно-восъчна зрялост - грах, 2016-2017 г. (kg/da)

При третиране с хербицид (Корум), както при вариантите без торене,
така и при тези с торене, най-ниски добиви се наблюдават при прилагане на
биостимулатора Алга 600 (фиг. 6.3.5). Най-високи добиви са получени при
Лейли 2000, макар, че те се различават статистически само с тези при Алга
600 (5% разлика). При третиране с хербицидна смес (Селект супер +
Базагран) добивите, получени при Алга 600 и Лейли 2000, статистически са
изравнени, докато тези при приложен Алга 300++/Нутри-алгафит са найвисоки, както при вариантите без торене, така и при торените.
Добив кръмни единици - грах
Продуктивността на граха изразена в кръмни единици представлява
хранителна (енергийна) стойност като фуражна култура. Тенденциите в
изменението на добива кръмни единици следва изменението на добива
абсолютно суха биомаса във фаза млечно-восъчна зрялост.
От самостоятелното влияние на факторите върху продуктивността на
граха с най-висока значимост е торенето - 19,06% и хербицидите - 13,24% (при
р<1% и р<5%) следвани от биостимулатора – 5,49%. Използваните
биосимулатори не са оказали значимо влияние, но съвместното действие на
хербицид и биостимулатор е достоверно, (при р<5%) и вариране в добива
кръмни единици – 14,71%, (табл. 6.3.3).
При неторените варианти третирани с Корум, продуктивността е от 183
до 262 бр./da, при торените от 259 до 336 бр./da, при хербицидната смес без
торене от 257 до 314 бр./da и от 299 до 354 бр./da при торените варианти. При
двата фона на третиране с хербициди, торените варианти превишават по брой
кръмни единици неторените, но разликите между всеки един от тях не са
статистически достоверни. При прилагане на хербицид Корум, както без
торене, така и с торене, броят на кръмните единици е най-висок при
третиране с Лейли 2000 (а3), следвани от Алга 300++/Нутри-алгафид (а1) и
Алга 600 (а2) с не доказани разлики. При хербицидната смес за двата
варианта на торене, най-висока е продуктивността за Алга 300++/Нутри30

алгафид (а1), следвана от Алга 600 (а2) и Лейли 2000 (а3), но също без
доказаност на разликите между тях (фиг. 6.3.6).
Табл. 6.3.3. Дисперсионен анализ на данните за продуктивност – кръмни единици
грах, 2017 г. (бр./da)
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума
от кв.
20640.111
29698.778
8556.056
1002.778
22923.722
642.056
121.722
72272.667
155857.889

Сума от
кв.%
13,24
19,06
5,49
0,64
14,71
0,41
0,08
46,37

Ст. на
св.
1
1
2
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
20640.111
29698.778
4278.028
1002.778
11461.861
321.028
60.861
3011.361

FНиво на
отн.
зн.
6.854 0.015 *
9.862 0.004 **
1.421 0.261 .333
0.569 3.806 0.037 *
.107
0.899 .020
0.980 -

НМДР 5% = 229,601; НМДР 1% = 311,141; НМДР 0,1% = 416,598
Фиг. 6.3.6. Кръмни единици – грах, 2016-2017 г. (бр/da)

7. ОЦЕНКА НА ОБЩАТА ПРОДУКТИВНОСТ НА СЕИТБООБРАЩЕНИЕТО (ЦАРЕВИЦА-ПШЕНИЦА-ГРАХ)
Продуктивността на сеитбообращението в кръмни единици (бр./da) е
повлияна в най-голяма степен от торенето (при p<0,1% и 77,79% от общото
вариране в данните), следвано от приложените хербициди (при p<0,1% и
5,21% вариране) и биостимулатори (при p<1% и 3,62% вариране), (табл. 7.1).
Най-висока продуктивност се наблюдава при хербицидните смеси и торене с
Лейли 2000, следвана от Алга 600 и Алга 300++/Нутри-алгафид. Разликите
между тях са статистически доказани само между биостимулаторите а3 и а1
(при 5% доказаност) в полза на Лейли 2000. При торените варианти
третирани с хербициди (В1) и приложени биостимулатори, по енергийна
стойност се подреждат в следния низходящ ред: Алга 600, Лейли 2000 и Алга
300++/Нутри-алгафид (а2, а3 и а1), но разликите в стойностите между тях не са
статистически доказани. В неторените варианти при хербицидните смеси (В2) и
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биостимулатори, най-висока продуктивност е наблюдавана при Лейли 2000 и
Алга 300++/Нутри-алгафид, и Алга 600. Разликите между Лейли 2000 и Алга
600 са статистически доказани в полза на Лейли 2000. В неторените варианти
при прилагани хербициди (В1), разликите между биостимулаторите са
значими при Алга 300++/Нутри-алгафид, Алга 600 и Лейли 2000, (фиг. 7.1).
Установено е процентното участие на отделните култури в общата
продуктивност на изследваното сеитбообращение. При формиране на общата
продуктивност на сеитбообращението, процентното участие е най-високо на
царевицата от 45,33% до 60,03%, на пшеницата от 25,06% до 40,22% и на граха
от 11,90% до 20,70%. Забелязва се тенденция за по-високо процентно участие
на вариантите без минерално торене, което е най-добре изразено при граха.
Табл. 7.1. Дисперсионен анализ на данните за продуктивност в кръмни единици на
сеитбообращението (бр./da).
Източник на
вариране
Хербицид (B)
Торене (T)
Стимулатор (a)
B*T
B*a
T*a
B*T*a
Грешка
Обща сума

Сума
от кв.
316031.361
4718308.028
219779.167
65450.694
213743.722
5796.056
80991.722
445484.000
6065584.750

Сума от
кв.%
5,21
77,79
3,62
1,08
3,52
0,10
1,34
7,34

Ст. на
св.
1
1
2
1
2
2
2
24
35

Среден
квадр.
316031.361
4718308.028
109889.583
65450.694
106871.861
2898.028
40495.861
18561.833

Ниво
на зн.
17.026 0.000***
254.194 0.000***
5.920
0.008 **
3.526
0.073 5.758
0.009 **
.156
0.856 2.182
0.135 F-отн.

НМДР 5% = 229,601; НМДР 1% = 311,141; НМДР 0,1% = 416,598
Фиг. 7.1. Кръмни единици – грах, 2016-2017 г. (бр/da)

8. ВЛИЯНИЕ НА ИЗПИТВАНИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ
НЯКОИ АГРОХИМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ПОЧВАТА
Агрохимичният анализ в края на експеримента показва повишение на
подвижните форми на азота в изследваните варианти спрямо изходните
данни и контролата по време на опита за двата почвени слоя. Влиянието на
торенето независимо от използваните хербициди (В1 и В2) не е еднопосочно.
Установено е по-високо съдържание на подвижните форми на азота с 4,9 до
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10,4 mg/kg при хербицидните смеси (В2) в двете дълбочини. Съдържанието
на подвижен азот е по-високо при прилагане на Алга 600 в слоя 0-20 cm, при
Алга 300++/Нутри-алгафид в слоя 20-40 cm, (фиг. 8.1).
Запасеността на почвата с усвоим фосфор е сравнително ниска и в двата
почвени слоя и е в границите от 0,2 до 2,8 mg/100 g почва. В края на
експеримента се наблюдава леко увеличение на усвоимия фосфор в
контролата. Във всички изследвани варианти количеството на фосфора е повисоко в обработваемия почвен слой (0-20 cm) в сравнение с подорницата
средно с 1,30 до 1,55 mg /100 g. За периода на изследването е установено леко
повишаване нивото на фосфорното съдържание във вариантите с и без торене.
Количеството на подвижния фосфор не се повлиява съществено от
прилаганите хербициди и хербицидни смеси. В двете изследвани дълбочини
стойностите са по-високи при Алга 600 в двата почвени слоя, (фиг. 8.1).
В края на ротацията за период от три години усвоимия калий намалява.
Минералното торене не оказва съществено влияние върху съдържанието на
подвижен калий при двете изследвани дълбочини. В изследваните почвени
хоризонти се наблюдават по-високи средни стойности в съдържанието на
усвоим калий при третиране с хербицидни смеси в сравнение с използване на
хербициди. Съдържанието на усвоим калий в изследваните почвени слоеве не
се повлиява от внесените органични биостимулатори (фиг. 8.1).
След приключване на експеримента рН на почвата в контролата
намалява спрямо изходните данни по-осезаемо в изследваните слоеве (с 0,3
до 0,4). На двата фона на използваните хербициди (B1 и В2), влиянието на
торенето не е еднопосочно с тенденция към повишаване на рН, (фиг. 8.1)
Спрямо изходните данни, при приключване на експеримента хумусното
съдържание е с тенденция към намаляване в контролата и вариантите на
опита. Установено е, че хумусното съдържание е по-високо в повърхностния
слой 0-20 cm. Наблюдавана е тенденция към повишение на хумуса при
торените варианти, прилагане на хербицидни смеси и биостимулатор Алга
600, (фиг. 8.1).

Фиг. 8.1. Агрохимичен анализ на почвата (2015-2017 г.)
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9. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Анализирани са показателите - обща продукция (ОП), преки
производствени (ППР), чист доход (ЧД), и норма на рентабилност (НР).
Извършеното торене на културите в сеитбообращението, повишава
стойностите на икономическите показатели: ОП, ППР и ЧД, (фиг. 9.1; фиг. 9.2).
Прилаганите биостимулатори, нямат съществено влияние върху ППР. Те
оказват различно въздействие върху културите. Биостимулаторът Алга
300++/Нутри-алгафид има значимо влияние върху ОП и ЧД при граха за двата
фона на торене. Влиянието на Алга 600 върху ОП и ЧД при двата фона на
торене е най-голямо при пшеницата. Употребата на Лейли 2000 при царевицата
е значимо за изменение на ЧД при двата фона на торене и на ОП при
приложено торене, а Алга 600 при варианта без торене (фиг. 9.1; фиг. 9.2).
Нормата на рентабилност е по-висока при вариантите без торене и при
вариантите третирани с хербицидна смес. При пшеницата не се наблюдават
разлики между хербицид и хербицидната смес. Анализът на резултатите за
влиянието на биостимулаторите върху НР, при двата фона на торене показва,
че при царевицата най-рентабилен е варианта третиран с Лейли 2000, при
пшеницата с Алга 600 и при грахът с Алга 300++/Нутри-алгафид (фиг. 9.2).

Фиг. 9.1. Анализиран на показателите - обща продукция (ОП), преки производствени
разходи (ППР) при царевица, пшеница, грах и сеитбообръщение (lv/da)

Фиг. 9.2. Анализ на показателите - чист доход (ЧД), и норма на рентабилност (НР)
при царевица, пшеница, грах и сеитбообръщение (lv/da)
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10. ИЗВОДИ
1. Във всички проучвани фази от биологичното развитие на царевицата,
пшеницата и граха торенето е оказало най-голямо влияние върху
количеството натрупана абсолютно суха биомаса (при р<0,1% за царевица и
пшеница и при р<5% за граха). Следва влиянието на приложения
биостимулатор: за царевицата влиянието му е доказано за всички фази, за
пшеницата - при вретенене и пълна зрялост, и при граха във фаза цъфтеж.
Ефектът от прилаганите биостимулатори в зависимост от културата и
фазата на развитие е различен: - за царевицата във фаза 9-10ти лист, найголямо влияние върху натрупаната биомаса има Алга 600, независимо от
приложените хербициди и торене. Във фаза изметляване е отбелязан найвисок темп на натрупана биомаса при Алга 300++/Нутри-алгафид и хербицид
Тарот плюс при двата варианта на торене. В млечна зрялост при неторените
варианти и при двата хербицида най-голяма маса от изследваните органи се
наблюдава при Лейли 2000, при вариантитe с торене при Алга 600 и Тарот
плюс. В пълна зрялост (зърно + царевичак + какалашки) се наблюдава същата
тенденция, както в млечна зрялост.
При пшеницата във фаза вретенене най-висок ефект и темп на
натрупване на суха маса се наблюдава при Лейли 2000 независимо от
приложените хербициди и торене. Във фаза изкласяване сухата биомаса е
най-голяма при Алга 600 с хербицид (Палас) и при Лейли 2000 с
хербицидната смес (Гранстар супер + Имаспро 7,5 ЕБ). Във фаза пълна
зрялост (зърно + слама), ефектът на Алга 600 е най-голям при двата фона на
торене и хербициди.
При граха във фаза цъфтеж и прилагане на хербицид, най-силно е
влиянието на Алга 600, а при хербицидната смес при Алга 300++/Нутриалгафид. По-интензивно натрупване на абсолютно суха биомаса се
наблюдава в млечно-восъчна зрялост при Лейли 2000 с хербицид Корум и
Алга 300++Нутри-алгафид с приложено торене.
2. Най-високи стойности за съдържание на макроелементите азот, фосфор и
калий в органите на царевица са установени във фаза 9-10ти лист и изметляване.
Количеството на азота от 0,74-1,04% намалява във фаза млечна зрялост до 0,430,52%. Проучваните биостимулатори, хербициди и торене не оказват
еднопосочно влияние върху качеството на сухата биомаса в различните органи и
фази. Концентрацията на азот и фосфор в царевичното зърно е съответно от 0,58
до 0,66% и от 0,32 до 0,40%. По–високо съдържание на азот се наблюдава при
третиране с Тарот плюс и Алга 300++ /Нутри-алгафид, а на фосфор при
хербицидната смес (Сирио 4SK + Mагнето SL) и Алга 600. Съдържанието на
калий в зърното е ниско в границите от 0,28 до 0,34%. Влиянието на
биостимулаторите, върху концентрацията на калия може да се представи в
следния низходящ ред: Алга 600, Лейли 2000 и Алга 300++/Нури-алгафид.
При пшеницата концентрацията на азот е най-висока във фаза вретенене
в листата от 0,99 до 1,39%, следвано от зърното от 0,65 до 0,80% и класовете
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от 0,61 до 0,73%. Пшеничното зърно се отличава с високо съдържание на
фосфор от 0,36 до 0,45 % следвано от класовете 0,25 до 0,28%. Фосфорното
съдържание е по-високо в листата в сравнение със стъблата във фазите
вретенене и изкласяване. Съдържанието на калий е най-високо във фаза
вретенене в листата от 2,2 до 2,5%. В изкласяване калия намалява във всички
органи до 1,2-1,3%. Най-ниско е калиевото съдържание в зърното от 0,36 до
0,55%. Известно влияние в концентрацията на калия оказват прилаганите
биостимулатори, които се подреждат в следният низходящ ред: Алга 600,
Лейли 2000 и Алга 300++/Нури-алгафид.
При граха съдържанието на азот в сухата биомаса е най-високо в
бобовете от 1,61 до 2,2%, следвано от листата във фаза цъфтеж от 1,08 до
1,88% и стъблата в млечно-восъчна зрялост от 0,42 до 0,76%. На фона на
използваните хербициди по-високо азотно съдържание в бобовете е
установено при третиране с хербицид Корум. Най-богати на фосфор и калий
са стъблата във фаза цъфтеж. Концентрацията на калия в млечно-восъчна
зрялост намалява във всички органи.
Фенологичната фаза от развитието, оказва най-голямо влияние върху
качеството на растителната биомаса на изследваните култури.
3. При трите култури за борба срещу едногодишните двусемеделни
плевели по-добър хербициден ефект показват хербицидните смеси. При
царевицата – никосулфурон + 2,4Д + дикамба с включено минерално торене –
N14 P10 и внасяне на растителен биостимулатор Алга 300++/Нутри-алгафид; при
пшеница трибенурон + тифенсулфурон метил + феноксипроп-р-етил с включено
минерално торене N12P8 и внасяне на растителен биостимулатор Алга 600; при
грах клетодим + бентазон с прилепител и включено минерално торене N8P8 и
внасяне на органичен биостимулатор Лейли 2000.
4. Структурните елементи на добива при царевицата и пшеницата влияят
еднопосочно върху размера на получения добив. При царевицата е установена
висока степен на линейна корелация, между добив зърно и маса на 1000 зърна (r
= 0,909), добив допълнителна продукция (r = 0,893) и хектолитрова маса (r =
0,546). При пшеницата най-тясна е връзката на добив зърно с дължината на
класа на основното стъбло (r = 0,942). Следва корелацията между добив зърно и
дължината на основнотo стъбло (r = 0,903), масата на 1000 бр. зърна (r = 0,720) и
дължината на класа – братя (r = 0,649). Между добива и хектолитровата маса не
се наблюдава корелационна зависимост (r = 0,278).
5. Полученият среден добив зърно от царевицата при неторените
варианти е 383 kg/da, при торените – 553 kg/da. Върху добива най-значимо е
влиянието на торенето следвано от влиянието на биостимулатора с висока
степен на статистическа доказаност. Приложеният хербицид и
биостимулатор Алга 600 (В1а2), както и хербицидната смес и Лейли 2000
(В2а3), оказват най-благоприятно влияние върху добива.
При пшеницата от торените варианти са получени средно 521 kg/da, зърно,
от неторените 277 kg/da, и съответно 554 kg/da и 341 kg/da слама. Върху добива
зърно най-значимо е влиянието на торенето и биостимулатора (при р<0,1%),
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следвано от това на хербицида (при р<5%). При всички варианти на торене,
хербицид и хербицидни смеси, върху добива зърно най-значимо е влиянието на
биостимулатора Алга 600. При добив слама с прилагане на Лейли 2000.
При граха единствено значимо влияние върху формирането на добив
биомаса във фаза млечно-восъчна зрялост има торенето (при р<1%). При
приложен хербицид, независимо от торенето, най-високи добиви се наблюдават
при Лейли 2000, а при хербицидна смес с Алга 300++/ Нутри-алгафид.
6. Влиянието на изучаваните фактори върху хранителната стойност на
царевица, пшеница и грах, измерена в брой кръмни единици на декар,
следват изменението размера на получените добиви.
7. Общата продуктивност на сеитбообращението най-силно е повлияна от
торенето (77,79% вариране), следвано от приложените хербициди и
биостимулатори. При формиране на общата продуктивност на сеитбообращението
при двата фона на торене и прилаганите хербициди (В1) най-ефективен е
органичния биостимулатор - Алга 600, при хербицидните смеси (В2) - Лейли 2000.
При формиране на общата продуктивност на сеитбообращението, най-голямо е
процентното участие на царевицата, следвано от пшеницата и граха.
8. В края на изследването за Излужена Смолница е установено
повишение на подвижните форми на азот и фосфор и намаление на
подвижния калий. Торенето не оказва еднопосочно влияние върху
съдържанието на подвижния азот. В слоя 0-20 cm то е по-високо в неторените
варианти с 0,9 до 3,8 mg/kg, а в слоя 20-40 cm, азотното съдържание е повисоко във вариантите с торене с 2,1 до 5,0 mg/kg. Подвижните фосфати са в
по-голямо количество при извършено торене с 1,0 до 1,7 mg/100g. Въпреки
високото съдържание на калий при залагане на опита, неговата концентрация
в края на експеримента намалява, което налага прилагане на калиево торене.
Приложените хербициди оказват по-силно въздействие върху
концентрацията на подвижните форми на фосфор, а хербицидните смеси
върху азота и калия. Алга 600 има значимо влияние върху съдържанието на
подвижен фосфор в двете проучвани дълбочини, а на подвижен азот в слоя 020 cm. Калият не се влияе от внесените биостимулатори.
В края на изследването е установено понижение на рН спрямо изходните
данни с 0,3-0,4 единици. Торенето повишава стойностите на рН средно с 0,20.3 ед. в двата почвени слоя. В слоя 20-40 сm стойностите за рН са по-високи
в сравнение със слоя 0-20 cm, в резултат на по-високото съдържание на
калций. рН на почвата е по-високо с 0,4 ед. при прилаганите на хербициди, в
сравнение с хербицидните смеси. Органичните биостимулатори не оказват
влияние върху изменение на почвената реакция.
При приключване на експеримента хумусното съдържание е с тенденция
към слабо понижение. То е по-високо в повърхностния слой 0-20 cm и с
тенденция към леко повишение в торените варианти, прилагане на
хербицидни смеси и биостимулатор Алга 600.
9. Въз основа на направения частичен икономически анализ е
установено, че торенето повишава стойностите на икономическите
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показатели: ОП, ППР и ЧД. Ефекта е по-висок при прилагане на хербицидни
смеси – с изключение на ППР при царевица и грах, което се дължи на
високите цени на хербицидите Тарот плюс и Корум.
Биостимулаторът Алга 300++/Нутри-алгафид оказва значимо влияние върху
ОП и ЧД при граха, при пшеницата Алга 600 независимо от торенето. Но при
царевицата прилагането на Лейли 2000 е значимо за формиране на ЧД (за двата
фона на торене), ОП при приложено торене, а Алга 600 върху ОП без торене.
Нормата на рентабилност е по-висока при вариантите без торене и
третиране с хербицидни смеси. Влиянието на биостимулаторите върху НР
при двата фона на торене показва, че при царевицата най-рентабилен е
варианта третиран с Лейли 2000, при пшеницата с Алга 600 и при граха с
Алга 300++/Нутри-алгафид.
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11. ПРИНОСИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА
За пръв път са проучени органичните биостимуланти на растителна
основа (морски водорасли Sargassum sp.) - Алга 300++/Нутри-алгафид, Алга
600 и Лейли 2000 в комбинация с хербициди, хербицидни смеси и торене в
царевица, пшеница и зимен фуражен грах в сеитбообращение.
Доказан е ефекта на интегрираната борба с плевелите за културите
царевица, пшеница и грах, която включва: - обработка на почвата,
третиране с хербициди срещу едногодишни (едносемеделни и двусемеделни)
и многогодишни плевели, органични биостимулатори и торене.
При изследваните култури по-добър хербициден ефект при царевицата
показват хербицидните смеси – никосулфурон + дикамба с включено
минерално торене - N14P10 и внасяне на растителен биостимулатор Алга
300++/Нутри-алгафид; при пшеница - трибенурон + тифенсулфурон метил +
феноксипроетил – П – етил с включено минерално торене - N12P8 и внасяне
на растителен биостимулатор Алга 600; при фуражен грах - клетодим +
бентазон с прилепител и включено минерално торене - N8 P8 и внасяне на
растителен биостимулатор Лейли 2000.
Получените нови данни за положителен ефект на биостимулантите
върху динамиката на натрупване на суха биомаса в критични фази от
развитието на растенията, добивите, качеството на получената
продукция и икономическа ефективност, ни дава основание да препоръчаме
включването на органичните биостимулатори в технологията на
отглеждане на царевица, пшеница и грах, в условията не само на Излужена
Смолница. Те могат да намерят по-широко приложение в почвеноклиматичните райони, подходящи за изучаваните култури, както и
успешното им приложение в биологичното земеделие.
Получените резултати ни дават основание за включване на
биостимулантите в една национална технология за отглеждането на
царевица, пщеница и грах, във връзка с изграждане на устойчиво земеделие в
страната.
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