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1. УВОД 

Съвременният етап от развитието на българското земеделие бележи 
значителни успехи в селскостопанското производство, което се дължи 
основно на прилагането на агроекологично съобразени промишлени 
технологии. Въпреки наложилия се в практиката традиционен начин на 
селскостопанско производство, с промените в климата, свързани с 
глобалното затопляне, и напредъка на световната селекция се налагат 
обективно в земеделската практика нови технологични решения. 
Въвеждането на цвеклото в сеитбооборот способства за повишаване 
ефективността в земеделието. От една много трудоемка култура то се 
превръща в култура, която може да се отглежда напълно механизирано. 
Съвременното земеделие е невъзможно без решаването на проблема за 
плевелите и болестите при културните растения. Те се оказват едни от 
главните фактори, детерминиращи добива и ефективността на 
производството. Създадените промишлени технологии на базата на 
еднокълнови хибриди, използване на система от хербициди, сеитба на 
оптимални разстояния, оптимизираният хранителен режим и механизирано 
прибиране разкриват възможност цвеклото да стане печеливша  култура. 
Използването на вътревидовата хибридизация и създаването на нови 
сортове и линии цвекло с различно направление за използване (преработка, 
фураж, консумация, семепроизводство), устойчивост на болести, добра 
продуктивност и качество разкриват нови възможности за използване на 
цвеклото като надеждна култура за решаването на проблемите на 
преработвателната промишленост, изхранването на населението. 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
Целта на настоящото проучване е да се изследват основните звена от 

технологиите и се предложат оптимални технологични и селекционни 
решения при отглеждане на цвекло за технически и семепроизводни цели. 
За реализирането на поставената цел експерименталната работа беше 
насочена по изпълнението на следните по-важни задачи: 
1. Да се установи влиянието на обработката на почвата, торенето и борбата 
с плевелите като основни фактори при агротехниката на цвеклото, 
отглеждано за технически и семепроизводни цели, и се посочи оптимална 
система за подготовка на почвата, хранене и защита на растенията.  
2. Да се анализират основните фактори, влияещи върху количеството и 
качеството на семената, и да се предложат решения за повишаване на 
количествените и качествени показатели при отглеждане на цвекло за 
семена. 
3. Да се установи влиянието на биологично активните вещества и се 
предложат ефективни решения за приложението им като стимулатори при 
отглеждане на цвеклото за подобряване на продуктивните и качествените 
показатели. 
4. Да се установи вредността на икономически важните болести при 
цвеклото и се предложат рационални методи за борбата с тях. 
5. Да се проведат сравнителни изследвания на новоселекционирани линии 
цвекло за отглеждане в перспектива за създаване на нови високоефективни 
сортове цвекло. 
6. Да се направи селекционна оценка и се установят продуктивните, 
качествените характеристики, устойчивостта на изходните форми, хибриди 
и сортове захарно, кръмно и салатно цвекло от генофонда на Земеделски 
институт, гр. Шумен. 
7. Да се анализират основните моменти от интегрирана борба с 
вредителите при цвеклото и да се установи икономическата  ефективност 
от приложението ѝ  в семепроизводството при отглеждане на цвекло за 
семена. 

 
3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
Изследванията са проведени през периода 1986-2015 г. в опитните 

полета  и лаборатории на Института по захарно цвекло, сега в състава на 
Земеделски институт – Шумен,  и Шуменския университет.  

Почвена характеристика 
Почвените типове са карбонатен и типичен чернозем.Те притежават 

добър топлинен и въздушен режим и са характерни с добро плодородие. 
Съдържанието на хумус е 2.8-3.2%, а почвената киселинност (pH)- 6.3-7.8. 
Съдържанието на алкално-хидролизуем азот - 49.87mg/1000g почва (по 
Корнфийлд), подвижен фосфор- 4.38mg/100g почва, калий – 43.2mg/100g 
почва (по PK-метод). Почвата е средно запасена с азот, слабо запасена с 
фосфор и добре запасена с калий. Почвено-климатичните условия, при 
които са провеждани научните изследвания, са типични за района, в който 
се отглежда захарно цвекло. В Северна България карбонатните и излужени 
черноземи са почви със сравнително високо естествено плодородие и с 
добри условия за развитието на захарно и кръмно цвекло.  

Климатична характеристика 
Климатът се отличава с ясно изразен умереноконтинентален характер, с 

горещо лято и студена зима. Той се обуславя от разположението на района 
в Югоизточната част от Дунавската равнина и възможността за нахлуване 
на северозападни, северни и североизточни въздушни маси. За периода 
1986 – 2015 г. средната температура през вегетационния период на 
цвеклото е средно 17.6оС (Табл. 1). В сравнение с 50 г. предходен период тя 
е малко по-ниска, но през последните години се наблюдава повишаване на 
температурата - 20.8оС. Средномесечната температура на най-студения 
месец – януари, е -1.10С), а на най- орещия – юли – 220С. Така за района се 
оформя значителна температурна амплитуда от 23-240С. 

 
Таблица 1. Средномесечни и годишни температури на въздуха по периоди. 

 
Години Месеци  Средно  

 (I-XII  
Средно  
 (IV-IX  Периоди на 

изследване  І  ІІ  ІІІ  ІV  V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  ХІ  ХІІ  

1986-1995  0.2  1.9  5.6  10.9  14.9  17.4  21.9  21.5  17.4  10.9  4.8  1.6  10.75 17.3  

1996-1999  0.0  1.6  3.7  10.6  15.7  20.3  21.9   21.5  15.8  11.2  6.3  1.5  10.84 17.6  

2000-2008  -2.7  2.9  5.5  13.4  15.9  20.4  23.8  23.2  16.3  10.8  8.9  3.5  11.83 18.8  

2009-2012  0.0  6.7  7.0  9.6  16.3  21.1  23.8  20.3  16.5  11.3  8.2  -2.0  11.57 17.9  

2013-2015  -1.1  -3.9  6.3  13.5  18.3  22.1  28.1  23.9  19.3  15.2  8.2  -0.3  12.47 20.8 
Средно  -0.72  1.9  5.6  11.6   16.2  20.3  18.7  22.1  17.1  11.9  7.3  0.8  11.07 17.6  

Средно за  50 години (IV-IX)    18.2  
Годишната сума на валежите за периода 1986-2015 г. е средно 563 mm 

(Табл. 2). През вегетационния период валежите 329 mm са малко по-малко 
от тези през 50 г. предходен период. През периода 1986-1995 г.  са паднали 
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F 1 %; F 5 % - Отношението между средните квадрати на 

отклоненията с разпределение на Фишер . 
F oп - Обща статистическа оценка на данните в опита . 
GD 5 %; 1 %; 0.1 % - Доказаност на разликите. 
IAA - Индолилоцетна киселина. 
K - Калий. 
MR - Средно устойчив. 
MS - Средно чувствителен. 
N - Азот. 
P - Фосфор. 
SQ % - Средноаритметично отклонение от дадената 

величина. 
Р, % - Точност на опита, степен на достоверност . 
USH - Единици (партиди) семена. 
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1. УВОД 
Съвременният етап от развитието на българското земеделие бележи 

значителни успехи в селскостопанското производство, което се дължи 
основно на прилагането на агроекологично съобразени промишлени 
технологии. Въпреки наложилия се в практиката традиционен начин на 
селскостопанско производство, с промените в климата, свързани с 
глобалното затопляне, и напредъка на световната селекция се налагат 
обективно в земеделската практика нови технологични решения. 
Въвеждането на цвеклото в сеитбооборот способства за повишаване 
ефективността в земеделието. От една много трудоемка култура то се 
превръща в култура, която може да се отглежда напълно механизирано. 
Съвременното земеделие е невъзможно без решаването на проблема за 
плевелите и болестите при културните растения. Те се оказват едни от 
главните фактори, детерминиращи добива и ефективността на 
производството. Създадените промишлени технологии на базата на 
еднокълнови хибриди, използване на система от хербициди, сеитба на 
оптимални разстояния, оптимизираният хранителен режим и механизирано 
прибиране разкриват възможност цвеклото да стане печеливша  култура. 
Използването на вътревидовата хибридизация и създаването на нови 
сортове и линии цвекло с различно направление за използване (преработка, 
фураж, консумация, семепроизводство), устойчивост на болести, добра 
продуктивност и качество разкриват нови възможности за използване на 
цвеклото като надеждна култура за решаването на проблемите на 
преработвателната промишленост, изхранването на населението. 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
Целта на настоящото проучване е да се изследват основните звена от 

технологиите и се предложат оптимални технологични и селекционни 
решения при отглеждане на цвекло за технически и семепроизводни цели. 
За реализирането на поставената цел експерименталната работа беше 
насочена по изпълнението на следните по-важни задачи: 
1. Да се установи влиянието на обработката на почвата, торенето и борбата 
с плевелите като основни фактори при агротехниката на цвеклото, 
отглеждано за технически и семепроизводни цели, и се посочи оптимална 
система за подготовка на почвата, хранене и защита на растенията.  
2. Да се анализират основните фактори, влияещи върху количеството и 
качеството на семената, и да се предложат решения за повишаване на 
количествените и качествени показатели при отглеждане на цвекло за 
семена. 
3. Да се установи влиянието на биологично активните вещества и се 
предложат ефективни решения за приложението им като стимулатори при 
отглеждане на цвеклото за подобряване на продуктивните и качествените 
показатели. 
4. Да се установи вредността на икономически важните болести при 
цвеклото и се предложат рационални методи за борбата с тях. 
5. Да се проведат сравнителни изследвания на новоселекционирани линии 
цвекло за отглеждане в перспектива за създаване на нови високоефективни 
сортове цвекло. 
6. Да се направи селекционна оценка и се установят продуктивните, 
качествените характеристики, устойчивостта на изходните форми, хибриди 
и сортове захарно, кръмно и салатно цвекло от генофонда на Земеделски 
институт, гр. Шумен. 
7. Да се анализират основните моменти от интегрирана борба с 
вредителите при цвеклото и да се установи икономическата  ефективност 
от приложението ѝ  в семепроизводството при отглеждане на цвекло за 
семена. 

 
3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
Изследванията са проведени през периода 1986-2015 г. в опитните 

полета  и лаборатории на Института по захарно цвекло, сега в състава на 
Земеделски институт – Шумен,  и Шуменския университет.  

Почвена характеристика 
Почвените типове са карбонатен и типичен чернозем.Те притежават 

добър топлинен и въздушен режим и са характерни с добро плодородие. 
Съдържанието на хумус е 2.8-3.2%, а почвената киселинност (pH)- 6.3-7.8. 
Съдържанието на алкално-хидролизуем азот - 49.87mg/1000g почва (по 
Корнфийлд), подвижен фосфор- 4.38mg/100g почва, калий – 43.2mg/100g 
почва (по PK-метод). Почвата е средно запасена с азот, слабо запасена с 
фосфор и добре запасена с калий. Почвено-климатичните условия, при 
които са провеждани научните изследвания, са типични за района, в който 
се отглежда захарно цвекло. В Северна България карбонатните и излужени 
черноземи са почви със сравнително високо естествено плодородие и с 
добри условия за развитието на захарно и кръмно цвекло.  

Климатична характеристика 
Климатът се отличава с ясно изразен умереноконтинентален характер, с 

горещо лято и студена зима. Той се обуславя от разположението на района 
в Югоизточната част от Дунавската равнина и възможността за нахлуване 
на северозападни, северни и североизточни въздушни маси. За периода 
1986 – 2015 г. средната температура през вегетационния период на 
цвеклото е средно 17.6оС (Табл. 1). В сравнение с 50 г. предходен период тя 
е малко по-ниска, но през последните години се наблюдава повишаване на 
температурата - 20.8оС. Средномесечната температура на най-студения 
месец – януари, е -1.10С), а на най- орещия – юли – 220С. Така за района се 
оформя значителна температурна амплитуда от 23-240С. 

 
Таблица 1. Средномесечни и годишни температури на въздуха по периоди. 

 
Години Месеци  Средно  

 (I-XII  
Средно  
 (IV-IX  Периоди на 

изследване  І  ІІ  ІІІ  ІV  V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  ХІ  ХІІ  

1986-1995  0.2  1.9  5.6  10.9  14.9  17.4  21.9  21.5  17.4  10.9  4.8  1.6  10.75 17.3  

1996-1999  0.0  1.6  3.7  10.6  15.7  20.3  21.9   21.5  15.8  11.2  6.3  1.5  10.84 17.6  

2000-2008  -2.7  2.9  5.5  13.4  15.9  20.4  23.8  23.2  16.3  10.8  8.9  3.5  11.83 18.8  

2009-2012  0.0  6.7  7.0  9.6  16.3  21.1  23.8  20.3  16.5  11.3  8.2  -2.0  11.57 17.9  

2013-2015  -1.1  -3.9  6.3  13.5  18.3  22.1  28.1  23.9  19.3  15.2  8.2  -0.3  12.47 20.8 
Средно  -0.72  1.9  5.6  11.6   16.2  20.3  18.7  22.1  17.1  11.9  7.3  0.8  11.07 17.6  

Средно за  50 години (IV-IX)    18.2  
Годишната сума на валежите за периода 1986-2015 г. е средно 563 mm 

(Табл. 2). През вегетационния период валежите 329 mm са малко по-малко 
от тези през 50 г. предходен период. През периода 1986-1995 г.  са паднали 
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Б.600 - Бетанекс.  
БДС - Български държавен стандарт. 
В.80 - Вензар. 
ГА3 - Гиберелинова киселина. 
Д.450 - Дуал.  
ДФК - N. N`-дифенилкарбамид. 
К - Кълняемост, %. 
КЕ - Кълняема енергия, %. 
ЛК - Лабораторна кълняемост, %. 
ММ - Многосеменно цвекло (опрашител). 
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Н.800- Нортрон. 
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ПК - Полска кълняемост, %. 
ППВ - Пределна полска влагоемност, %. 
Р.800 - Ронийт. 
Ф.300 - Фузилад. 
BMV - Вирусна мозайка по цвеклото. 
±D - Разлика между сумите на ядобивите на блоковете, 

съдържащи едни и същи варианти . 
F 1 %; F 5 % - Отношението между средните квадрати на 

отклоненията с разпределение на Фишер . 
F oп - Обща статистическа оценка на данните в опита . 
GD 5 %; 1 %; 0.1 % - Доказаност на разликите. 
IAA - Индолилоцетна киселина. 
K - Калий. 
MR - Средно устойчив. 
MS - Средно чувствителен. 
N - Азот. 
P - Фосфор. 
SQ % - Средноаритметично отклонение от дадената 

величина. 
Р, % - Точност на опита, степен на достоверност . 
USH - Единици (партиди) семена. 
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значително по-малко валежи през вегетационния период – 266 mm, 
причина за което е по-слабата влагообезпеченост през юли.  

 
Таблица 2. Месечни и годишни суми на валежите  в mm по периоди. 

Години Месеци  
Сума  
I-XII  

Сума  
IV-IX  Период на 

изследване  І  ІІ  ІІІ  ІV  V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  ХІ  ХІІ  

1986-1995  39  37  43  48  60  70  36  30  22  31  45  41  502Ê 266  

1996-1999  28  33  42  57  63  69  65  44  51  44  66  44  606 349  
2000-2008  50  31  42  42  51  55  65  57  100  43  45  46  627 370  
2009-2012  22  27  30  45  62  52  62  49  87  39  52  28  555 357  
2013-2015  78  63  32  57  83  66  33  53  14  18  9  48  554 306  

Средно  39  38   38  50  64  62  52    46   55  35  43   41  563 329  
Средно за  50 години - (IV-IX) -1965-2015   341 

 
Проведени опити по групи, фактори и варианти 
Изследванията са проведени през периода 1986-2015 г. в опитните 

полета  и лаборатории на Института по захарно цвекло, сега в състава на 
Земеделски институт – Шумен, и Шуменски университет «Еп.  К. 
Преславски». 

Опит 1. Установяване влиянието на начини на обработка на 
почвата и системи от хербициди при техническо цвекло, отглеждано 
след предшественик грах. Двуфакторен полски опит по стандартния 
метод на дългите парцели в четири повторения при големина на опитните 
парцелки 448 m2, а на реколтните – 112 m2 . 

Фактор А: Основна обработка на почвата 
1. Оран на 30-35 cm; 2. Оран на 20-25 cm; 3. Дискуване на 10-15 cm 

(двукратно или трикратно); 4. Дълбоко разрохкване на 40-50 cm без 
обръщане на орния почвен слой; 5. Фрезуване на 6-8 cm. Фактор  Б: 
Системи от хербициди: 1. Почвени хербициди: - Метолахлор 225 g/da 
(Дуал); - Циклоат 576 g/da (Ронийт) + Ленацил 64 g/da (Вензар); - 
Етофумезат 160 g/da (Нортрон) + Ленацил 64 g/da (Вензар). 2. Листни 
хербициди: - Десмедифам 95.4 g/da (Бетанекс);  - Флуазифопбутил 75 g/da 
(Фузилад). 

Опит 2. Установяване влиянието на начини на обработка на 
почвата и системи от хербициди при техническо цвекло, отглеждано 
след предшественик пшеница. Изпитани са същите варианти на 
основната обработка на почвата, както при опит 1, като за стандарт е приет 
вариантът с основна обработка на почвата на дълбочина 20-25 cm.  
Хербициди и хербицидни комбинации, приложени на фон оран на 
дълбочина 30-35 cm. 

1. Почвени хербициди: - Метолахлор 150 g/da (Дуал) + Циклоат 432 
g/da (Ронийт); - Етофумезат 120 g/da (Нортрон) + Циклоат 216 g/da 
(Ронийт); - Циклоат 360 g/da (Ронийт) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - 
Метолахлор 250 g/da (Дуал) + Етофумезат 60 g/da (Нортрон) + Ленацил 72 
g/da (Вензар). 2. Листни хербициди:  - Фенмедифам 66,8 g/da (Бетанал) + 
Десмедифам 79.5 g/da (Бетанекс); - Десмедифам 79.5 g/da (Бетанекс) + 
Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - Десмедифам 111.3 g/da (Бетанекс); - 

Фенмедифам 83.5 g/da (Бетанал) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - 
Десмедифан 79.5 g/da (Бетанекс) + Ленацил 80 g/da (Вензар); - 
Квизалофопетил 20 g/da (Тарга); - Сетоксидим 135 g; 90 g/da (Набу); - 
Халоксифопетоксиетил 38.7 g; 28,5 g/da (Галант); - Флуазифопбутил 50 
g/da (Фузилад) 83.5 g/da (Бетанал) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); 
Десмедифан 79.5 g/da (Бетанекс) + Ленацил 80 g/da (Вензар); 
Квизалофопетил 20 g/da (Тарга); Сетоксидим 135 g; 90 g/da (Набу); 
Халоксифопетоксиетил 38.7 g; 28.5 g/da (Галант); Флуазифопбутил 50 g/da 
(Фузилад). 

Опит 3. Възможности за  производство на семена от захарно цвекло 
по разсадния способ (пролетно засаждане на щеклингов материал). 
Полските опити са извеждани по блоковия метод в четири повторения. 
Размер на опитната парцела – 156.8 m2, и на реколтната парцелка – 39.2 m2 
с  различни варианти.  

Опит 4. Влияние на различни начини на основна обработка  на 
почвата и почвените хербициди върху полската  кълняемост на 
семената от захарно цвекло за семепроизводство (летен посев), 
отглеждано след различни предшественици.  

Опитите са проведени през периода 1986-1988 г. на  площ от 18 da, от 
които 9 da на предшественик пшеница и 9 da на предшественик грах, при 
големина на всеки вариант 1.5 da. Обект на изследване са: дълбока оран на 
30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане на орния почвен 
слой на 40-50 cm, дискуване на 10-15 cm и фрезуване на 6-8 cm.  

Опит 5. Влияние на някои хербициди върху добива и качеството на 
семената от захарно цвекло, отглеждано по разсадния способ.  

Опитът е проведен през  1986-1988 г., след зимна пшеница по блоковия 
метод с големина на реколтната парцелка 39.2 m2 Варианти: 1. Ронит 800 
ml/da + Вензap 80 g/da - преди засаждане с инкорпориране, две 
междуредови обработки; 2. Дуал 500 ml/da преди засаждане с 
инкорпориране, две междуредови обработки;  3. Дуал 500 ml/da след 
засаждане без инкорпориране, две междуредови обработки;  4. Нортрон 800 
ml/da след засаждане без инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 
ml/da, Фузилад 300 ml/da;  5. Ласагрин 350 ml/da след засаждане без 
инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da;  6. 
Дуал 500 ml/da + Вензар 80 g/da след засаждане без инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da;  7. Ронийт 800 
ml/da + Вензар 80 g/da преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 
ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da. 8. Ронийт 800ml/da + Вензар 80 
g/da, преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 
ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова обработка;  9. Дуал 500 ml/da 
преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, 
Фузилад 300 ml/da;  10. Дуал 500 ml/da преди засаждане с инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова 
обработка;  11. Ласагрин 350 ml/da след засаждане без инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова 
обработка; 12. Дуал 500 ml/da + Вензар 80 g/da след засаждане без 
инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da 
една междуредова обработка; 13. Контрола - две ръчни обработки.  

Опит 6. Нови решения в технологията на семепроизводство при 
отглеждане на захарно цвекло без разсад.  

Опитите за семепроизводство без разсад са през 1991-1995 г., сорт 
Раднево: Редова сеитба - през август със сеялка ССТ-12А, с норма 40-50 
семена/л.м. Гнездова сеитба с дискове с по 18 овални отвора с дължина 18 
мм и ширина 6 мм, сеитбена норма 23-26 семена/л.м. или 7-8 семена на 
гнездо (3.3 гнезда/л. м). Големина на опитната парцелка - 100 м2 . Опитът е 

  
1. УВОД 

Съвременният етап от развитието на българското земеделие бележи 
значителни успехи в селскостопанското производство, което се дължи 
основно на прилагането на агроекологично съобразени промишлени 
технологии. Въпреки наложилия се в практиката традиционен начин на 
селскостопанско производство, с промените в климата, свързани с 
глобалното затопляне, и напредъка на световната селекция се налагат 
обективно в земеделската практика нови технологични решения. 
Въвеждането на цвеклото в сеитбооборот способства за повишаване 
ефективността в земеделието. От една много трудоемка култура то се 
превръща в култура, която може да се отглежда напълно механизирано. 
Съвременното земеделие е невъзможно без решаването на проблема за 
плевелите и болестите при културните растения. Те се оказват едни от 
главните фактори, детерминиращи добива и ефективността на 
производството. Създадените промишлени технологии на базата на 
еднокълнови хибриди, използване на система от хербициди, сеитба на 
оптимални разстояния, оптимизираният хранителен режим и механизирано 
прибиране разкриват възможност цвеклото да стане печеливша  култура. 
Използването на вътревидовата хибридизация и създаването на нови 
сортове и линии цвекло с различно направление за използване (преработка, 
фураж, консумация, семепроизводство), устойчивост на болести, добра 
продуктивност и качество разкриват нови възможности за използване на 
цвеклото като надеждна култура за решаването на проблемите на 
преработвателната промишленост, изхранването на населението. 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
Целта на настоящото проучване е да се изследват основните звена от 

технологиите и се предложат оптимални технологични и селекционни 
решения при отглеждане на цвекло за технически и семепроизводни цели. 
За реализирането на поставената цел експерименталната работа беше 
насочена по изпълнението на следните по-важни задачи: 
1. Да се установи влиянието на обработката на почвата, торенето и борбата 
с плевелите като основни фактори при агротехниката на цвеклото, 
отглеждано за технически и семепроизводни цели, и се посочи оптимална 
система за подготовка на почвата, хранене и защита на растенията.  
2. Да се анализират основните фактори, влияещи върху количеството и 
качеството на семената, и да се предложат решения за повишаване на 
количествените и качествени показатели при отглеждане на цвекло за 
семена. 
3. Да се установи влиянието на биологично активните вещества и се 
предложат ефективни решения за приложението им като стимулатори при 
отглеждане на цвеклото за подобряване на продуктивните и качествените 
показатели. 
4. Да се установи вредността на икономически важните болести при 
цвеклото и се предложат рационални методи за борбата с тях. 
5. Да се проведат сравнителни изследвания на новоселекционирани линии 
цвекло за отглеждане в перспектива за създаване на нови високоефективни 
сортове цвекло. 
6. Да се направи селекционна оценка и се установят продуктивните, 
качествените характеристики, устойчивостта на изходните форми, хибриди 
и сортове захарно, кръмно и салатно цвекло от генофонда на Земеделски 
институт, гр. Шумен. 
7. Да се анализират основните моменти от интегрирана борба с 
вредителите при цвеклото и да се установи икономическата  ефективност 
от приложението ѝ  в семепроизводството при отглеждане на цвекло за 
семена. 

 
3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
Изследванията са проведени през периода 1986-2015 г. в опитните 

полета  и лаборатории на Института по захарно цвекло, сега в състава на 
Земеделски институт – Шумен,  и Шуменския университет.  

Почвена характеристика 
Почвените типове са карбонатен и типичен чернозем.Те притежават 

добър топлинен и въздушен режим и са характерни с добро плодородие. 
Съдържанието на хумус е 2.8-3.2%, а почвената киселинност (pH)- 6.3-7.8. 
Съдържанието на алкално-хидролизуем азот - 49.87mg/1000g почва (по 
Корнфийлд), подвижен фосфор- 4.38mg/100g почва, калий – 43.2mg/100g 
почва (по PK-метод). Почвата е средно запасена с азот, слабо запасена с 
фосфор и добре запасена с калий. Почвено-климатичните условия, при 
които са провеждани научните изследвания, са типични за района, в който 
се отглежда захарно цвекло. В Северна България карбонатните и излужени 
черноземи са почви със сравнително високо естествено плодородие и с 
добри условия за развитието на захарно и кръмно цвекло.  

Климатична характеристика 
Климатът се отличава с ясно изразен умереноконтинентален характер, с 

горещо лято и студена зима. Той се обуславя от разположението на района 
в Югоизточната част от Дунавската равнина и възможността за нахлуване 
на северозападни, северни и североизточни въздушни маси. За периода 
1986 – 2015 г. средната температура през вегетационния период на 
цвеклото е средно 17.6оС (Табл. 1). В сравнение с 50 г. предходен период тя 
е малко по-ниска, но през последните години се наблюдава повишаване на 
температурата - 20.8оС. Средномесечната температура на най-студения 
месец – януари, е -1.10С), а на най- орещия – юли – 220С. Така за района се 
оформя значителна температурна амплитуда от 23-240С. 

 
Таблица 1. Средномесечни и годишни температури на въздуха по периоди. 

 
Години Месеци  Средно  

 (I-XII  
Средно  
 (IV-IX  Периоди на 

изследване  І  ІІ  ІІІ  ІV  V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  ХІ  ХІІ  

1986-1995  0.2  1.9  5.6  10.9  14.9  17.4  21.9  21.5  17.4  10.9  4.8  1.6  10.75 17.3  

1996-1999  0.0  1.6  3.7  10.6  15.7  20.3  21.9   21.5  15.8  11.2  6.3  1.5  10.84 17.6  

2000-2008  -2.7  2.9  5.5  13.4  15.9  20.4  23.8  23.2  16.3  10.8  8.9  3.5  11.83 18.8  

2009-2012  0.0  6.7  7.0  9.6  16.3  21.1  23.8  20.3  16.5  11.3  8.2  -2.0  11.57 17.9  

2013-2015  -1.1  -3.9  6.3  13.5  18.3  22.1  28.1  23.9  19.3  15.2  8.2  -0.3  12.47 20.8 
Средно  -0.72  1.9  5.6  11.6   16.2  20.3  18.7  22.1  17.1  11.9  7.3  0.8  11.07 17.6  

Средно за  50 години (IV-IX)    18.2  
Годишната сума на валежите за периода 1986-2015 г. е средно 563 mm 

(Табл. 2). През вегетационния период валежите 329 mm са малко по-малко 
от тези през 50 г. предходен период. През периода 1986-1995 г.  са паднали 
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значително по-малко валежи през вегетационния период – 266 mm, 
причина за което е по-слабата влагообезпеченост през юли.  

 
Таблица 2. Месечни и годишни суми на валежите  в mm по периоди. 

Години Месеци  
Сума  
I-XII  

Сума  
IV-IX  Период на 

изследване  І  ІІ  ІІІ  ІV  V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  ХІ  ХІІ  

1986-1995  39  37  43  48  60  70  36  30  22  31  45  41  502Ê 266  

1996-1999  28  33  42  57  63  69  65  44  51  44  66  44  606 349  
2000-2008  50  31  42  42  51  55  65  57  100  43  45  46  627 370  
2009-2012  22  27  30  45  62  52  62  49  87  39  52  28  555 357  
2013-2015  78  63  32  57  83  66  33  53  14  18  9  48  554 306  

Средно  39  38   38  50  64  62  52    46   55  35  43   41  563 329  
Средно за  50 години - (IV-IX) -1965-2015   341 

 
Проведени опити по групи, фактори и варианти 
Изследванията са проведени през периода 1986-2015 г. в опитните 

полета  и лаборатории на Института по захарно цвекло, сега в състава на 
Земеделски институт – Шумен, и Шуменски университет «Еп.  К. 
Преславски». 

Опит 1. Установяване влиянието на начини на обработка на 
почвата и системи от хербициди при техническо цвекло, отглеждано 
след предшественик грах. Двуфакторен полски опит по стандартния 
метод на дългите парцели в четири повторения при големина на опитните 
парцелки 448 m2, а на реколтните – 112 m2 . 

Фактор А: Основна обработка на почвата 
1. Оран на 30-35 cm; 2. Оран на 20-25 cm; 3. Дискуване на 10-15 cm 

(двукратно или трикратно); 4. Дълбоко разрохкване на 40-50 cm без 
обръщане на орния почвен слой; 5. Фрезуване на 6-8 cm. Фактор  Б: 
Системи от хербициди: 1. Почвени хербициди: - Метолахлор 225 g/da 
(Дуал); - Циклоат 576 g/da (Ронийт) + Ленацил 64 g/da (Вензар); - 
Етофумезат 160 g/da (Нортрон) + Ленацил 64 g/da (Вензар). 2. Листни 
хербициди: - Десмедифам 95.4 g/da (Бетанекс);  - Флуазифопбутил 75 g/da 
(Фузилад). 

Опит 2. Установяване влиянието на начини на обработка на 
почвата и системи от хербициди при техническо цвекло, отглеждано 
след предшественик пшеница. Изпитани са същите варианти на 
основната обработка на почвата, както при опит 1, като за стандарт е приет 
вариантът с основна обработка на почвата на дълбочина 20-25 cm.  
Хербициди и хербицидни комбинации, приложени на фон оран на 
дълбочина 30-35 cm. 

1. Почвени хербициди: - Метолахлор 150 g/da (Дуал) + Циклоат 432 
g/da (Ронийт); - Етофумезат 120 g/da (Нортрон) + Циклоат 216 g/da 
(Ронийт); - Циклоат 360 g/da (Ронийт) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - 
Метолахлор 250 g/da (Дуал) + Етофумезат 60 g/da (Нортрон) + Ленацил 72 
g/da (Вензар). 2. Листни хербициди:  - Фенмедифам 66,8 g/da (Бетанал) + 
Десмедифам 79.5 g/da (Бетанекс); - Десмедифам 79.5 g/da (Бетанекс) + 
Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - Десмедифам 111.3 g/da (Бетанекс); - 

Фенмедифам 83.5 g/da (Бетанал) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - 
Десмедифан 79.5 g/da (Бетанекс) + Ленацил 80 g/da (Вензар); - 
Квизалофопетил 20 g/da (Тарга); - Сетоксидим 135 g; 90 g/da (Набу); - 
Халоксифопетоксиетил 38.7 g; 28,5 g/da (Галант); - Флуазифопбутил 50 
g/da (Фузилад) 83.5 g/da (Бетанал) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); 
Десмедифан 79.5 g/da (Бетанекс) + Ленацил 80 g/da (Вензар); 
Квизалофопетил 20 g/da (Тарга); Сетоксидим 135 g; 90 g/da (Набу); 
Халоксифопетоксиетил 38.7 g; 28.5 g/da (Галант); Флуазифопбутил 50 g/da 
(Фузилад). 

Опит 3. Възможности за  производство на семена от захарно цвекло 
по разсадния способ (пролетно засаждане на щеклингов материал). 
Полските опити са извеждани по блоковия метод в четири повторения. 
Размер на опитната парцела – 156.8 m2, и на реколтната парцелка – 39.2 m2 
с  различни варианти.  

Опит 4. Влияние на различни начини на основна обработка  на 
почвата и почвените хербициди върху полската  кълняемост на 
семената от захарно цвекло за семепроизводство (летен посев), 
отглеждано след различни предшественици.  

Опитите са проведени през периода 1986-1988 г. на  площ от 18 da, от 
които 9 da на предшественик пшеница и 9 da на предшественик грах, при 
големина на всеки вариант 1.5 da. Обект на изследване са: дълбока оран на 
30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане на орния почвен 
слой на 40-50 cm, дискуване на 10-15 cm и фрезуване на 6-8 cm.  

Опит 5. Влияние на някои хербициди върху добива и качеството на 
семената от захарно цвекло, отглеждано по разсадния способ.  

Опитът е проведен през  1986-1988 г., след зимна пшеница по блоковия 
метод с големина на реколтната парцелка 39.2 m2 Варианти: 1. Ронит 800 
ml/da + Вензap 80 g/da - преди засаждане с инкорпориране, две 
междуредови обработки; 2. Дуал 500 ml/da преди засаждане с 
инкорпориране, две междуредови обработки;  3. Дуал 500 ml/da след 
засаждане без инкорпориране, две междуредови обработки;  4. Нортрон 800 
ml/da след засаждане без инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 
ml/da, Фузилад 300 ml/da;  5. Ласагрин 350 ml/da след засаждане без 
инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da;  6. 
Дуал 500 ml/da + Вензар 80 g/da след засаждане без инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da;  7. Ронийт 800 
ml/da + Вензар 80 g/da преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 
ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da. 8. Ронийт 800ml/da + Вензар 80 
g/da, преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 
ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова обработка;  9. Дуал 500 ml/da 
преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, 
Фузилад 300 ml/da;  10. Дуал 500 ml/da преди засаждане с инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова 
обработка;  11. Ласагрин 350 ml/da след засаждане без инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова 
обработка; 12. Дуал 500 ml/da + Вензар 80 g/da след засаждане без 
инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da 
една междуредова обработка; 13. Контрола - две ръчни обработки.  

Опит 6. Нови решения в технологията на семепроизводство при 
отглеждане на захарно цвекло без разсад.  

Опитите за семепроизводство без разсад са през 1991-1995 г., сорт 
Раднево: Редова сеитба - през август със сеялка ССТ-12А, с норма 40-50 
семена/л.м. Гнездова сеитба с дискове с по 18 овални отвора с дължина 18 
мм и ширина 6 мм, сеитбена норма 23-26 семена/л.м. или 7-8 семена на 
гнездо (3.3 гнезда/л. м). Големина на опитната парцелка - 100 м2 . Опитът е 

  
1. УВОД 

Съвременният етап от развитието на българското земеделие бележи 
значителни успехи в селскостопанското производство, което се дължи 
основно на прилагането на агроекологично съобразени промишлени 
технологии. Въпреки наложилия се в практиката традиционен начин на 
селскостопанско производство, с промените в климата, свързани с 
глобалното затопляне, и напредъка на световната селекция се налагат 
обективно в земеделската практика нови технологични решения. 
Въвеждането на цвеклото в сеитбооборот способства за повишаване 
ефективността в земеделието. От една много трудоемка култура то се 
превръща в култура, която може да се отглежда напълно механизирано. 
Съвременното земеделие е невъзможно без решаването на проблема за 
плевелите и болестите при културните растения. Те се оказват едни от 
главните фактори, детерминиращи добива и ефективността на 
производството. Създадените промишлени технологии на базата на 
еднокълнови хибриди, използване на система от хербициди, сеитба на 
оптимални разстояния, оптимизираният хранителен режим и механизирано 
прибиране разкриват възможност цвеклото да стане печеливша  култура. 
Използването на вътревидовата хибридизация и създаването на нови 
сортове и линии цвекло с различно направление за използване (преработка, 
фураж, консумация, семепроизводство), устойчивост на болести, добра 
продуктивност и качество разкриват нови възможности за използване на 
цвеклото като надеждна култура за решаването на проблемите на 
преработвателната промишленост, изхранването на населението. 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
Целта на настоящото проучване е да се изследват основните звена от 

технологиите и се предложат оптимални технологични и селекционни 
решения при отглеждане на цвекло за технически и семепроизводни цели. 
За реализирането на поставената цел експерименталната работа беше 
насочена по изпълнението на следните по-важни задачи: 
1. Да се установи влиянието на обработката на почвата, торенето и борбата 
с плевелите като основни фактори при агротехниката на цвеклото, 
отглеждано за технически и семепроизводни цели, и се посочи оптимална 
система за подготовка на почвата, хранене и защита на растенията.  
2. Да се анализират основните фактори, влияещи върху количеството и 
качеството на семената, и да се предложат решения за повишаване на 
количествените и качествени показатели при отглеждане на цвекло за 
семена. 
3. Да се установи влиянието на биологично активните вещества и се 
предложат ефективни решения за приложението им като стимулатори при 
отглеждане на цвеклото за подобряване на продуктивните и качествените 
показатели. 
4. Да се установи вредността на икономически важните болести при 
цвеклото и се предложат рационални методи за борбата с тях. 
5. Да се проведат сравнителни изследвания на новоселекционирани линии 
цвекло за отглеждане в перспектива за създаване на нови високоефективни 
сортове цвекло. 
6. Да се направи селекционна оценка и се установят продуктивните, 
качествените характеристики, устойчивостта на изходните форми, хибриди 
и сортове захарно, кръмно и салатно цвекло от генофонда на Земеделски 
институт, гр. Шумен. 
7. Да се анализират основните моменти от интегрирана борба с 
вредителите при цвеклото и да се установи икономическата  ефективност 
от приложението ѝ  в семепроизводството при отглеждане на цвекло за 
семена. 

 
3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
Изследванията са проведени през периода 1986-2015 г. в опитните 

полета  и лаборатории на Института по захарно цвекло, сега в състава на 
Земеделски институт – Шумен,  и Шуменския университет.  

Почвена характеристика 
Почвените типове са карбонатен и типичен чернозем.Те притежават 

добър топлинен и въздушен режим и са характерни с добро плодородие. 
Съдържанието на хумус е 2.8-3.2%, а почвената киселинност (pH)- 6.3-7.8. 
Съдържанието на алкално-хидролизуем азот - 49.87mg/1000g почва (по 
Корнфийлд), подвижен фосфор- 4.38mg/100g почва, калий – 43.2mg/100g 
почва (по PK-метод). Почвата е средно запасена с азот, слабо запасена с 
фосфор и добре запасена с калий. Почвено-климатичните условия, при 
които са провеждани научните изследвания, са типични за района, в който 
се отглежда захарно цвекло. В Северна България карбонатните и излужени 
черноземи са почви със сравнително високо естествено плодородие и с 
добри условия за развитието на захарно и кръмно цвекло.  

Климатична характеристика 
Климатът се отличава с ясно изразен умереноконтинентален характер, с 

горещо лято и студена зима. Той се обуславя от разположението на района 
в Югоизточната част от Дунавската равнина и възможността за нахлуване 
на северозападни, северни и североизточни въздушни маси. За периода 
1986 – 2015 г. средната температура през вегетационния период на 
цвеклото е средно 17.6оС (Табл. 1). В сравнение с 50 г. предходен период тя 
е малко по-ниска, но през последните години се наблюдава повишаване на 
температурата - 20.8оС. Средномесечната температура на най-студения 
месец – януари, е -1.10С), а на най- орещия – юли – 220С. Така за района се 
оформя значителна температурна амплитуда от 23-240С. 

 
Таблица 1. Средномесечни и годишни температури на въздуха по периоди. 

 
Години Месеци  Средно  

 (I-XII  
Средно  
 (IV-IX  Периоди на 

изследване  І  ІІ  ІІІ  ІV  V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  ХІ  ХІІ  

1986-1995  0.2  1.9  5.6  10.9  14.9  17.4  21.9  21.5  17.4  10.9  4.8  1.6  10.75 17.3  

1996-1999  0.0  1.6  3.7  10.6  15.7  20.3  21.9   21.5  15.8  11.2  6.3  1.5  10.84 17.6  

2000-2008  -2.7  2.9  5.5  13.4  15.9  20.4  23.8  23.2  16.3  10.8  8.9  3.5  11.83 18.8  

2009-2012  0.0  6.7  7.0  9.6  16.3  21.1  23.8  20.3  16.5  11.3  8.2  -2.0  11.57 17.9  

2013-2015  -1.1  -3.9  6.3  13.5  18.3  22.1  28.1  23.9  19.3  15.2  8.2  -0.3  12.47 20.8 
Средно  -0.72  1.9  5.6  11.6   16.2  20.3  18.7  22.1  17.1  11.9  7.3  0.8  11.07 17.6  

Средно за  50 години (IV-IX)    18.2  
Годишната сума на валежите за периода 1986-2015 г. е средно 563 mm 

(Табл. 2). През вегетационния период валежите 329 mm са малко по-малко 
от тези през 50 г. предходен период. През периода 1986-1995 г.  са паднали 
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значително по-малко валежи през вегетационния период – 266 mm, 
причина за което е по-слабата влагообезпеченост през юли.  

 
Таблица 2. Месечни и годишни суми на валежите  в mm по периоди. 

Години Месеци  
Сума  
I-XII  

Сума  
IV-IX  Период на 

изследване  І  ІІ  ІІІ  ІV  V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  ХІ  ХІІ  

1986-1995  39  37  43  48  60  70  36  30  22  31  45  41  502Ê 266  

1996-1999  28  33  42  57  63  69  65  44  51  44  66  44  606 349  
2000-2008  50  31  42  42  51  55  65  57  100  43  45  46  627 370  
2009-2012  22  27  30  45  62  52  62  49  87  39  52  28  555 357  
2013-2015  78  63  32  57  83  66  33  53  14  18  9  48  554 306  

Средно  39  38   38  50  64  62  52    46   55  35  43   41  563 329  
Средно за  50 години - (IV-IX) -1965-2015   341 

 
Проведени опити по групи, фактори и варианти 
Изследванията са проведени през периода 1986-2015 г. в опитните 

полета  и лаборатории на Института по захарно цвекло, сега в състава на 
Земеделски институт – Шумен, и Шуменски университет «Еп.  К. 
Преславски». 

Опит 1. Установяване влиянието на начини на обработка на 
почвата и системи от хербициди при техническо цвекло, отглеждано 
след предшественик грах. Двуфакторен полски опит по стандартния 
метод на дългите парцели в четири повторения при големина на опитните 
парцелки 448 m2, а на реколтните – 112 m2 . 

Фактор А: Основна обработка на почвата 
1. Оран на 30-35 cm; 2. Оран на 20-25 cm; 3. Дискуване на 10-15 cm 

(двукратно или трикратно); 4. Дълбоко разрохкване на 40-50 cm без 
обръщане на орния почвен слой; 5. Фрезуване на 6-8 cm. Фактор  Б: 
Системи от хербициди: 1. Почвени хербициди: - Метолахлор 225 g/da 
(Дуал); - Циклоат 576 g/da (Ронийт) + Ленацил 64 g/da (Вензар); - 
Етофумезат 160 g/da (Нортрон) + Ленацил 64 g/da (Вензар). 2. Листни 
хербициди: - Десмедифам 95.4 g/da (Бетанекс);  - Флуазифопбутил 75 g/da 
(Фузилад). 

Опит 2. Установяване влиянието на начини на обработка на 
почвата и системи от хербициди при техническо цвекло, отглеждано 
след предшественик пшеница. Изпитани са същите варианти на 
основната обработка на почвата, както при опит 1, като за стандарт е приет 
вариантът с основна обработка на почвата на дълбочина 20-25 cm.  
Хербициди и хербицидни комбинации, приложени на фон оран на 
дълбочина 30-35 cm. 

1. Почвени хербициди: - Метолахлор 150 g/da (Дуал) + Циклоат 432 
g/da (Ронийт); - Етофумезат 120 g/da (Нортрон) + Циклоат 216 g/da 
(Ронийт); - Циклоат 360 g/da (Ронийт) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - 
Метолахлор 250 g/da (Дуал) + Етофумезат 60 g/da (Нортрон) + Ленацил 72 
g/da (Вензар). 2. Листни хербициди:  - Фенмедифам 66,8 g/da (Бетанал) + 
Десмедифам 79.5 g/da (Бетанекс); - Десмедифам 79.5 g/da (Бетанекс) + 
Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - Десмедифам 111.3 g/da (Бетанекс); - 

Фенмедифам 83.5 g/da (Бетанал) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - 
Десмедифан 79.5 g/da (Бетанекс) + Ленацил 80 g/da (Вензар); - 
Квизалофопетил 20 g/da (Тарга); - Сетоксидим 135 g; 90 g/da (Набу); - 
Халоксифопетоксиетил 38.7 g; 28,5 g/da (Галант); - Флуазифопбутил 50 
g/da (Фузилад) 83.5 g/da (Бетанал) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); 
Десмедифан 79.5 g/da (Бетанекс) + Ленацил 80 g/da (Вензар); 
Квизалофопетил 20 g/da (Тарга); Сетоксидим 135 g; 90 g/da (Набу); 
Халоксифопетоксиетил 38.7 g; 28.5 g/da (Галант); Флуазифопбутил 50 g/da 
(Фузилад). 

Опит 3. Възможности за  производство на семена от захарно цвекло 
по разсадния способ (пролетно засаждане на щеклингов материал). 
Полските опити са извеждани по блоковия метод в четири повторения. 
Размер на опитната парцела – 156.8 m2, и на реколтната парцелка – 39.2 m2 
с  различни варианти.  

Опит 4. Влияние на различни начини на основна обработка  на 
почвата и почвените хербициди върху полската  кълняемост на 
семената от захарно цвекло за семепроизводство (летен посев), 
отглеждано след различни предшественици.  

Опитите са проведени през периода 1986-1988 г. на  площ от 18 da, от 
които 9 da на предшественик пшеница и 9 da на предшественик грах, при 
големина на всеки вариант 1.5 da. Обект на изследване са: дълбока оран на 
30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане на орния почвен 
слой на 40-50 cm, дискуване на 10-15 cm и фрезуване на 6-8 cm.  

Опит 5. Влияние на някои хербициди върху добива и качеството на 
семената от захарно цвекло, отглеждано по разсадния способ.  

Опитът е проведен през  1986-1988 г., след зимна пшеница по блоковия 
метод с големина на реколтната парцелка 39.2 m2 Варианти: 1. Ронит 800 
ml/da + Вензap 80 g/da - преди засаждане с инкорпориране, две 
междуредови обработки; 2. Дуал 500 ml/da преди засаждане с 
инкорпориране, две междуредови обработки;  3. Дуал 500 ml/da след 
засаждане без инкорпориране, две междуредови обработки;  4. Нортрон 800 
ml/da след засаждане без инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 
ml/da, Фузилад 300 ml/da;  5. Ласагрин 350 ml/da след засаждане без 
инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da;  6. 
Дуал 500 ml/da + Вензар 80 g/da след засаждане без инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da;  7. Ронийт 800 
ml/da + Вензар 80 g/da преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 
ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da. 8. Ронийт 800ml/da + Вензар 80 
g/da, преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 
ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова обработка;  9. Дуал 500 ml/da 
преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, 
Фузилад 300 ml/da;  10. Дуал 500 ml/da преди засаждане с инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова 
обработка;  11. Ласагрин 350 ml/da след засаждане без инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова 
обработка; 12. Дуал 500 ml/da + Вензар 80 g/da след засаждане без 
инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da 
една междуредова обработка; 13. Контрола - две ръчни обработки.  

Опит 6. Нови решения в технологията на семепроизводство при 
отглеждане на захарно цвекло без разсад.  

Опитите за семепроизводство без разсад са през 1991-1995 г., сорт 
Раднево: Редова сеитба - през август със сеялка ССТ-12А, с норма 40-50 
семена/л.м. Гнездова сеитба с дискове с по 18 овални отвора с дължина 18 
мм и ширина 6 мм, сеитбена норма 23-26 семена/л.м. или 7-8 семена на 
гнездо (3.3 гнезда/л. м). Големина на опитната парцелка - 100 м2 . Опитът е 
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заложен по метода на дългите парцелки в 8 повторения. Прибирането на 
парцелките е по два начина – директно със зърнокомбайн след третиране с 
Реглон - 400 m2/da, и разделно – жътва с жътварка и вършитба със 
зърнокомбайн.  

Опит 7. Стопански качества на семената в зависимост от гъстотата 
и начина на прибиране на цвекловите семенници. Опитът е проведен 
през 1991-1995 г., по безразсадов начин на семепроизводство при 
съотношение между родителските форми на сорт Раднево 6:2, сеитба с 
междуредие 70 cm и 8:2 при 45 cm и 22,5 cm. Големината на опитната 
парцелка е от 100 м2 с 8 повторения.  

Опит 8. Влияние на някои основни агротехнически фактори върху 
добива и качеството на семената от захарно цвекло, отглеждано по 
разсадния начин. Опитът е проведен през периода 1996 - 1999 г., сорт 
Хемус, по метод на дългите парцелки в четири повторения при големина на 
реколтната парцелка 40 м2. 

Опит 9. Влияние на различните начини на основна обработка на 
почвата върху презимуването  на захарното цвекло  за 
семепроизводство по безразсадния начин след различни 
предшественици. Oпитите са заложени с генетически едносеменния сорт 
Хемус. Предшественици - пшеница и грах. Изследвани са: дълбока оран на 
30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане, на дълбочина 40-
50 cm, дискуване и фрезуване, съответно на 10-15 cm и 6-8 cm. Почвени 
хербициди Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da - непосредствено преди 
сеитбата - втората половина на месец август. Засяване на разстояние 2.5 
cm. 

Опит 10. Химическа борба с плевелите  при захарно цвекло за 
семепроизводство, отглеждано по безразсадния способ. Опитът е 
проведен през периода 1989-1991 г. при поливни условия по метод на 
дългите парцели в четири повторения след предшественик пшеница.  

Опит 11. Химическа борба с плевелите  при захарно цвекло за 
семепроизводство, отглеждано чрез разсад. Изследването е проведено 
през периода 1986-1988 г., по блоковия метод в четири повторения след 
предшественик пшеница с големина на реколтната парцелка 39.2 кв. м.  

Опит 12. Влияние на торенето върху презимуването  на захарно 
цвекло за семепроизводство по безразсадния начин. Опитът е през 
периода 1983-1986 г. Количеството на презимувалите растения е 
определено чрез преброяване през есента на растения от 10 л. м в 4 
повторения и отчитане на загиналите растения през пролетта.  

Опит 13. Проучване на хранителния режим при захарното цвекло  
за семепроизводство по безразсадов начин. Торовият опит е извършен 
през периода 1984-1987 г. с родителските форми на едносеменен сорт 
Хемус. 

Опит 14. Използване на някои микроелементи при 
семепроизводството на  захарно цвекло  по безразсадов начин. Опитите 
са проведени през 1988-1992 г. Извършено е торене с макроелементи: азот- 
14-16kg/da (от тях 4kg/da внесени преди дълбоката оран, а останалото 
количество рано напролет); фосфор – 12-14 kg/da; калий 10-12 kg/da, 
внесени преди основната обработка. Микроелементи - бор – 0.2 и 0.4 kg/da,  
манган 0.4 и 0.8 kg/da и цинк 0.4 и 0.8 kg/da, самостоятелно или в 
комбинация. Като микроторове са използвани: боракс (Na2B4O7.10H2O) – 
11.3% в манганов сулфат (MnSO4.7H2O) – 22.8% Zn. Листното торене е 
извършено във фаза бутонизация – преди цъфтежа.  

Опит 15. Влияние на почвената влажност и някои  почвени 
хербициди върху  поникването и  началното развитие  на най-
разпространените  сортове  захарно цвекло у нас. При оранжерийни 

условия в съдови опити, в 8 повторения. Изпитано е действието на 
хербициди: Метолахлор (Дуал с 50% а.в.) в доза 225 g, Циклоат (Ронийт 
със 72% а.в.) в доза 576 g и Етофумезат (Нортрон с 20% а.в.) в доза 160 g. 
Изследвано е влиянието върху поникването и началното развитие на 
семена от различни сортове захарно цвекло при различни нива на почвена 
влажност. 

Опит 16. Влияние на някои почвени хербициди  върху растежа  и 
натрупването на биомаса на гъби  от ризосферата на захарното цвекло. 
При лабораторни условия през 1988-1990 г. е изпитано действието на: 
Циклоат (72% а.в.) в доза 576 g а.в./da; Метолахлор (50% а.в.) в доза 160 g 
акт. в-во/da и Етофумезат (20% а.в.) в доза 160 g а.в./da, върху растежа на 
мицела и натрупването на биомаса на патогенните за захарното цвекло 
гъби - Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Fusarium oxisporum и Alternaria 
ssp. Върху овесен агар, в който са внесени хербицидите в различни 
концентрации – 0.025%; 0.05%; 0.25% и 0.05%, са въведени агарови 
дискове от 7-дневните гъбни култури. След инкубиране при температура 
24-25°C на тъмно са измервани диаметрите на колониите и са установени 
натрупаната биомаса и процентът на сухото вещество в нея. 

Опит 17. Проучване агресивността на Rhizoctonia solani  в почва, 
третирана  и нетретирана с хербициди, използвани при захарното 
цвекло. Изследванията са проведени през 1994-1995 г. За проверка на 
агресивността на изолати от Rhizoctonia solani са заложени съдови опити 
при оранжерийни условия при 22-24°С и влажност на почвата 80% от ППВ, 
в 10 повторения с по 10 растения. Изпитани са изолати чрез инокулиране 
на стерилна почва с инфектирано брашно от цвеклови семена.  

Опит 18. Проучване на гъбни изолати  от комплекса причинители  
на сечене на захарното цвекло. Изследванията са проведени през 1991-
1993 г. Използвани са изолати от родовете Pythium, Altemaria Mucor, 
Fusarium, Rhizoctonia, получени от цвеклови растения до фаза кръстосване. 

Изпитвани са 7 вида синтетични и органични хранителни среди за 
култивиране на изолати от Pythium ssp. и Alternaria ssp на Барне, Чапек, 
воден, цвеклов, картофен, овесен и царевичен агар. Отчитано е влиянието 
върху растежа на мицела и натрупването на биомаса чрез измерване 
диаметъра на колониите на 7-мия ден от култивирането.  

Опит 19. Влияние на някои биологично активни вещества върху 
кълняемостта на семена от захарно цвекло. Използвани са 9 
биопрепарата, разработени от БРВБА към ССА - София. Третирането е 
приложено на семена с различна кълняемост при две концентрации на 
разтвора - 10 и 20 ml/10 l вода. Първа серия от опити е през 1994 г. с три 
партиди семена, реколтирани преди повече от 7 години, със силно 
намалена кълняемост (60.4%). Втора серия е със семена от други три 
партиди с нормална кълняемост, заложена през 1995 г. Семената от сорт 
Хемус (500 g) се накисват в 10 l разтвор за всеки препарат за 30 min.  

Опит 20. Антидотни свойства  на някои растежни регулатори при 
захарното цвекло. Използвани са семена от захарно цвекло сорт Хемус. 
Варианти: 1.1-нафтилоцетна киселина (НОК) в концентрация 10, 15 и 50 
mg/l; 2.Гиберелинова киселина (ГА3) - 50, 100 и 200 mg/l; 3.6-
фурфуриламинопурин/кинетин/ - 10, 25 и 50 mg/l; 4.N, N`-
дифенилкарбамид (ДФК) - 50, 100 и 200 mg/l; 5.М-(-2-хлор-4-пиридил)-N`- 
фенилкарбамид (4-ПК-30) - 1, 5 и 10 mg/l; 6.Дроп/50% тилиазурон/-N-
фенил-N`-l, 2, 3-тиалиазол - 5-ил-карбамид - 10, 25 и 50 mg/l а.в.  

Опит 21. Изследвания върху използването на някои биологично 
активни вещества при цвеклови семенници. Опитите са извършени през 
1991-1995 г., по разсадния начин, по латински правоъгълник в 4 
повторения, с големина на опитната парцелка 100 m2.  
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значително по-малко валежи през вегетационния период – 266 mm, 
причина за което е по-слабата влагообезпеченост през юли.  

 
Таблица 2. Месечни и годишни суми на валежите  в mm по периоди. 

Години Месеци  
Сума  
I-XII  

Сума  
IV-IX  Период на 

изследване  І  ІІ  ІІІ  ІV  V  VІ  VІІ  VІІІ  ІХ  Х  ХІ  ХІІ  

1986-1995  39  37  43  48  60  70  36  30  22  31  45  41  502Ê 266  

1996-1999  28  33  42  57  63  69  65  44  51  44  66  44  606 349  
2000-2008  50  31  42  42  51  55  65  57  100  43  45  46  627 370  
2009-2012  22  27  30  45  62  52  62  49  87  39  52  28  555 357  
2013-2015  78  63  32  57  83  66  33  53  14  18  9  48  554 306  

Средно  39  38   38  50  64  62  52    46   55  35  43   41  563 329  
Средно за  50 години - (IV-IX) -1965-2015   341 

 
Проведени опити по групи, фактори и варианти 
Изследванията са проведени през периода 1986-2015 г. в опитните 

полета  и лаборатории на Института по захарно цвекло, сега в състава на 
Земеделски институт – Шумен, и Шуменски университет «Еп.  К. 
Преславски». 

Опит 1. Установяване влиянието на начини на обработка на 
почвата и системи от хербициди при техническо цвекло, отглеждано 
след предшественик грах. Двуфакторен полски опит по стандартния 
метод на дългите парцели в четири повторения при големина на опитните 
парцелки 448 m2, а на реколтните – 112 m2 . 

Фактор А: Основна обработка на почвата 
1. Оран на 30-35 cm; 2. Оран на 20-25 cm; 3. Дискуване на 10-15 cm 

(двукратно или трикратно); 4. Дълбоко разрохкване на 40-50 cm без 
обръщане на орния почвен слой; 5. Фрезуване на 6-8 cm. Фактор  Б: 
Системи от хербициди: 1. Почвени хербициди: - Метолахлор 225 g/da 
(Дуал); - Циклоат 576 g/da (Ронийт) + Ленацил 64 g/da (Вензар); - 
Етофумезат 160 g/da (Нортрон) + Ленацил 64 g/da (Вензар). 2. Листни 
хербициди: - Десмедифам 95.4 g/da (Бетанекс);  - Флуазифопбутил 75 g/da 
(Фузилад). 

Опит 2. Установяване влиянието на начини на обработка на 
почвата и системи от хербициди при техническо цвекло, отглеждано 
след предшественик пшеница. Изпитани са същите варианти на 
основната обработка на почвата, както при опит 1, като за стандарт е приет 
вариантът с основна обработка на почвата на дълбочина 20-25 cm.  
Хербициди и хербицидни комбинации, приложени на фон оран на 
дълбочина 30-35 cm. 

1. Почвени хербициди: - Метолахлор 150 g/da (Дуал) + Циклоат 432 
g/da (Ронийт); - Етофумезат 120 g/da (Нортрон) + Циклоат 216 g/da 
(Ронийт); - Циклоат 360 g/da (Ронийт) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - 
Метолахлор 250 g/da (Дуал) + Етофумезат 60 g/da (Нортрон) + Ленацил 72 
g/da (Вензар). 2. Листни хербициди:  - Фенмедифам 66,8 g/da (Бетанал) + 
Десмедифам 79.5 g/da (Бетанекс); - Десмедифам 79.5 g/da (Бетанекс) + 
Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - Десмедифам 111.3 g/da (Бетанекс); - 

Фенмедифам 83.5 g/da (Бетанал) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); - 
Десмедифан 79.5 g/da (Бетанекс) + Ленацил 80 g/da (Вензар); - 
Квизалофопетил 20 g/da (Тарга); - Сетоксидим 135 g; 90 g/da (Набу); - 
Халоксифопетоксиетил 38.7 g; 28,5 g/da (Галант); - Флуазифопбутил 50 
g/da (Фузилад) 83.5 g/da (Бетанал) + Етофумезат 80 g/da (Нортрон); 
Десмедифан 79.5 g/da (Бетанекс) + Ленацил 80 g/da (Вензар); 
Квизалофопетил 20 g/da (Тарга); Сетоксидим 135 g; 90 g/da (Набу); 
Халоксифопетоксиетил 38.7 g; 28.5 g/da (Галант); Флуазифопбутил 50 g/da 
(Фузилад). 

Опит 3. Възможности за  производство на семена от захарно цвекло 
по разсадния способ (пролетно засаждане на щеклингов материал). 
Полските опити са извеждани по блоковия метод в четири повторения. 
Размер на опитната парцела – 156.8 m2, и на реколтната парцелка – 39.2 m2 
с  различни варианти.  

Опит 4. Влияние на различни начини на основна обработка  на 
почвата и почвените хербициди върху полската  кълняемост на 
семената от захарно цвекло за семепроизводство (летен посев), 
отглеждано след различни предшественици.  

Опитите са проведени през периода 1986-1988 г. на  площ от 18 da, от 
които 9 da на предшественик пшеница и 9 da на предшественик грах, при 
големина на всеки вариант 1.5 da. Обект на изследване са: дълбока оран на 
30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане на орния почвен 
слой на 40-50 cm, дискуване на 10-15 cm и фрезуване на 6-8 cm.  

Опит 5. Влияние на някои хербициди върху добива и качеството на 
семената от захарно цвекло, отглеждано по разсадния способ.  

Опитът е проведен през  1986-1988 г., след зимна пшеница по блоковия 
метод с големина на реколтната парцелка 39.2 m2 Варианти: 1. Ронит 800 
ml/da + Вензap 80 g/da - преди засаждане с инкорпориране, две 
междуредови обработки; 2. Дуал 500 ml/da преди засаждане с 
инкорпориране, две междуредови обработки;  3. Дуал 500 ml/da след 
засаждане без инкорпориране, две междуредови обработки;  4. Нортрон 800 
ml/da след засаждане без инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 
ml/da, Фузилад 300 ml/da;  5. Ласагрин 350 ml/da след засаждане без 
инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da;  6. 
Дуал 500 ml/da + Вензар 80 g/da след засаждане без инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da;  7. Ронийт 800 
ml/da + Вензар 80 g/da преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 
ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da. 8. Ронийт 800ml/da + Вензар 80 
g/da, преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 
ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова обработка;  9. Дуал 500 ml/da 
преди засаждане с инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, 
Фузилад 300 ml/da;  10. Дуал 500 ml/da преди засаждане с инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова 
обработка;  11. Ласагрин 350 ml/da след засаждане без инкорпориране, 
Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da, една междуредова 
обработка; 12. Дуал 500 ml/da + Вензар 80 g/da след засаждане без 
инкорпориране, Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da, Фузилад 300 ml/da 
една междуредова обработка; 13. Контрола - две ръчни обработки.  

Опит 6. Нови решения в технологията на семепроизводство при 
отглеждане на захарно цвекло без разсад.  

Опитите за семепроизводство без разсад са през 1991-1995 г., сорт 
Раднево: Редова сеитба - през август със сеялка ССТ-12А, с норма 40-50 
семена/л.м. Гнездова сеитба с дискове с по 18 овални отвора с дължина 18 
мм и ширина 6 мм, сеитбена норма 23-26 семена/л.м. или 7-8 семена на 
гнездо (3.3 гнезда/л. м). Големина на опитната парцелка - 100 м2 . Опитът е 
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заложен по метода на дългите парцелки в 8 повторения. Прибирането на 
парцелките е по два начина – директно със зърнокомбайн след третиране с 
Реглон - 400 m2/da, и разделно – жътва с жътварка и вършитба със 
зърнокомбайн.  

Опит 7. Стопански качества на семената в зависимост от гъстотата 
и начина на прибиране на цвекловите семенници. Опитът е проведен 
през 1991-1995 г., по безразсадов начин на семепроизводство при 
съотношение между родителските форми на сорт Раднево 6:2, сеитба с 
междуредие 70 cm и 8:2 при 45 cm и 22,5 cm. Големината на опитната 
парцелка е от 100 м2 с 8 повторения.  

Опит 8. Влияние на някои основни агротехнически фактори върху 
добива и качеството на семената от захарно цвекло, отглеждано по 
разсадния начин. Опитът е проведен през периода 1996 - 1999 г., сорт 
Хемус, по метод на дългите парцелки в четири повторения при големина на 
реколтната парцелка 40 м2. 

Опит 9. Влияние на различните начини на основна обработка на 
почвата върху презимуването  на захарното цвекло  за 
семепроизводство по безразсадния начин след различни 
предшественици. Oпитите са заложени с генетически едносеменния сорт 
Хемус. Предшественици - пшеница и грах. Изследвани са: дълбока оран на 
30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане, на дълбочина 40-
50 cm, дискуване и фрезуване, съответно на 10-15 cm и 6-8 cm. Почвени 
хербициди Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da - непосредствено преди 
сеитбата - втората половина на месец август. Засяване на разстояние 2.5 
cm. 

Опит 10. Химическа борба с плевелите  при захарно цвекло за 
семепроизводство, отглеждано по безразсадния способ. Опитът е 
проведен през периода 1989-1991 г. при поливни условия по метод на 
дългите парцели в четири повторения след предшественик пшеница.  

Опит 11. Химическа борба с плевелите  при захарно цвекло за 
семепроизводство, отглеждано чрез разсад. Изследването е проведено 
през периода 1986-1988 г., по блоковия метод в четири повторения след 
предшественик пшеница с големина на реколтната парцелка 39.2 кв. м.  

Опит 12. Влияние на торенето върху презимуването  на захарно 
цвекло за семепроизводство по безразсадния начин. Опитът е през 
периода 1983-1986 г. Количеството на презимувалите растения е 
определено чрез преброяване през есента на растения от 10 л. м в 4 
повторения и отчитане на загиналите растения през пролетта.  

Опит 13. Проучване на хранителния режим при захарното цвекло  
за семепроизводство по безразсадов начин. Торовият опит е извършен 
през периода 1984-1987 г. с родителските форми на едносеменен сорт 
Хемус. 

Опит 14. Използване на някои микроелементи при 
семепроизводството на  захарно цвекло  по безразсадов начин. Опитите 
са проведени през 1988-1992 г. Извършено е торене с макроелементи: азот- 
14-16kg/da (от тях 4kg/da внесени преди дълбоката оран, а останалото 
количество рано напролет); фосфор – 12-14 kg/da; калий 10-12 kg/da, 
внесени преди основната обработка. Микроелементи - бор – 0.2 и 0.4 kg/da,  
манган 0.4 и 0.8 kg/da и цинк 0.4 и 0.8 kg/da, самостоятелно или в 
комбинация. Като микроторове са използвани: боракс (Na2B4O7.10H2O) – 
11.3% в манганов сулфат (MnSO4.7H2O) – 22.8% Zn. Листното торене е 
извършено във фаза бутонизация – преди цъфтежа.  

Опит 15. Влияние на почвената влажност и някои  почвени 
хербициди върху  поникването и  началното развитие  на най-
разпространените  сортове  захарно цвекло у нас. При оранжерийни 

условия в съдови опити, в 8 повторения. Изпитано е действието на 
хербициди: Метолахлор (Дуал с 50% а.в.) в доза 225 g, Циклоат (Ронийт 
със 72% а.в.) в доза 576 g и Етофумезат (Нортрон с 20% а.в.) в доза 160 g. 
Изследвано е влиянието върху поникването и началното развитие на 
семена от различни сортове захарно цвекло при различни нива на почвена 
влажност. 

Опит 16. Влияние на някои почвени хербициди  върху растежа  и 
натрупването на биомаса на гъби  от ризосферата на захарното цвекло. 
При лабораторни условия през 1988-1990 г. е изпитано действието на: 
Циклоат (72% а.в.) в доза 576 g а.в./da; Метолахлор (50% а.в.) в доза 160 g 
акт. в-во/da и Етофумезат (20% а.в.) в доза 160 g а.в./da, върху растежа на 
мицела и натрупването на биомаса на патогенните за захарното цвекло 
гъби - Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Fusarium oxisporum и Alternaria 
ssp. Върху овесен агар, в който са внесени хербицидите в различни 
концентрации – 0.025%; 0.05%; 0.25% и 0.05%, са въведени агарови 
дискове от 7-дневните гъбни култури. След инкубиране при температура 
24-25°C на тъмно са измервани диаметрите на колониите и са установени 
натрупаната биомаса и процентът на сухото вещество в нея. 

Опит 17. Проучване агресивността на Rhizoctonia solani  в почва, 
третирана  и нетретирана с хербициди, използвани при захарното 
цвекло. Изследванията са проведени през 1994-1995 г. За проверка на 
агресивността на изолати от Rhizoctonia solani са заложени съдови опити 
при оранжерийни условия при 22-24°С и влажност на почвата 80% от ППВ, 
в 10 повторения с по 10 растения. Изпитани са изолати чрез инокулиране 
на стерилна почва с инфектирано брашно от цвеклови семена.  

Опит 18. Проучване на гъбни изолати  от комплекса причинители  
на сечене на захарното цвекло. Изследванията са проведени през 1991-
1993 г. Използвани са изолати от родовете Pythium, Altemaria Mucor, 
Fusarium, Rhizoctonia, получени от цвеклови растения до фаза кръстосване. 

Изпитвани са 7 вида синтетични и органични хранителни среди за 
култивиране на изолати от Pythium ssp. и Alternaria ssp на Барне, Чапек, 
воден, цвеклов, картофен, овесен и царевичен агар. Отчитано е влиянието 
върху растежа на мицела и натрупването на биомаса чрез измерване 
диаметъра на колониите на 7-мия ден от култивирането.  

Опит 19. Влияние на някои биологично активни вещества върху 
кълняемостта на семена от захарно цвекло. Използвани са 9 
биопрепарата, разработени от БРВБА към ССА - София. Третирането е 
приложено на семена с различна кълняемост при две концентрации на 
разтвора - 10 и 20 ml/10 l вода. Първа серия от опити е през 1994 г. с три 
партиди семена, реколтирани преди повече от 7 години, със силно 
намалена кълняемост (60.4%). Втора серия е със семена от други три 
партиди с нормална кълняемост, заложена през 1995 г. Семената от сорт 
Хемус (500 g) се накисват в 10 l разтвор за всеки препарат за 30 min.  

Опит 20. Антидотни свойства  на някои растежни регулатори при 
захарното цвекло. Използвани са семена от захарно цвекло сорт Хемус. 
Варианти: 1.1-нафтилоцетна киселина (НОК) в концентрация 10, 15 и 50 
mg/l; 2.Гиберелинова киселина (ГА3) - 50, 100 и 200 mg/l; 3.6-
фурфуриламинопурин/кинетин/ - 10, 25 и 50 mg/l; 4.N, N`-
дифенилкарбамид (ДФК) - 50, 100 и 200 mg/l; 5.М-(-2-хлор-4-пиридил)-N`- 
фенилкарбамид (4-ПК-30) - 1, 5 и 10 mg/l; 6.Дроп/50% тилиазурон/-N-
фенил-N`-l, 2, 3-тиалиазол - 5-ил-карбамид - 10, 25 и 50 mg/l а.в.  

Опит 21. Изследвания върху използването на някои биологично 
активни вещества при цвеклови семенници. Опитите са извършени през 
1991-1995 г., по разсадния начин, по латински правоъгълник в 4 
повторения, с големина на опитната парцелка 100 m2.  
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заложен по метода на дългите парцелки в 8 повторения. Прибирането на 
парцелките е по два начина – директно със зърнокомбайн след третиране с 
Реглон - 400 m2/da, и разделно – жътва с жътварка и вършитба със 
зърнокомбайн.  

Опит 7. Стопански качества на семената в зависимост от гъстотата 
и начина на прибиране на цвекловите семенници. Опитът е проведен 
през 1991-1995 г., по безразсадов начин на семепроизводство при 
съотношение между родителските форми на сорт Раднево 6:2, сеитба с 
междуредие 70 cm и 8:2 при 45 cm и 22,5 cm. Големината на опитната 
парцелка е от 100 м2 с 8 повторения.  

Опит 8. Влияние на някои основни агротехнически фактори върху 
добива и качеството на семената от захарно цвекло, отглеждано по 
разсадния начин. Опитът е проведен през периода 1996 - 1999 г., сорт 
Хемус, по метод на дългите парцелки в четири повторения при големина на 
реколтната парцелка 40 м2. 

Опит 9. Влияние на различните начини на основна обработка на 
почвата върху презимуването  на захарното цвекло  за 
семепроизводство по безразсадния начин след различни 
предшественици. Oпитите са заложени с генетически едносеменния сорт 
Хемус. Предшественици - пшеница и грах. Изследвани са: дълбока оран на 
30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане, на дълбочина 40-
50 cm, дискуване и фрезуване, съответно на 10-15 cm и 6-8 cm. Почвени 
хербициди Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da - непосредствено преди 
сеитбата - втората половина на месец август. Засяване на разстояние 2.5 
cm. 

Опит 10. Химическа борба с плевелите  при захарно цвекло за 
семепроизводство, отглеждано по безразсадния способ. Опитът е 
проведен през периода 1989-1991 г. при поливни условия по метод на 
дългите парцели в четири повторения след предшественик пшеница.  

Опит 11. Химическа борба с плевелите  при захарно цвекло за 
семепроизводство, отглеждано чрез разсад. Изследването е проведено 
през периода 1986-1988 г., по блоковия метод в четири повторения след 
предшественик пшеница с големина на реколтната парцелка 39.2 кв. м.  

Опит 12. Влияние на торенето върху презимуването  на захарно 
цвекло за семепроизводство по безразсадния начин. Опитът е през 
периода 1983-1986 г. Количеството на презимувалите растения е 
определено чрез преброяване през есента на растения от 10 л. м в 4 
повторения и отчитане на загиналите растения през пролетта.  

Опит 13. Проучване на хранителния режим при захарното цвекло  
за семепроизводство по безразсадов начин. Торовият опит е извършен 
през периода 1984-1987 г. с родителските форми на едносеменен сорт 
Хемус. 

Опит 14. Използване на някои микроелементи при 
семепроизводството на  захарно цвекло  по безразсадов начин. Опитите 
са проведени през 1988-1992 г. Извършено е торене с макроелементи: азот- 
14-16kg/da (от тях 4kg/da внесени преди дълбоката оран, а останалото 
количество рано напролет); фосфор – 12-14 kg/da; калий 10-12 kg/da, 
внесени преди основната обработка. Микроелементи - бор – 0.2 и 0.4 kg/da,  
манган 0.4 и 0.8 kg/da и цинк 0.4 и 0.8 kg/da, самостоятелно или в 
комбинация. Като микроторове са използвани: боракс (Na2B4O7.10H2O) – 
11.3% в манганов сулфат (MnSO4.7H2O) – 22.8% Zn. Листното торене е 
извършено във фаза бутонизация – преди цъфтежа.  

Опит 15. Влияние на почвената влажност и някои  почвени 
хербициди върху  поникването и  началното развитие  на най-
разпространените  сортове  захарно цвекло у нас. При оранжерийни 

условия в съдови опити, в 8 повторения. Изпитано е действието на 
хербициди: Метолахлор (Дуал с 50% а.в.) в доза 225 g, Циклоат (Ронийт 
със 72% а.в.) в доза 576 g и Етофумезат (Нортрон с 20% а.в.) в доза 160 g. 
Изследвано е влиянието върху поникването и началното развитие на 
семена от различни сортове захарно цвекло при различни нива на почвена 
влажност. 

Опит 16. Влияние на някои почвени хербициди  върху растежа  и 
натрупването на биомаса на гъби  от ризосферата на захарното цвекло. 
При лабораторни условия през 1988-1990 г. е изпитано действието на: 
Циклоат (72% а.в.) в доза 576 g а.в./da; Метолахлор (50% а.в.) в доза 160 g 
акт. в-во/da и Етофумезат (20% а.в.) в доза 160 g а.в./da, върху растежа на 
мицела и натрупването на биомаса на патогенните за захарното цвекло 
гъби - Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Fusarium oxisporum и Alternaria 
ssp. Върху овесен агар, в който са внесени хербицидите в различни 
концентрации – 0.025%; 0.05%; 0.25% и 0.05%, са въведени агарови 
дискове от 7-дневните гъбни култури. След инкубиране при температура 
24-25°C на тъмно са измервани диаметрите на колониите и са установени 
натрупаната биомаса и процентът на сухото вещество в нея. 

Опит 17. Проучване агресивността на Rhizoctonia solani  в почва, 
третирана  и нетретирана с хербициди, използвани при захарното 
цвекло. Изследванията са проведени през 1994-1995 г. За проверка на 
агресивността на изолати от Rhizoctonia solani са заложени съдови опити 
при оранжерийни условия при 22-24°С и влажност на почвата 80% от ППВ, 
в 10 повторения с по 10 растения. Изпитани са изолати чрез инокулиране 
на стерилна почва с инфектирано брашно от цвеклови семена.  

Опит 18. Проучване на гъбни изолати  от комплекса причинители  
на сечене на захарното цвекло. Изследванията са проведени през 1991-
1993 г. Използвани са изолати от родовете Pythium, Altemaria Mucor, 
Fusarium, Rhizoctonia, получени от цвеклови растения до фаза кръстосване. 

Изпитвани са 7 вида синтетични и органични хранителни среди за 
култивиране на изолати от Pythium ssp. и Alternaria ssp на Барне, Чапек, 
воден, цвеклов, картофен, овесен и царевичен агар. Отчитано е влиянието 
върху растежа на мицела и натрупването на биомаса чрез измерване 
диаметъра на колониите на 7-мия ден от култивирането.  

Опит 19. Влияние на някои биологично активни вещества върху 
кълняемостта на семена от захарно цвекло. Използвани са 9 
биопрепарата, разработени от БРВБА към ССА - София. Третирането е 
приложено на семена с различна кълняемост при две концентрации на 
разтвора - 10 и 20 ml/10 l вода. Първа серия от опити е през 1994 г. с три 
партиди семена, реколтирани преди повече от 7 години, със силно 
намалена кълняемост (60.4%). Втора серия е със семена от други три 
партиди с нормална кълняемост, заложена през 1995 г. Семената от сорт 
Хемус (500 g) се накисват в 10 l разтвор за всеки препарат за 30 min.  

Опит 20. Антидотни свойства  на някои растежни регулатори при 
захарното цвекло. Използвани са семена от захарно цвекло сорт Хемус. 
Варианти: 1.1-нафтилоцетна киселина (НОК) в концентрация 10, 15 и 50 
mg/l; 2.Гиберелинова киселина (ГА3) - 50, 100 и 200 mg/l; 3.6-
фурфуриламинопурин/кинетин/ - 10, 25 и 50 mg/l; 4.N, N`-
дифенилкарбамид (ДФК) - 50, 100 и 200 mg/l; 5.М-(-2-хлор-4-пиридил)-N`- 
фенилкарбамид (4-ПК-30) - 1, 5 и 10 mg/l; 6.Дроп/50% тилиазурон/-N-
фенил-N`-l, 2, 3-тиалиазол - 5-ил-карбамид - 10, 25 и 50 mg/l а.в.  

Опит 21. Изследвания върху използването на някои биологично 
активни вещества при цвеклови семенници. Опитите са извършени през 
1991-1995 г., по разсадния начин, по латински правоъгълник в 4 
повторения, с големина на опитната парцелка 100 m2.  
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Опит 22. Влияние на някои растежни регулатори  върху 

съхраняемостта  на кореноплоди от захарно цвекло. Изведен 
четирикратно опит, третирани по 10 кореноплода от всеки вариант: 
1.Контрола (вода); 2.Малзит специал (калиева сол на хидразида на 
малеиновата киселина - препарат от ГДР) в концентрация 600 мg/l а.в.; 
3.Пирокатехин * препарат на фирма „Мерк" - ФРГ, в концентрация 3000 
мг/л а.в., и 4.МЕИК (метилов естер на итаконовата киселина).  

Опит 23. Проучване влиянието на фиторегулатора Бетамил  върху  
продуктивността на български и гръцки сортове  захарно цвекло. 
Изследването е през 1998-2000 г. в УЕБ на Аграрния университет –
Пловдив, със сортовете: 1.Ендже 316 (стандарт) – България; 2.Хемус – 
България; 3.EBZ-268 – Северна  Гърция. Опитът е по стандартния метод с 
дактилно разположение на стандарта в четири повторения с големина на 
отчетната площ 20 м2 - с напояване и без напояване. Торенето е на база 
N20P20K20. Сеитбата е през първата десетдневка на м. март. 

Опит 24. Влияние на някои препарати с биологична активност 
върху добива и качеството на кръмното цвекло. Опитите са по блоковия 
метод в 4 повторения при големина на парцелка  25 кв. м. Изпитани БАВ: 
1.САД -  доза 30 куб. сm/dа във фаза 6-8 лист; 2.M2 – дози 20,30 и 40 куб. 
сm/dа във фаза 10-12 лист;  3. ХП – 44 -  доза 30 куб. сm/dа - 40 дни преди 
прибиране. Използвани са сорт Плиска - едносеменен и многосеменен сорт 
Бета роза.  

Отчитани показатели при провежданите опити 
Биологични показатели: 1. Добив на кореноплод, kg/da – тегловно.  
2. Добив на семена, kg/da – тегловно. 3. Добив на биологична и чиста захар 
– тегловно, от добив на кореноплоди и съдържанието на захари, %. 4.Маса 
на 1000 семена, g – чрез претегляне на две проби по 500 зърна (БДС 13358-
76). 4. Ефикасност на хербицидите – степен на унищожаване на плевелите, 
%. 5. Фитотоксичност на хербицидите - степен на поражения върху 
растенията, %. 6.Стопански качества на семената (лабораторна кълняемост 
- на хартия), полска кълняемост на семената в почва - отчитане на кълняема 
енергия и % на покълнали семена. 7. Изследване влиянието на патогени 
върху растенията – върху хранителни среди: Барне, Чапек, воден, 
цвеклов, картофен, овесен и царевичен агар. 8. Степен на нападение от 
болести - по 5-бална скала, модифицирана от Върбанов. 9. Въздействие 
на използваните хербициди върху хромозомния набор на захарното цвекло 
– хромозомен анализ. 10. Определяне на плоидната степен – полиплоиден 
тест. 
Физиологични показатели: 11. Crop Growth Rate – специфична 
интензивност на растеж – сухо вещество или обща биомаса, g/m2/ден, 
по Третякова (1982). 12. Специфична сила на растеж на дължина – 
cm/ден. 13. Темп на намаляване на захарозата, %/den.  
Биохимични показатели: 14. Съдържание на захар – на 
рефрактометър на АБЕ. 15.Съдържание на суров протеин - по Keldahl – 
Weende (БДС – SR ISO 5983). 16. Съдържание на вреден азот в mg/eqv- 
спектрофотометрично. 17. Съдържание на разтворима пепел – изгаряне 
в муфелна пещ – тегловен анализ (гравиметрия) (БДС – SR ISO 5984). 18. 
Съдържание на желязо, mg %- на ААС. 19. Съдържание на фосфор, mg 
% - спектрофотометрично, ванадат-молибдатен метод. 20. Съдържание 
на калий, натрий в mg/eqv- спектрофотометрично. 21. Съдържание на 
вит. С, mg % – спектрофотометрично.  22. Съдържание на каротин - mg 
% - спектрофотометрично.  23. Съдържание на хлорофил, mg % -  по 
Вернон (Третякова, 1982). 24. Съдържание на пигментни вещества – 
колориметрично. 25. Активност на ензим Инвертаза – mkmol/h/g свежа 
маса. 26. Активност на ензим Каталаза - Микромолове Н202 разграден 

от 1g материал свежа маса за 1 min (при 20°С). 26. Активност на ензим 
Пероксдидаза - Микромолове гваякол, окислен от 1g материал свежа 
маса. 28. Активност на ензим Полифенолоксидаза - Микромолове 
аскорбинова киселина, окислена от 1g материал свежа маса за 1min 
(при 20°С). 
Икономически показатели 
29. Приходи, Разходи, Себестойност, Рентабилност - икономически 
анализ. 30. Критичен добив - КД = (Д*Р)/ П, където: Д – добив на 
семена, kg/da; Р – сумарни разходи, лв./da; П – общо приходи, лв./da. 
30. Математически анализи 
Всички получени данни от изследваните и отчитани показатели са 
обработени статистически със Statistica  (Statsoft, 2004) и SPSS. Направени 
са: дисперсионен анализ, корелационен анализ, регресионен анализ, 
многофакторен анализ; PCA анализ. RSM оптимизационен модел – 
групиране, сумарен ефект, от многокомпонентни и многофакторни 
изследвания, изменение на влиянието на факторите върху съответните 
показатели, обхват, вариране и оптимално ниво на показателите. 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
4.1. Обработка на почвата и торене 
В съвременните технологии на отглеждане на семепроизводните посеви 

от захарно цвекло интерес представлява влиянието на основната обработка 
на почвата и прилаганите хербициди върху посевните качества на 
семената. От проведения през периода 1986-1989 г. двуфакторен полски 
опит със захарно цвекло от сорт Хемус се установява, че действието на 
обработката на почвата върху тези показатели е добре доказано и през 
трите години (Табл. 3). Ефектът, който оказва този фактор, е еднопосочен 
за 1988 и 1989 с тенденция към положително влияние от страна на всички 
видове обработки, спрямо стандартния вариант. С доказано действие са 
обработките оран на дълбочина 30-35 cm, дискуване на 10-15 cm и 
фрезуване на 6-8 cm за 1988 и 1989 г. Изключение показват данните за 1987 
г., когато се наблюдава негативен ефект върху кълняемата енергия и 
кълняемостта, който не е доказан за оран на 30-35 cm, разрохкване на 40-50 
cm и фрезуване на 6-8 cm. При дискуване на 10-15 cm се наблюдава силно 
понижение на тези показатели с много добра доказаност. Действието на 
приложените системи от хербициди върху разглежданите показатели не е 
доказано за 1987 и 1988 г. и много добре е доказано за 1989 г. Понижаване 
на кълняемостта на захарно цвекло при прилагане на плитки обработки, и 
особено при директна сеитба са установили и Romaneckas et al. (2006). 
Според Petkeviciene (2009) по-високата кълняемост при по-дълбока 
обработка на почвата се дължи на по-високата влажност и по-добрия 
температурен режим в почвата. През 1987 и 1988 г. хербицидните 
комбинации не се различават помежду си. За 1989 г. ефектът им е 
различен. При Нортрон + Вензар, Бетанекс и Фузилад, кълняемата енергия 
и кълняемостта се повишават с много добра доказаност. Използването на 
Ронийт + Вензар, Бетанекс и Фузилад води до понижаването им. Ефектът 
от употребата на Дуал, Бетанекс и Фузилад е недоказан. Deveikyte et al. 
(2015) установяват, че ефикасността срещу плевелите при отглеждане на 
захарно цвекло при използване на Фенмедифам + Десмедифам е еднаква с 
тази при използване на Хлоридазон, Метамитрон и Трифлусулфурон. 
Анализът за влиянието на обработката на почвата и употребата на 
хербициди върху кьлняемата енергия и лабораторната кълняемост на 
семената след предшественик грах показват, че през отделните години 
действието на изследваните фактори е различно (Табл.4). С най-голяма 
степен на въздействие през 1987 г. е факторът обработка на почвата, като 
определя съответно 39.79 и 36.39 % от варирането. През 1988 и 1989 такова 
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заложен по метода на дългите парцелки в 8 повторения. Прибирането на 
парцелките е по два начина – директно със зърнокомбайн след третиране с 
Реглон - 400 m2/da, и разделно – жътва с жътварка и вършитба със 
зърнокомбайн.  

Опит 7. Стопански качества на семената в зависимост от гъстотата 
и начина на прибиране на цвекловите семенници. Опитът е проведен 
през 1991-1995 г., по безразсадов начин на семепроизводство при 
съотношение между родителските форми на сорт Раднево 6:2, сеитба с 
междуредие 70 cm и 8:2 при 45 cm и 22,5 cm. Големината на опитната 
парцелка е от 100 м2 с 8 повторения.  

Опит 8. Влияние на някои основни агротехнически фактори върху 
добива и качеството на семената от захарно цвекло, отглеждано по 
разсадния начин. Опитът е проведен през периода 1996 - 1999 г., сорт 
Хемус, по метод на дългите парцелки в четири повторения при големина на 
реколтната парцелка 40 м2. 

Опит 9. Влияние на различните начини на основна обработка на 
почвата върху презимуването  на захарното цвекло  за 
семепроизводство по безразсадния начин след различни 
предшественици. Oпитите са заложени с генетически едносеменния сорт 
Хемус. Предшественици - пшеница и грах. Изследвани са: дълбока оран на 
30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане, на дълбочина 40-
50 cm, дискуване и фрезуване, съответно на 10-15 cm и 6-8 cm. Почвени 
хербициди Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da - непосредствено преди 
сеитбата - втората половина на месец август. Засяване на разстояние 2.5 
cm. 

Опит 10. Химическа борба с плевелите  при захарно цвекло за 
семепроизводство, отглеждано по безразсадния способ. Опитът е 
проведен през периода 1989-1991 г. при поливни условия по метод на 
дългите парцели в четири повторения след предшественик пшеница.  

Опит 11. Химическа борба с плевелите  при захарно цвекло за 
семепроизводство, отглеждано чрез разсад. Изследването е проведено 
през периода 1986-1988 г., по блоковия метод в четири повторения след 
предшественик пшеница с големина на реколтната парцелка 39.2 кв. м.  

Опит 12. Влияние на торенето върху презимуването  на захарно 
цвекло за семепроизводство по безразсадния начин. Опитът е през 
периода 1983-1986 г. Количеството на презимувалите растения е 
определено чрез преброяване през есента на растения от 10 л. м в 4 
повторения и отчитане на загиналите растения през пролетта.  

Опит 13. Проучване на хранителния режим при захарното цвекло  
за семепроизводство по безразсадов начин. Торовият опит е извършен 
през периода 1984-1987 г. с родителските форми на едносеменен сорт 
Хемус. 

Опит 14. Използване на някои микроелементи при 
семепроизводството на  захарно цвекло  по безразсадов начин. Опитите 
са проведени през 1988-1992 г. Извършено е торене с макроелементи: азот- 
14-16kg/da (от тях 4kg/da внесени преди дълбоката оран, а останалото 
количество рано напролет); фосфор – 12-14 kg/da; калий 10-12 kg/da, 
внесени преди основната обработка. Микроелементи - бор – 0.2 и 0.4 kg/da,  
манган 0.4 и 0.8 kg/da и цинк 0.4 и 0.8 kg/da, самостоятелно или в 
комбинация. Като микроторове са използвани: боракс (Na2B4O7.10H2O) – 
11.3% в манганов сулфат (MnSO4.7H2O) – 22.8% Zn. Листното торене е 
извършено във фаза бутонизация – преди цъфтежа.  

Опит 15. Влияние на почвената влажност и някои  почвени 
хербициди върху  поникването и  началното развитие  на най-
разпространените  сортове  захарно цвекло у нас. При оранжерийни 

условия в съдови опити, в 8 повторения. Изпитано е действието на 
хербициди: Метолахлор (Дуал с 50% а.в.) в доза 225 g, Циклоат (Ронийт 
със 72% а.в.) в доза 576 g и Етофумезат (Нортрон с 20% а.в.) в доза 160 g. 
Изследвано е влиянието върху поникването и началното развитие на 
семена от различни сортове захарно цвекло при различни нива на почвена 
влажност. 

Опит 16. Влияние на някои почвени хербициди  върху растежа  и 
натрупването на биомаса на гъби  от ризосферата на захарното цвекло. 
При лабораторни условия през 1988-1990 г. е изпитано действието на: 
Циклоат (72% а.в.) в доза 576 g а.в./da; Метолахлор (50% а.в.) в доза 160 g 
акт. в-во/da и Етофумезат (20% а.в.) в доза 160 g а.в./da, върху растежа на 
мицела и натрупването на биомаса на патогенните за захарното цвекло 
гъби - Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Fusarium oxisporum и Alternaria 
ssp. Върху овесен агар, в който са внесени хербицидите в различни 
концентрации – 0.025%; 0.05%; 0.25% и 0.05%, са въведени агарови 
дискове от 7-дневните гъбни култури. След инкубиране при температура 
24-25°C на тъмно са измервани диаметрите на колониите и са установени 
натрупаната биомаса и процентът на сухото вещество в нея. 

Опит 17. Проучване агресивността на Rhizoctonia solani  в почва, 
третирана  и нетретирана с хербициди, използвани при захарното 
цвекло. Изследванията са проведени през 1994-1995 г. За проверка на 
агресивността на изолати от Rhizoctonia solani са заложени съдови опити 
при оранжерийни условия при 22-24°С и влажност на почвата 80% от ППВ, 
в 10 повторения с по 10 растения. Изпитани са изолати чрез инокулиране 
на стерилна почва с инфектирано брашно от цвеклови семена.  

Опит 18. Проучване на гъбни изолати  от комплекса причинители  
на сечене на захарното цвекло. Изследванията са проведени през 1991-
1993 г. Използвани са изолати от родовете Pythium, Altemaria Mucor, 
Fusarium, Rhizoctonia, получени от цвеклови растения до фаза кръстосване. 

Изпитвани са 7 вида синтетични и органични хранителни среди за 
култивиране на изолати от Pythium ssp. и Alternaria ssp на Барне, Чапек, 
воден, цвеклов, картофен, овесен и царевичен агар. Отчитано е влиянието 
върху растежа на мицела и натрупването на биомаса чрез измерване 
диаметъра на колониите на 7-мия ден от култивирането.  

Опит 19. Влияние на някои биологично активни вещества върху 
кълняемостта на семена от захарно цвекло. Използвани са 9 
биопрепарата, разработени от БРВБА към ССА - София. Третирането е 
приложено на семена с различна кълняемост при две концентрации на 
разтвора - 10 и 20 ml/10 l вода. Първа серия от опити е през 1994 г. с три 
партиди семена, реколтирани преди повече от 7 години, със силно 
намалена кълняемост (60.4%). Втора серия е със семена от други три 
партиди с нормална кълняемост, заложена през 1995 г. Семената от сорт 
Хемус (500 g) се накисват в 10 l разтвор за всеки препарат за 30 min.  

Опит 20. Антидотни свойства  на някои растежни регулатори при 
захарното цвекло. Използвани са семена от захарно цвекло сорт Хемус. 
Варианти: 1.1-нафтилоцетна киселина (НОК) в концентрация 10, 15 и 50 
mg/l; 2.Гиберелинова киселина (ГА3) - 50, 100 и 200 mg/l; 3.6-
фурфуриламинопурин/кинетин/ - 10, 25 и 50 mg/l; 4.N, N`-
дифенилкарбамид (ДФК) - 50, 100 и 200 mg/l; 5.М-(-2-хлор-4-пиридил)-N`- 
фенилкарбамид (4-ПК-30) - 1, 5 и 10 mg/l; 6.Дроп/50% тилиазурон/-N-
фенил-N`-l, 2, 3-тиалиазол - 5-ил-карбамид - 10, 25 и 50 mg/l а.в.  

Опит 21. Изследвания върху използването на някои биологично 
активни вещества при цвеклови семенници. Опитите са извършени през 
1991-1995 г., по разсадния начин, по латински правоъгълник в 4 
повторения, с големина на опитната парцелка 100 m2.  
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Опит 22. Влияние на някои растежни регулатори  върху 

съхраняемостта  на кореноплоди от захарно цвекло. Изведен 
четирикратно опит, третирани по 10 кореноплода от всеки вариант: 
1.Контрола (вода); 2.Малзит специал (калиева сол на хидразида на 
малеиновата киселина - препарат от ГДР) в концентрация 600 мg/l а.в.; 
3.Пирокатехин * препарат на фирма „Мерк" - ФРГ, в концентрация 3000 
мг/л а.в., и 4.МЕИК (метилов естер на итаконовата киселина).  

Опит 23. Проучване влиянието на фиторегулатора Бетамил  върху  
продуктивността на български и гръцки сортове  захарно цвекло. 
Изследването е през 1998-2000 г. в УЕБ на Аграрния университет –
Пловдив, със сортовете: 1.Ендже 316 (стандарт) – България; 2.Хемус – 
България; 3.EBZ-268 – Северна  Гърция. Опитът е по стандартния метод с 
дактилно разположение на стандарта в четири повторения с големина на 
отчетната площ 20 м2 - с напояване и без напояване. Торенето е на база 
N20P20K20. Сеитбата е през първата десетдневка на м. март. 

Опит 24. Влияние на някои препарати с биологична активност 
върху добива и качеството на кръмното цвекло. Опитите са по блоковия 
метод в 4 повторения при големина на парцелка  25 кв. м. Изпитани БАВ: 
1.САД -  доза 30 куб. сm/dа във фаза 6-8 лист; 2.M2 – дози 20,30 и 40 куб. 
сm/dа във фаза 10-12 лист;  3. ХП – 44 -  доза 30 куб. сm/dа - 40 дни преди 
прибиране. Използвани са сорт Плиска - едносеменен и многосеменен сорт 
Бета роза.  

Отчитани показатели при провежданите опити 
Биологични показатели: 1. Добив на кореноплод, kg/da – тегловно.  
2. Добив на семена, kg/da – тегловно. 3. Добив на биологична и чиста захар 
– тегловно, от добив на кореноплоди и съдържанието на захари, %. 4.Маса 
на 1000 семена, g – чрез претегляне на две проби по 500 зърна (БДС 13358-
76). 4. Ефикасност на хербицидите – степен на унищожаване на плевелите, 
%. 5. Фитотоксичност на хербицидите - степен на поражения върху 
растенията, %. 6.Стопански качества на семената (лабораторна кълняемост 
- на хартия), полска кълняемост на семената в почва - отчитане на кълняема 
енергия и % на покълнали семена. 7. Изследване влиянието на патогени 
върху растенията – върху хранителни среди: Барне, Чапек, воден, 
цвеклов, картофен, овесен и царевичен агар. 8. Степен на нападение от 
болести - по 5-бална скала, модифицирана от Върбанов. 9. Въздействие 
на използваните хербициди върху хромозомния набор на захарното цвекло 
– хромозомен анализ. 10. Определяне на плоидната степен – полиплоиден 
тест. 
Физиологични показатели: 11. Crop Growth Rate – специфична 
интензивност на растеж – сухо вещество или обща биомаса, g/m2/ден, 
по Третякова (1982). 12. Специфична сила на растеж на дължина – 
cm/ден. 13. Темп на намаляване на захарозата, %/den.  
Биохимични показатели: 14. Съдържание на захар – на 
рефрактометър на АБЕ. 15.Съдържание на суров протеин - по Keldahl – 
Weende (БДС – SR ISO 5983). 16. Съдържание на вреден азот в mg/eqv- 
спектрофотометрично. 17. Съдържание на разтворима пепел – изгаряне 
в муфелна пещ – тегловен анализ (гравиметрия) (БДС – SR ISO 5984). 18. 
Съдържание на желязо, mg %- на ААС. 19. Съдържание на фосфор, mg 
% - спектрофотометрично, ванадат-молибдатен метод. 20. Съдържание 
на калий, натрий в mg/eqv- спектрофотометрично. 21. Съдържание на 
вит. С, mg % – спектрофотометрично.  22. Съдържание на каротин - mg 
% - спектрофотометрично.  23. Съдържание на хлорофил, mg % -  по 
Вернон (Третякова, 1982). 24. Съдържание на пигментни вещества – 
колориметрично. 25. Активност на ензим Инвертаза – mkmol/h/g свежа 
маса. 26. Активност на ензим Каталаза - Микромолове Н202 разграден 

от 1g материал свежа маса за 1 min (при 20°С). 26. Активност на ензим 
Пероксдидаза - Микромолове гваякол, окислен от 1g материал свежа 
маса. 28. Активност на ензим Полифенолоксидаза - Микромолове 
аскорбинова киселина, окислена от 1g материал свежа маса за 1min 
(при 20°С). 
Икономически показатели 
29. Приходи, Разходи, Себестойност, Рентабилност - икономически 
анализ. 30. Критичен добив - КД = (Д*Р)/ П, където: Д – добив на 
семена, kg/da; Р – сумарни разходи, лв./da; П – общо приходи, лв./da. 
30. Математически анализи 
Всички получени данни от изследваните и отчитани показатели са 
обработени статистически със Statistica  (Statsoft, 2004) и SPSS. Направени 
са: дисперсионен анализ, корелационен анализ, регресионен анализ, 
многофакторен анализ; PCA анализ. RSM оптимизационен модел – 
групиране, сумарен ефект, от многокомпонентни и многофакторни 
изследвания, изменение на влиянието на факторите върху съответните 
показатели, обхват, вариране и оптимално ниво на показателите. 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
4.1. Обработка на почвата и торене 
В съвременните технологии на отглеждане на семепроизводните посеви 

от захарно цвекло интерес представлява влиянието на основната обработка 
на почвата и прилаганите хербициди върху посевните качества на 
семената. От проведения през периода 1986-1989 г. двуфакторен полски 
опит със захарно цвекло от сорт Хемус се установява, че действието на 
обработката на почвата върху тези показатели е добре доказано и през 
трите години (Табл. 3). Ефектът, който оказва този фактор, е еднопосочен 
за 1988 и 1989 с тенденция към положително влияние от страна на всички 
видове обработки, спрямо стандартния вариант. С доказано действие са 
обработките оран на дълбочина 30-35 cm, дискуване на 10-15 cm и 
фрезуване на 6-8 cm за 1988 и 1989 г. Изключение показват данните за 1987 
г., когато се наблюдава негативен ефект върху кълняемата енергия и 
кълняемостта, който не е доказан за оран на 30-35 cm, разрохкване на 40-50 
cm и фрезуване на 6-8 cm. При дискуване на 10-15 cm се наблюдава силно 
понижение на тези показатели с много добра доказаност. Действието на 
приложените системи от хербициди върху разглежданите показатели не е 
доказано за 1987 и 1988 г. и много добре е доказано за 1989 г. Понижаване 
на кълняемостта на захарно цвекло при прилагане на плитки обработки, и 
особено при директна сеитба са установили и Romaneckas et al. (2006). 
Според Petkeviciene (2009) по-високата кълняемост при по-дълбока 
обработка на почвата се дължи на по-високата влажност и по-добрия 
температурен режим в почвата. През 1987 и 1988 г. хербицидните 
комбинации не се различават помежду си. За 1989 г. ефектът им е 
различен. При Нортрон + Вензар, Бетанекс и Фузилад, кълняемата енергия 
и кълняемостта се повишават с много добра доказаност. Използването на 
Ронийт + Вензар, Бетанекс и Фузилад води до понижаването им. Ефектът 
от употребата на Дуал, Бетанекс и Фузилад е недоказан. Deveikyte et al. 
(2015) установяват, че ефикасността срещу плевелите при отглеждане на 
захарно цвекло при използване на Фенмедифам + Десмедифам е еднаква с 
тази при използване на Хлоридазон, Метамитрон и Трифлусулфурон. 
Анализът за влиянието на обработката на почвата и употребата на 
хербициди върху кьлняемата енергия и лабораторната кълняемост на 
семената след предшественик грах показват, че през отделните години 
действието на изследваните фактори е различно (Табл.4). С най-голяма 
степен на въздействие през 1987 г. е факторът обработка на почвата, като 
определя съответно 39.79 и 36.39 % от варирането. През 1988 и 1989 такова 
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Опит 22. Влияние на някои растежни регулатори  върху 
съхраняемостта  на кореноплоди от захарно цвекло. Изведен 
четирикратно опит, третирани по 10 кореноплода от всеки вариант: 
1.Контрола (вода); 2.Малзит специал (калиева сол на хидразида на 
малеиновата киселина - препарат от ГДР) в концентрация 600 мg/l а.в.; 
3.Пирокатехин * препарат на фирма „Мерк" - ФРГ, в концентрация 3000 
мг/л а.в., и 4.МЕИК (метилов естер на итаконовата киселина).  

Опит 23. Проучване влиянието на фиторегулатора Бетамил  върху  
продуктивността на български и гръцки сортове  захарно цвекло. 
Изследването е през 1998-2000 г. в УЕБ на Аграрния университет –
Пловдив, със сортовете: 1.Ендже 316 (стандарт) – България; 2.Хемус – 
България; 3.EBZ-268 – Северна  Гърция. Опитът е по стандартния метод с 
дактилно разположение на стандарта в четири повторения с големина на 
отчетната площ 20 м2 - с напояване и без напояване. Торенето е на база 
N20P20K20. Сеитбата е през първата десетдневка на м. март. 

Опит 24. Влияние на някои препарати с биологична активност 
върху добива и качеството на кръмното цвекло. Опитите са по блоковия 
метод в 4 повторения при големина на парцелка  25 кв. м. Изпитани БАВ: 
1.САД -  доза 30 куб. сm/dа във фаза 6-8 лист; 2.M2 – дози 20,30 и 40 куб. 
сm/dа във фаза 10-12 лист;  3. ХП – 44 -  доза 30 куб. сm/dа - 40 дни преди 
прибиране. Използвани са сорт Плиска - едносеменен и многосеменен сорт 
Бета роза.  

Отчитани показатели при провежданите опити 
Биологични показатели: 1. Добив на кореноплод, kg/da – тегловно.  
2. Добив на семена, kg/da – тегловно. 3. Добив на биологична и чиста захар 
– тегловно, от добив на кореноплоди и съдържанието на захари, %. 4.Маса 
на 1000 семена, g – чрез претегляне на две проби по 500 зърна (БДС 13358-
76). 4. Ефикасност на хербицидите – степен на унищожаване на плевелите, 
%. 5. Фитотоксичност на хербицидите - степен на поражения върху 
растенията, %. 6.Стопански качества на семената (лабораторна кълняемост 
- на хартия), полска кълняемост на семената в почва - отчитане на кълняема 
енергия и % на покълнали семена. 7. Изследване влиянието на патогени 
върху растенията – върху хранителни среди: Барне, Чапек, воден, 
цвеклов, картофен, овесен и царевичен агар. 8. Степен на нападение от 
болести - по 5-бална скала, модифицирана от Върбанов. 9. Въздействие 
на използваните хербициди върху хромозомния набор на захарното цвекло 
– хромозомен анализ. 10. Определяне на плоидната степен – полиплоиден 
тест. 
Физиологични показатели: 11. Crop Growth Rate – специфична 
интензивност на растеж – сухо вещество или обща биомаса, g/m2/ден, 
по Третякова (1982). 12. Специфична сила на растеж на дължина – 
cm/ден. 13. Темп на намаляване на захарозата, %/den.  
Биохимични показатели: 14. Съдържание на захар – на 
рефрактометър на АБЕ. 15.Съдържание на суров протеин - по Keldahl – 
Weende (БДС – SR ISO 5983). 16. Съдържание на вреден азот в mg/eqv- 
спектрофотометрично. 17. Съдържание на разтворима пепел – изгаряне 
в муфелна пещ – тегловен анализ (гравиметрия) (БДС – SR ISO 5984). 18. 
Съдържание на желязо, mg %- на ААС. 19. Съдържание на фосфор, mg 
% - спектрофотометрично, ванадат-молибдатен метод. 20. Съдържание 
на калий, натрий в mg/eqv- спектрофотометрично. 21. Съдържание на 
вит. С, mg % – спектрофотометрично.  22. Съдържание на каротин - mg 
% - спектрофотометрично.  23. Съдържание на хлорофил, mg % -  по 
Вернон (Третякова, 1982). 24. Съдържание на пигментни вещества – 
колориметрично. 25. Активност на ензим Инвертаза – mkmol/h/g свежа 
маса. 26. Активност на ензим Каталаза - Микромолове Н202 разграден 

от 1g материал свежа маса за 1 min (при 20°С). 26. Активност на ензим 
Пероксдидаза - Микромолове гваякол, окислен от 1g материал свежа 
маса. 28. Активност на ензим Полифенолоксидаза - Микромолове 
аскорбинова киселина, окислена от 1g материал свежа маса за 1min 
(при 20°С). 
Икономически показатели 
29. Приходи, Разходи, Себестойност, Рентабилност - икономически 
анализ. 30. Критичен добив - КД = (Д*Р)/ П, където: Д – добив на 
семена, kg/da; Р – сумарни разходи, лв./da; П – общо приходи, лв./da. 
30. Математически анализи 
Всички получени данни от изследваните и отчитани показатели са 
обработени статистически със Statistica  (Statsoft, 2004) и SPSS. Направени 
са: дисперсионен анализ, корелационен анализ, регресионен анализ, 
многофакторен анализ; PCA анализ. RSM оптимизационен модел – 
групиране, сумарен ефект, от многокомпонентни и многофакторни 
изследвания, изменение на влиянието на факторите върху съответните 
показатели, обхват, вариране и оптимално ниво на показателите. 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
4.1. Обработка на почвата и торене 
В съвременните технологии на отглеждане на семепроизводните посеви 

от захарно цвекло интерес представлява влиянието на основната обработка 
на почвата и прилаганите хербициди върху посевните качества на 
семената. От проведения през периода 1986-1989 г. двуфакторен полски 
опит със захарно цвекло от сорт Хемус се установява, че действието на 
обработката на почвата върху тези показатели е добре доказано и през 
трите години (Табл. 3). Ефектът, който оказва този фактор, е еднопосочен 
за 1988 и 1989 с тенденция към положително влияние от страна на всички 
видове обработки, спрямо стандартния вариант. С доказано действие са 
обработките оран на дълбочина 30-35 cm, дискуване на 10-15 cm и 
фрезуване на 6-8 cm за 1988 и 1989 г. Изключение показват данните за 1987 
г., когато се наблюдава негативен ефект върху кълняемата енергия и 
кълняемостта, който не е доказан за оран на 30-35 cm, разрохкване на 40-50 
cm и фрезуване на 6-8 cm. При дискуване на 10-15 cm се наблюдава силно 
понижение на тези показатели с много добра доказаност. Действието на 
приложените системи от хербициди върху разглежданите показатели не е 
доказано за 1987 и 1988 г. и много добре е доказано за 1989 г. Понижаване 
на кълняемостта на захарно цвекло при прилагане на плитки обработки, и 
особено при директна сеитба са установили и Romaneckas et al. (2006). 
Според Petkeviciene (2009) по-високата кълняемост при по-дълбока 
обработка на почвата се дължи на по-високата влажност и по-добрия 
температурен режим в почвата. През 1987 и 1988 г. хербицидните 
комбинации не се различават помежду си. За 1989 г. ефектът им е 
различен. При Нортрон + Вензар, Бетанекс и Фузилад, кълняемата енергия 
и кълняемостта се повишават с много добра доказаност. Използването на 
Ронийт + Вензар, Бетанекс и Фузилад води до понижаването им. Ефектът 
от употребата на Дуал, Бетанекс и Фузилад е недоказан. Deveikyte et al. 
(2015) установяват, че ефикасността срещу плевелите при отглеждане на 
захарно цвекло при използване на Фенмедифам + Десмедифам е еднаква с 
тази при използване на Хлоридазон, Метамитрон и Трифлусулфурон. 
Анализът за влиянието на обработката на почвата и употребата на 
хербициди върху кьлняемата енергия и лабораторната кълняемост на 
семената след предшественик грах показват, че през отделните години 
действието на изследваните фактори е различно (Табл.4). С най-голяма 
степен на въздействие през 1987 г. е факторът обработка на почвата, като 
определя съответно 39.79 и 36.39 % от варирането. През 1988 и 1989 такова 

 7 
влияние оказва първоразрядното взаимодействие между двата фактора, 
като заема съответно 43.05 и 48.07 % за кълняемата енергия и 46.22 и 46.36 
% за лабораторната кълняемост. 

 
Таблица 3. Кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 

захарно цвекло (летен посев) след предшественик грах, %. 
Години 1987 г 1988 г 1989 г 

Варианти на опита. к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% к.е.% л.к % 
Влияние па обработката на почвата.  
Оран на 30-35 cm 73.2. 73,5 65.3 68.0 76.3 77.7 
Оран на 20-25 cm 74.9 75.8 63.7 65.7 70.7 72.0 
Дискуване на 10-
15 cm 69.1 69.9 68.2 70.7 75.7 77,2 
Разрохкване на 40-
50 cm 74.7 76.7 69.9 71.5 72.4 75.1 
Фрeзоване на 6-8 
cm 74.0 76.1 66.3 68.3 77.2 79.0 
Ниво на 
вероятност * * * * * * * * * * * * 
GD 5 % 2.33 2.64 2.93 2.38 2.25 2.31 
GD 1% 3.10 3.52 3.92 3.17 3.01 3.08 
Влияние на хербицидите. 
Дуал 450; Бетанекс 
600; Фузилад 
300ml. 

73.0 74.7 65.9 68.6 74.3 76.6 

Ронийт 
800+Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300ml. 

73.3 74.6 67.9 68.9 70.5 72.3 

Нортрон 
800+Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300ml. 

73.2 73.9 66.3 69.1 78.4 79.7 

Ниво на 
вероятност.  - - - - * * * * * * 
GD 5 % 1.47 1.67 1.86 1.50 1.42 1.46 
GD 1% 1.96 2.23 2.48 2.00 1.90 1.95 
Взаимодействие 
между обработка и 
хербициди. 

- - * * * * * * * * * * 

 
Върху кълняемата енергия и кълняемостта на семената от захарно 

цвекло след предшественик грах доминиращо влияние оказва 
взаимодействието между двата фактора (обработка на почвата и 
хербициди) в сравнение със самостоятелното им въздействие.  

Данните от изпитване на влиянието на обработката на почвата и 
приложените системи от хербициди върху кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената, получени след предшественик пшеница, 
показват, че влиянието на основните начини на обработка на почвата върху 

разглежданите показатели е доказано и през трите опитни години (Табл. 
5). Действието на този фактор през отделните години не е еднакво. С 
еднопосочно действие са обработките на почвата на дълбочина 30-35 cm 
през 1987 и 1989 г. и дискуването на дълбочина 10-15 cm през 1988 и 1989, 
когато се повишава достоверно кълняемата енергия и кълняемостта в 
сравнение с тези при стандартния вариант.  

След дълбоко разрохкване на 40-50 cm ефектът е различен за отделните 
години на изследване, като за 1987 г. той е недоказан, за 1988 г. е 
отрицателен, а за 1989 г. е положителен,  

Фрезуването на почвата на дълбочина 6-8 cm не оказва влияние през 
1987 г., а през 1989 г. понижава кълняемата енергия и кълняемостта на 
семената. 

Таблица 4. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след предшественик грах, %. 

Влиянието на втория фактор (почвени и листни хербициди) върху 
кълняемата енергия и кълняемостта е добре доказано за 1987 и 1989 г., а за 

Източници 
на вариране. 

Сте
пен 
на 
сво
бод

а 

1987 г. 1987 г. 1989 г. 

SQ % F 5 
% 

F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп 

Кълняема енергия. 
Тотално 59 100       100       100       
Блокове 3 3.09       0.83       1.79       
Варианти 14 51.14       63.56       86.29       
А - 
обработка 
на почвата 

4 39.79 2.6 3.8 8.6 17.7 2.6 3.8 5.5 14.29 2.6 3.8 12.
4 

В - 
хербициди 2 0.13 3.2 5.2 0.1 2.8 3.2 5.2 1.7 14.08 3.2 5.2 42.

5 

АВ 8 15.21 2.2 3 1.8 43.05 2.2 3 6.6 24.11 2.2 3 21.
2 

Грешка 42 45.77       35.61       11.92       
Лабораторна кълняемост. 
Тотално 59 100       100       100       
Блокове 3 1.79       0.45       0.61       
Варианти 14 53.68       67.91       85.08       
А - 
обработка 
на почвата 

4 36.39 2.6 3.8 9.1 21.51 2.6 3.8 7.8 15.08 2.6 3.8 11.
4 

В - 
хербициди 2 0.77 3.2 5.2 0.4 0.16 3.2 5.2 0.1 23.62 3.2 5.2 35.

6 

АВ 8 16.5 2.2 3 2.1 46.22 2.2 3 8.4 46.36 2.2 3 17.
5 

Грешка 42 44.53       31.64       14.31       
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четирикратно опит, третирани по 10 кореноплода от всеки вариант: 
1.Контрола (вода); 2.Малзит специал (калиева сол на хидразида на 
малеиновата киселина - препарат от ГДР) в концентрация 600 мg/l а.в.; 
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България; 3.EBZ-268 – Северна  Гърция. Опитът е по стандартния метод с 
дактилно разположение на стандарта в четири повторения с големина на 
отчетната площ 20 м2 - с напояване и без напояване. Торенето е на база 
N20P20K20. Сеитбата е през първата десетдневка на м. март. 

Опит 24. Влияние на някои препарати с биологична активност 
върху добива и качеството на кръмното цвекло. Опитите са по блоковия 
метод в 4 повторения при големина на парцелка  25 кв. м. Изпитани БАВ: 
1.САД -  доза 30 куб. сm/dа във фаза 6-8 лист; 2.M2 – дози 20,30 и 40 куб. 
сm/dа във фаза 10-12 лист;  3. ХП – 44 -  доза 30 куб. сm/dа - 40 дни преди 
прибиране. Използвани са сорт Плиска - едносеменен и многосеменен сорт 
Бета роза.  

Отчитани показатели при провежданите опити 
Биологични показатели: 1. Добив на кореноплод, kg/da – тегловно.  
2. Добив на семена, kg/da – тегловно. 3. Добив на биологична и чиста захар 
– тегловно, от добив на кореноплоди и съдържанието на захари, %. 4.Маса 
на 1000 семена, g – чрез претегляне на две проби по 500 зърна (БДС 13358-
76). 4. Ефикасност на хербицидите – степен на унищожаване на плевелите, 
%. 5. Фитотоксичност на хербицидите - степен на поражения върху 
растенията, %. 6.Стопански качества на семената (лабораторна кълняемост 
- на хартия), полска кълняемост на семената в почва - отчитане на кълняема 
енергия и % на покълнали семена. 7. Изследване влиянието на патогени 
върху растенията – върху хранителни среди: Барне, Чапек, воден, 
цвеклов, картофен, овесен и царевичен агар. 8. Степен на нападение от 
болести - по 5-бална скала, модифицирана от Върбанов. 9. Въздействие 
на използваните хербициди върху хромозомния набор на захарното цвекло 
– хромозомен анализ. 10. Определяне на плоидната степен – полиплоиден 
тест. 
Физиологични показатели: 11. Crop Growth Rate – специфична 
интензивност на растеж – сухо вещество или обща биомаса, g/m2/ден, 
по Третякова (1982). 12. Специфична сила на растеж на дължина – 
cm/ден. 13. Темп на намаляване на захарозата, %/den.  
Биохимични показатели: 14. Съдържание на захар – на 
рефрактометър на АБЕ. 15.Съдържание на суров протеин - по Keldahl – 
Weende (БДС – SR ISO 5983). 16. Съдържание на вреден азот в mg/eqv- 
спектрофотометрично. 17. Съдържание на разтворима пепел – изгаряне 
в муфелна пещ – тегловен анализ (гравиметрия) (БДС – SR ISO 5984). 18. 
Съдържание на желязо, mg %- на ААС. 19. Съдържание на фосфор, mg 
% - спектрофотометрично, ванадат-молибдатен метод. 20. Съдържание 
на калий, натрий в mg/eqv- спектрофотометрично. 21. Съдържание на 
вит. С, mg % – спектрофотометрично.  22. Съдържание на каротин - mg 
% - спектрофотометрично.  23. Съдържание на хлорофил, mg % -  по 
Вернон (Третякова, 1982). 24. Съдържание на пигментни вещества – 
колориметрично. 25. Активност на ензим Инвертаза – mkmol/h/g свежа 
маса. 26. Активност на ензим Каталаза - Микромолове Н202 разграден 

от 1g материал свежа маса за 1 min (при 20°С). 26. Активност на ензим 
Пероксдидаза - Микромолове гваякол, окислен от 1g материал свежа 
маса. 28. Активност на ензим Полифенолоксидаза - Микромолове 
аскорбинова киселина, окислена от 1g материал свежа маса за 1min 
(при 20°С). 
Икономически показатели 
29. Приходи, Разходи, Себестойност, Рентабилност - икономически 
анализ. 30. Критичен добив - КД = (Д*Р)/ П, където: Д – добив на 
семена, kg/da; Р – сумарни разходи, лв./da; П – общо приходи, лв./da. 
30. Математически анализи 
Всички получени данни от изследваните и отчитани показатели са 
обработени статистически със Statistica  (Statsoft, 2004) и SPSS. Направени 
са: дисперсионен анализ, корелационен анализ, регресионен анализ, 
многофакторен анализ; PCA анализ. RSM оптимизационен модел – 
групиране, сумарен ефект, от многокомпонентни и многофакторни 
изследвания, изменение на влиянието на факторите върху съответните 
показатели, обхват, вариране и оптимално ниво на показателите. 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
4.1. Обработка на почвата и торене 
В съвременните технологии на отглеждане на семепроизводните посеви 

от захарно цвекло интерес представлява влиянието на основната обработка 
на почвата и прилаганите хербициди върху посевните качества на 
семената. От проведения през периода 1986-1989 г. двуфакторен полски 
опит със захарно цвекло от сорт Хемус се установява, че действието на 
обработката на почвата върху тези показатели е добре доказано и през 
трите години (Табл. 3). Ефектът, който оказва този фактор, е еднопосочен 
за 1988 и 1989 с тенденция към положително влияние от страна на всички 
видове обработки, спрямо стандартния вариант. С доказано действие са 
обработките оран на дълбочина 30-35 cm, дискуване на 10-15 cm и 
фрезуване на 6-8 cm за 1988 и 1989 г. Изключение показват данните за 1987 
г., когато се наблюдава негативен ефект върху кълняемата енергия и 
кълняемостта, който не е доказан за оран на 30-35 cm, разрохкване на 40-50 
cm и фрезуване на 6-8 cm. При дискуване на 10-15 cm се наблюдава силно 
понижение на тези показатели с много добра доказаност. Действието на 
приложените системи от хербициди върху разглежданите показатели не е 
доказано за 1987 и 1988 г. и много добре е доказано за 1989 г. Понижаване 
на кълняемостта на захарно цвекло при прилагане на плитки обработки, и 
особено при директна сеитба са установили и Romaneckas et al. (2006). 
Според Petkeviciene (2009) по-високата кълняемост при по-дълбока 
обработка на почвата се дължи на по-високата влажност и по-добрия 
температурен режим в почвата. През 1987 и 1988 г. хербицидните 
комбинации не се различават помежду си. За 1989 г. ефектът им е 
различен. При Нортрон + Вензар, Бетанекс и Фузилад, кълняемата енергия 
и кълняемостта се повишават с много добра доказаност. Използването на 
Ронийт + Вензар, Бетанекс и Фузилад води до понижаването им. Ефектът 
от употребата на Дуал, Бетанекс и Фузилад е недоказан. Deveikyte et al. 
(2015) установяват, че ефикасността срещу плевелите при отглеждане на 
захарно цвекло при използване на Фенмедифам + Десмедифам е еднаква с 
тази при използване на Хлоридазон, Метамитрон и Трифлусулфурон. 
Анализът за влиянието на обработката на почвата и употребата на 
хербициди върху кьлняемата енергия и лабораторната кълняемост на 
семената след предшественик грах показват, че през отделните години 
действието на изследваните фактори е различно (Табл.4). С най-голяма 
степен на въздействие през 1987 г. е факторът обработка на почвата, като 
определя съответно 39.79 и 36.39 % от варирането. През 1988 и 1989 такова 
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влияние оказва първоразрядното взаимодействие между двата фактора, 
като заема съответно 43.05 и 48.07 % за кълняемата енергия и 46.22 и 46.36 
% за лабораторната кълняемост. 

 
Таблица 3. Кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 

захарно цвекло (летен посев) след предшественик грах, %. 
Години 1987 г 1988 г 1989 г 

Варианти на опита. к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% к.е.% л.к % 
Влияние па обработката на почвата.  
Оран на 30-35 cm 73.2. 73,5 65.3 68.0 76.3 77.7 
Оран на 20-25 cm 74.9 75.8 63.7 65.7 70.7 72.0 
Дискуване на 10-
15 cm 69.1 69.9 68.2 70.7 75.7 77,2 
Разрохкване на 40-
50 cm 74.7 76.7 69.9 71.5 72.4 75.1 
Фрeзоване на 6-8 
cm 74.0 76.1 66.3 68.3 77.2 79.0 
Ниво на 
вероятност * * * * * * * * * * * * 
GD 5 % 2.33 2.64 2.93 2.38 2.25 2.31 
GD 1% 3.10 3.52 3.92 3.17 3.01 3.08 
Влияние на хербицидите. 
Дуал 450; Бетанекс 
600; Фузилад 
300ml. 

73.0 74.7 65.9 68.6 74.3 76.6 

Ронийт 
800+Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300ml. 

73.3 74.6 67.9 68.9 70.5 72.3 

Нортрон 
800+Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300ml. 

73.2 73.9 66.3 69.1 78.4 79.7 

Ниво на 
вероятност.  - - - - * * * * * * 
GD 5 % 1.47 1.67 1.86 1.50 1.42 1.46 
GD 1% 1.96 2.23 2.48 2.00 1.90 1.95 
Взаимодействие 
между обработка и 
хербициди. 

- - * * * * * * * * * * 

 
Върху кълняемата енергия и кълняемостта на семената от захарно 

цвекло след предшественик грах доминиращо влияние оказва 
взаимодействието между двата фактора (обработка на почвата и 
хербициди) в сравнение със самостоятелното им въздействие.  

Данните от изпитване на влиянието на обработката на почвата и 
приложените системи от хербициди върху кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената, получени след предшественик пшеница, 
показват, че влиянието на основните начини на обработка на почвата върху 

разглежданите показатели е доказано и през трите опитни години (Табл. 
5). Действието на този фактор през отделните години не е еднакво. С 
еднопосочно действие са обработките на почвата на дълбочина 30-35 cm 
през 1987 и 1989 г. и дискуването на дълбочина 10-15 cm през 1988 и 1989, 
когато се повишава достоверно кълняемата енергия и кълняемостта в 
сравнение с тези при стандартния вариант.  

След дълбоко разрохкване на 40-50 cm ефектът е различен за отделните 
години на изследване, като за 1987 г. той е недоказан, за 1988 г. е 
отрицателен, а за 1989 г. е положителен,  

Фрезуването на почвата на дълбочина 6-8 cm не оказва влияние през 
1987 г., а през 1989 г. понижава кълняемата енергия и кълняемостта на 
семената. 

Таблица 4. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след предшественик грах, %. 

Влиянието на втория фактор (почвени и листни хербициди) върху 
кълняемата енергия и кълняемостта е добре доказано за 1987 и 1989 г., а за 

Източници 
на вариране. 

Сте
пен 
на 
сво
бод

а 

1987 г. 1987 г. 1989 г. 

SQ % F 5 
% 

F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп 

Кълняема енергия. 
Тотално 59 100       100       100       
Блокове 3 3.09       0.83       1.79       
Варианти 14 51.14       63.56       86.29       
А - 
обработка 
на почвата 

4 39.79 2.6 3.8 8.6 17.7 2.6 3.8 5.5 14.29 2.6 3.8 12.
4 

В - 
хербициди 2 0.13 3.2 5.2 0.1 2.8 3.2 5.2 1.7 14.08 3.2 5.2 42.

5 

АВ 8 15.21 2.2 3 1.8 43.05 2.2 3 6.6 24.11 2.2 3 21.
2 

Грешка 42 45.77       35.61       11.92       
Лабораторна кълняемост. 
Тотално 59 100       100       100       
Блокове 3 1.79       0.45       0.61       
Варианти 14 53.68       67.91       85.08       
А - 
обработка 
на почвата 

4 36.39 2.6 3.8 9.1 21.51 2.6 3.8 7.8 15.08 2.6 3.8 11.
4 

В - 
хербициди 2 0.77 3.2 5.2 0.4 0.16 3.2 5.2 0.1 23.62 3.2 5.2 35.

6 

АВ 8 16.5 2.2 3 2.1 46.22 2.2 3 8.4 46.36 2.2 3 17.
5 

Грешка 42 44.53       31.64       14.31       
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влияние оказва първоразрядното взаимодействие между двата фактора, 
като заема съответно 43.05 и 48.07 % за кълняемата енергия и 46.22 и 46.36 
% за лабораторната кълняемост. 

 
Таблица 3. Кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 

захарно цвекло (летен посев) след предшественик грах, %. 
Години 1987 г 1988 г 1989 г 

Варианти на опита. к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% к.е.% л.к % 
Влияние па обработката на почвата.  
Оран на 30-35 cm 73.2. 73,5 65.3 68.0 76.3 77.7 
Оран на 20-25 cm 74.9 75.8 63.7 65.7 70.7 72.0 
Дискуване на 10-
15 cm 69.1 69.9 68.2 70.7 75.7 77,2 
Разрохкване на 40-
50 cm 74.7 76.7 69.9 71.5 72.4 75.1 
Фрeзоване на 6-8 
cm 74.0 76.1 66.3 68.3 77.2 79.0 
Ниво на 
вероятност * * * * * * * * * * * * 
GD 5 % 2.33 2.64 2.93 2.38 2.25 2.31 
GD 1% 3.10 3.52 3.92 3.17 3.01 3.08 
Влияние на хербицидите. 
Дуал 450; Бетанекс 
600; Фузилад 
300ml. 

73.0 74.7 65.9 68.6 74.3 76.6 

Ронийт 
800+Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300ml. 

73.3 74.6 67.9 68.9 70.5 72.3 

Нортрон 
800+Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300ml. 

73.2 73.9 66.3 69.1 78.4 79.7 

Ниво на 
вероятност.  - - - - * * * * * * 
GD 5 % 1.47 1.67 1.86 1.50 1.42 1.46 
GD 1% 1.96 2.23 2.48 2.00 1.90 1.95 
Взаимодействие 
между обработка и 
хербициди. 

- - * * * * * * * * * * 

 
Върху кълняемата енергия и кълняемостта на семената от захарно 

цвекло след предшественик грах доминиращо влияние оказва 
взаимодействието между двата фактора (обработка на почвата и 
хербициди) в сравнение със самостоятелното им въздействие.  

Данните от изпитване на влиянието на обработката на почвата и 
приложените системи от хербициди върху кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената, получени след предшественик пшеница, 
показват, че влиянието на основните начини на обработка на почвата върху 

разглежданите показатели е доказано и през трите опитни години (Табл. 
5). Действието на този фактор през отделните години не е еднакво. С 
еднопосочно действие са обработките на почвата на дълбочина 30-35 cm 
през 1987 и 1989 г. и дискуването на дълбочина 10-15 cm през 1988 и 1989, 
когато се повишава достоверно кълняемата енергия и кълняемостта в 
сравнение с тези при стандартния вариант.  

След дълбоко разрохкване на 40-50 cm ефектът е различен за отделните 
години на изследване, като за 1987 г. той е недоказан, за 1988 г. е 
отрицателен, а за 1989 г. е положителен,  

Фрезуването на почвата на дълбочина 6-8 cm не оказва влияние през 
1987 г., а през 1989 г. понижава кълняемата енергия и кълняемостта на 
семената. 

Таблица 4. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след предшественик грах, %. 

Влиянието на втория фактор (почвени и листни хербициди) върху 
кълняемата енергия и кълняемостта е добре доказано за 1987 и 1989 г., а за 
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% 
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oп SQ % F 5 
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F 1 
% 

F 
oп 

Кълняема енергия. 
Тотално 59 100       100       100       
Блокове 3 3.09       0.83       1.79       
Варианти 14 51.14       63.56       86.29       
А - 
обработка 
на почвата 

4 39.79 2.6 3.8 8.6 17.7 2.6 3.8 5.5 14.29 2.6 3.8 12.
4 

В - 
хербициди 2 0.13 3.2 5.2 0.1 2.8 3.2 5.2 1.7 14.08 3.2 5.2 42.

5 

АВ 8 15.21 2.2 3 1.8 43.05 2.2 3 6.6 24.11 2.2 3 21.
2 

Грешка 42 45.77       35.61       11.92       
Лабораторна кълняемост. 
Тотално 59 100       100       100       
Блокове 3 1.79       0.45       0.61       
Варианти 14 53.68       67.91       85.08       
А - 
обработка 
на почвата 

4 36.39 2.6 3.8 9.1 21.51 2.6 3.8 7.8 15.08 2.6 3.8 11.
4 

В - 
хербициди 2 0.77 3.2 5.2 0.4 0.16 3.2 5.2 0.1 23.62 3.2 5.2 35.

6 

АВ 8 16.5 2.2 3 2.1 46.22 2.2 3 8.4 46.36 2.2 3 17.
5 

Грешка 42 44.53       31.64       14.31       
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1988 г. е доказано за кълняемата енергия и недоказано за кълняемостта. 
Прилагането на Дуал, Бетанекс и Фузилад понижава кълняемата енергия и 
лабораторната кълняемост на семената за 1987 и 1989 г. в сравнение с 
другите две използвани хербицидни комбинации. 

Таблица 5. Кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след пшеница, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При използване на Ронийт + Вензар, Бетанекс и Фузилад липсва доказан 
ефект през 1987 и 1988 г., а през 1989 г. е налице повишаване на 
стойностите на разглежданите показатели при GD 1 % в сравнение с 
другите хербицидни комбинации. Ефектът от прилагането на Нортрон + 
Вензар, Бетанекс и Фузилад е положителен през 1987 г. и недоказан през 
1988 и 1989 г. Взаимодействието между двата фактора е доказано и за 
трите опитни години. 

Анализът за влиянието на разглежданите фактори върху изследваните 
показатели след предшественик пшеница показват, че доминиращо 
влияние върху кълняемата енергия и кълняемостта на семената оказва 
взаимодействието между двата фактора (Табл. 6). То определя 65.61; 40.27 
и 37.13 % от варирането за лабораторната кълняемост. На второ място по 
степен на въздействие е факторът обработка па почвата, а на трето - 
прилаганите хербициди. 

 
 
 

Таблица 6. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след предшественик пшеница , %. 

 

Данните за влиянието на разглежданите фактори върху масата на 1000 
семена, показват, че след предшественик грах масата на 1000 семена е в 
границите на 10.2-16,8 грама за 1987 г., от 10.0 до 11.4 грама за 1988 г. и от 
11.7 до 16.5 грама за 1989 г., срещу 13.0, 10.5 и 12.8 грама за семената от 
груповия стандарт през съответните години (Табл. 7). С най-голяма маса се 
отличават семената, получени при дискуване на почвата на 10-15 cm и 
прилагане на хербицидите Дуал, Бетанекс и Фузилад. Cтойностите на 
масата на 1000 семена след предшественик пшеница за различните 
варианти се движат от 9.4 до 16.0 за 1987 г., от 9.3 до 11.8 за 1988 г. и от 
11.2 до 15.9 грама за 1989 г. Разликите в масата на семената при отделните 
варианти са най-малки през 1987 г., което е характерно и за семената, 
получени след предшественик грах за същата година. С най-голяма маса се 
отличават семената при варианта с дискуване на почвата на 10-15 cm и 
системата от хербициди Нортрон + Вензар, Бетанекс и Фузилад през 1987 и 
1988 г. Получените данни за средните стойности на масата на семената не 

Години .  1987 г. 1988 г. 1989 г. 

Варианти на опита. к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% 

Влияние на обработката на почвата . 
Оран на 30-35 cm 69.7  70.3  74.9  76.8  77.1  79.3  
Оран на 20-25 cm 64.7  65.8  71.3  75.П  77.0  78.5  
Дискуване на 10-15 cm 65.8  67.9  76.9  79.0  80.2  81.4  
Разрохкване на 40-50 cm 65.4  66.8  65.3  69.1  81.0  82.8  
Фрезуване на 6-8 cm 64.2  64.7  72.8  76.7  72.3  73.7  
Ниво на вероятност. ** ** *** ** ** ** 

GD 5% 2.50 2.35  2.58  2.57  2.81  2.52  
GD 1% 3.34 3.14  3.44  3.43  3.75  3.36  
Влияние на хербицидите. 
Дуал 450; Бетанекс 600;  
Фузилад 300ml 64.0  65.2  70.8  74.3  75.4  77.0  
Ронийт 800 + Вензар 80;  
 Бетанекс 600; Фузилад 
300ml 

65.1  66.3  72.5  75.4  80.2  81.4  
Нортрон 800 + Вензар 80;  
Бетанекс 600; Фузилад 
300ml 

68.8  69.8  73.4  76.4  76.9  79.1  
Ниво на вероятност. ** ** *  - ** ** 
GD 5% 1.58 1.49  1.63  1.63  1 .78 1.59  
GD 1% 2.11 1.98  2.18  2.17   2 .37  2.13  
Взаимодействие между  
обработка х хербициди. 

*** *** ** **  ** ** 

Източници 
на вариране 

Ст. 
на 
св
об
од
а 

1987 г. 1987 г. 1989 г. 

SQ % F 5 
% 

F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп 

Кълняема енергия. 
Тотално 59 100       100       100       

Блокове 3 1.41       0.36       0.27       

Варианти 14 82.93       78.44       77.16       
А - обработка 
на почвата 4 9.22 2.2 3.8 6.2 45.71 2.6 3.8 23.9 24.28 2.6 3.8 12.0 

В - хербициди 2 10.33 3.2 5.2 13.9 3.43 3.2 5.2 3.6 10.44 3.2 5.2 10.3 

АВ 8 63.37 2.2 3 21.3 29.29 2.2 3 7.6 42.43 2.2 3 10.4 

Грешка 42 15.66       21.20       22.57       

Лабораторна кълняемост. 
Тотално 59 100       100       100       

Блокове 3 0.69       0.12       0.80       

Варианти 14 84.64       77.41       77.86       

А - обработка 
на почвата 4 9.19 2.6 3.8 6.7 34.87 2.6 3.8 17.4 30.34 2.6 3.8 15.4 

В - хербициди 2 9.82 3.2 5.2 14.4 2.86 3.2 5.2 2.3 10.37 3.2 5.2 10.5 

АВ 8 65.61 2.2 3 24.0 40.27 2.2 3 10.0 37.13 2.2 3 9.4 

Грешка 42 14.67       22.47       21.34       
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влияние оказва първоразрядното взаимодействие между двата фактора, 
като заема съответно 43.05 и 48.07 % за кълняемата енергия и 46.22 и 46.36 
% за лабораторната кълняемост. 

 
Таблица 3. Кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 

захарно цвекло (летен посев) след предшественик грах, %. 
Години 1987 г 1988 г 1989 г 

Варианти на опита. к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% к.е.% л.к % 
Влияние па обработката на почвата.  
Оран на 30-35 cm 73.2. 73,5 65.3 68.0 76.3 77.7 
Оран на 20-25 cm 74.9 75.8 63.7 65.7 70.7 72.0 
Дискуване на 10-
15 cm 69.1 69.9 68.2 70.7 75.7 77,2 
Разрохкване на 40-
50 cm 74.7 76.7 69.9 71.5 72.4 75.1 
Фрeзоване на 6-8 
cm 74.0 76.1 66.3 68.3 77.2 79.0 
Ниво на 
вероятност * * * * * * * * * * * * 
GD 5 % 2.33 2.64 2.93 2.38 2.25 2.31 
GD 1% 3.10 3.52 3.92 3.17 3.01 3.08 
Влияние на хербицидите. 
Дуал 450; Бетанекс 
600; Фузилад 
300ml. 

73.0 74.7 65.9 68.6 74.3 76.6 

Ронийт 
800+Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300ml. 

73.3 74.6 67.9 68.9 70.5 72.3 

Нортрон 
800+Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300ml. 

73.2 73.9 66.3 69.1 78.4 79.7 

Ниво на 
вероятност.  - - - - * * * * * * 
GD 5 % 1.47 1.67 1.86 1.50 1.42 1.46 
GD 1% 1.96 2.23 2.48 2.00 1.90 1.95 
Взаимодействие 
между обработка и 
хербициди. 

- - * * * * * * * * * * 

 
Върху кълняемата енергия и кълняемостта на семената от захарно 

цвекло след предшественик грах доминиращо влияние оказва 
взаимодействието между двата фактора (обработка на почвата и 
хербициди) в сравнение със самостоятелното им въздействие.  

Данните от изпитване на влиянието на обработката на почвата и 
приложените системи от хербициди върху кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената, получени след предшественик пшеница, 
показват, че влиянието на основните начини на обработка на почвата върху 

разглежданите показатели е доказано и през трите опитни години (Табл. 
5). Действието на този фактор през отделните години не е еднакво. С 
еднопосочно действие са обработките на почвата на дълбочина 30-35 cm 
през 1987 и 1989 г. и дискуването на дълбочина 10-15 cm през 1988 и 1989, 
когато се повишава достоверно кълняемата енергия и кълняемостта в 
сравнение с тези при стандартния вариант.  

След дълбоко разрохкване на 40-50 cm ефектът е различен за отделните 
години на изследване, като за 1987 г. той е недоказан, за 1988 г. е 
отрицателен, а за 1989 г. е положителен,  

Фрезуването на почвата на дълбочина 6-8 cm не оказва влияние през 
1987 г., а през 1989 г. понижава кълняемата енергия и кълняемостта на 
семената. 

Таблица 4. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след предшественик грах, %. 

Влиянието на втория фактор (почвени и листни хербициди) върху 
кълняемата енергия и кълняемостта е добре доказано за 1987 и 1989 г., а за 

Източници 
на вариране. 

Сте
пен 
на 
сво
бод

а 

1987 г. 1987 г. 1989 г. 

SQ % F 5 
% 

F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп 

Кълняема енергия. 
Тотално 59 100       100       100       
Блокове 3 3.09       0.83       1.79       
Варианти 14 51.14       63.56       86.29       
А - 
обработка 
на почвата 

4 39.79 2.6 3.8 8.6 17.7 2.6 3.8 5.5 14.29 2.6 3.8 12.
4 

В - 
хербициди 2 0.13 3.2 5.2 0.1 2.8 3.2 5.2 1.7 14.08 3.2 5.2 42.

5 

АВ 8 15.21 2.2 3 1.8 43.05 2.2 3 6.6 24.11 2.2 3 21.
2 

Грешка 42 45.77       35.61       11.92       
Лабораторна кълняемост. 
Тотално 59 100       100       100       
Блокове 3 1.79       0.45       0.61       
Варианти 14 53.68       67.91       85.08       
А - 
обработка 
на почвата 

4 36.39 2.6 3.8 9.1 21.51 2.6 3.8 7.8 15.08 2.6 3.8 11.
4 

В - 
хербициди 2 0.77 3.2 5.2 0.4 0.16 3.2 5.2 0.1 23.62 3.2 5.2 35.

6 

АВ 8 16.5 2.2 3 2.1 46.22 2.2 3 8.4 46.36 2.2 3 17.
5 

Грешка 42 44.53       31.64       14.31       

 8 
1988 г. е доказано за кълняемата енергия и недоказано за кълняемостта. 
Прилагането на Дуал, Бетанекс и Фузилад понижава кълняемата енергия и 
лабораторната кълняемост на семената за 1987 и 1989 г. в сравнение с 
другите две използвани хербицидни комбинации. 

Таблица 5. Кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след пшеница, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При използване на Ронийт + Вензар, Бетанекс и Фузилад липсва доказан 
ефект през 1987 и 1988 г., а през 1989 г. е налице повишаване на 
стойностите на разглежданите показатели при GD 1 % в сравнение с 
другите хербицидни комбинации. Ефектът от прилагането на Нортрон + 
Вензар, Бетанекс и Фузилад е положителен през 1987 г. и недоказан през 
1988 и 1989 г. Взаимодействието между двата фактора е доказано и за 
трите опитни години. 

Анализът за влиянието на разглежданите фактори върху изследваните 
показатели след предшественик пшеница показват, че доминиращо 
влияние върху кълняемата енергия и кълняемостта на семената оказва 
взаимодействието между двата фактора (Табл. 6). То определя 65.61; 40.27 
и 37.13 % от варирането за лабораторната кълняемост. На второ място по 
степен на въздействие е факторът обработка па почвата, а на трето - 
прилаганите хербициди. 

 
 
 

Таблица 6. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след предшественик пшеница , %. 

 

Данните за влиянието на разглежданите фактори върху масата на 1000 
семена, показват, че след предшественик грах масата на 1000 семена е в 
границите на 10.2-16,8 грама за 1987 г., от 10.0 до 11.4 грама за 1988 г. и от 
11.7 до 16.5 грама за 1989 г., срещу 13.0, 10.5 и 12.8 грама за семената от 
груповия стандарт през съответните години (Табл. 7). С най-голяма маса се 
отличават семената, получени при дискуване на почвата на 10-15 cm и 
прилагане на хербицидите Дуал, Бетанекс и Фузилад. Cтойностите на 
масата на 1000 семена след предшественик пшеница за различните 
варианти се движат от 9.4 до 16.0 за 1987 г., от 9.3 до 11.8 за 1988 г. и от 
11.2 до 15.9 грама за 1989 г. Разликите в масата на семената при отделните 
варианти са най-малки през 1987 г., което е характерно и за семената, 
получени след предшественик грах за същата година. С най-голяма маса се 
отличават семената при варианта с дискуване на почвата на 10-15 cm и 
системата от хербициди Нортрон + Вензар, Бетанекс и Фузилад през 1987 и 
1988 г. Получените данни за средните стойности на масата на семената не 

Години .  1987 г. 1988 г. 1989 г. 

Варианти на опита. к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% 

Влияние на обработката на почвата . 
Оран на 30-35 cm 69.7  70.3  74.9  76.8  77.1  79.3  
Оран на 20-25 cm 64.7  65.8  71.3  75.П  77.0  78.5  
Дискуване на 10-15 cm 65.8  67.9  76.9  79.0  80.2  81.4  
Разрохкване на 40-50 cm 65.4  66.8  65.3  69.1  81.0  82.8  
Фрезуване на 6-8 cm 64.2  64.7  72.8  76.7  72.3  73.7  
Ниво на вероятност. ** ** *** ** ** ** 

GD 5% 2.50 2.35  2.58  2.57  2.81  2.52  
GD 1% 3.34 3.14  3.44  3.43  3.75  3.36  
Влияние на хербицидите. 
Дуал 450; Бетанекс 600;  
Фузилад 300ml 64.0  65.2  70.8  74.3  75.4  77.0  
Ронийт 800 + Вензар 80;  
 Бетанекс 600; Фузилад 
300ml 

65.1  66.3  72.5  75.4  80.2  81.4  
Нортрон 800 + Вензар 80;  
Бетанекс 600; Фузилад 
300ml 

68.8  69.8  73.4  76.4  76.9  79.1  
Ниво на вероятност. ** ** *  - ** ** 
GD 5% 1.58 1.49  1.63  1.63  1 .78 1.59  
GD 1% 2.11 1.98  2.18  2.17   2 .37  2.13  
Взаимодействие между  
обработка х хербициди. 

*** *** ** **  ** ** 

Източници 
на вариране 

Ст. 
на 
св
об
од
а 

1987 г. 1987 г. 1989 г. 

SQ % F 5 
% 

F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп 

Кълняема енергия. 
Тотално 59 100       100       100       

Блокове 3 1.41       0.36       0.27       

Варианти 14 82.93       78.44       77.16       
А - обработка 
на почвата 4 9.22 2.2 3.8 6.2 45.71 2.6 3.8 23.9 24.28 2.6 3.8 12.0 

В - хербициди 2 10.33 3.2 5.2 13.9 3.43 3.2 5.2 3.6 10.44 3.2 5.2 10.3 

АВ 8 63.37 2.2 3 21.3 29.29 2.2 3 7.6 42.43 2.2 3 10.4 

Грешка 42 15.66       21.20       22.57       

Лабораторна кълняемост. 
Тотално 59 100       100       100       

Блокове 3 0.69       0.12       0.80       

Варианти 14 84.64       77.41       77.86       

А - обработка 
на почвата 4 9.19 2.6 3.8 6.7 34.87 2.6 3.8 17.4 30.34 2.6 3.8 15.4 

В - хербициди 2 9.82 3.2 5.2 14.4 2.86 3.2 5.2 2.3 10.37 3.2 5.2 10.5 

АВ 8 65.61 2.2 3 24.0 40.27 2.2 3 10.0 37.13 2.2 3 9.4 

Грешка 42 14.67       22.47       21.34       
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1988 г. е доказано за кълняемата енергия и недоказано за кълняемостта. 
Прилагането на Дуал, Бетанекс и Фузилад понижава кълняемата енергия и 
лабораторната кълняемост на семената за 1987 и 1989 г. в сравнение с 
другите две използвани хербицидни комбинации. 

Таблица 5. Кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след пшеница, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При използване на Ронийт + Вензар, Бетанекс и Фузилад липсва доказан 
ефект през 1987 и 1988 г., а през 1989 г. е налице повишаване на 
стойностите на разглежданите показатели при GD 1 % в сравнение с 
другите хербицидни комбинации. Ефектът от прилагането на Нортрон + 
Вензар, Бетанекс и Фузилад е положителен през 1987 г. и недоказан през 
1988 и 1989 г. Взаимодействието между двата фактора е доказано и за 
трите опитни години. 

Анализът за влиянието на разглежданите фактори върху изследваните 
показатели след предшественик пшеница показват, че доминиращо 
влияние върху кълняемата енергия и кълняемостта на семената оказва 
взаимодействието между двата фактора (Табл. 6). То определя 65.61; 40.27 
и 37.13 % от варирането за лабораторната кълняемост. На второ място по 
степен на въздействие е факторът обработка па почвата, а на трето - 
прилаганите хербициди. 

 
 
 

Таблица 6. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след предшественик пшеница , %. 

 

Данните за влиянието на разглежданите фактори върху масата на 1000 
семена, показват, че след предшественик грах масата на 1000 семена е в 
границите на 10.2-16,8 грама за 1987 г., от 10.0 до 11.4 грама за 1988 г. и от 
11.7 до 16.5 грама за 1989 г., срещу 13.0, 10.5 и 12.8 грама за семената от 
груповия стандарт през съответните години (Табл. 7). С най-голяма маса се 
отличават семената, получени при дискуване на почвата на 10-15 cm и 
прилагане на хербицидите Дуал, Бетанекс и Фузилад. Cтойностите на 
масата на 1000 семена след предшественик пшеница за различните 
варианти се движат от 9.4 до 16.0 за 1987 г., от 9.3 до 11.8 за 1988 г. и от 
11.2 до 15.9 грама за 1989 г. Разликите в масата на семената при отделните 
варианти са най-малки през 1987 г., което е характерно и за семената, 
получени след предшественик грах за същата година. С най-голяма маса се 
отличават семената при варианта с дискуване на почвата на 10-15 cm и 
системата от хербициди Нортрон + Вензар, Бетанекс и Фузилад през 1987 и 
1988 г. Получените данни за средните стойности на масата на семената не 

Години .  1987 г. 1988 г. 1989 г. 

Варианти на опита. к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% 

Влияние на обработката на почвата . 
Оран на 30-35 cm 69.7  70.3  74.9  76.8  77.1  79.3  
Оран на 20-25 cm 64.7  65.8  71.3  75.П  77.0  78.5  
Дискуване на 10-15 cm 65.8  67.9  76.9  79.0  80.2  81.4  
Разрохкване на 40-50 cm 65.4  66.8  65.3  69.1  81.0  82.8  
Фрезуване на 6-8 cm 64.2  64.7  72.8  76.7  72.3  73.7  
Ниво на вероятност. ** ** *** ** ** ** 

GD 5% 2.50 2.35  2.58  2.57  2.81  2.52  
GD 1% 3.34 3.14  3.44  3.43  3.75  3.36  
Влияние на хербицидите. 
Дуал 450; Бетанекс 600;  
Фузилад 300ml 64.0  65.2  70.8  74.3  75.4  77.0  
Ронийт 800 + Вензар 80;  
 Бетанекс 600; Фузилад 
300ml 

65.1  66.3  72.5  75.4  80.2  81.4  
Нортрон 800 + Вензар 80;  
Бетанекс 600; Фузилад 
300ml 

68.8  69.8  73.4  76.4  76.9  79.1  
Ниво на вероятност. ** ** *  - ** ** 
GD 5% 1.58 1.49  1.63  1.63  1 .78 1.59  
GD 1% 2.11 1.98  2.18  2.17   2 .37  2.13  
Взаимодействие между  
обработка х хербициди. 

*** *** ** **  ** ** 

Източници 
на вариране 

Ст. 
на 
св
об
од
а 

1987 г. 1987 г. 1989 г. 

SQ % F 5 
% 

F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп 

Кълняема енергия. 
Тотално 59 100       100       100       

Блокове 3 1.41       0.36       0.27       

Варианти 14 82.93       78.44       77.16       
А - обработка 
на почвата 4 9.22 2.2 3.8 6.2 45.71 2.6 3.8 23.9 24.28 2.6 3.8 12.0 

В - хербициди 2 10.33 3.2 5.2 13.9 3.43 3.2 5.2 3.6 10.44 3.2 5.2 10.3 

АВ 8 63.37 2.2 3 21.3 29.29 2.2 3 7.6 42.43 2.2 3 10.4 

Грешка 42 15.66       21.20       22.57       

Лабораторна кълняемост. 
Тотално 59 100       100       100       

Блокове 3 0.69       0.12       0.80       

Варианти 14 84.64       77.41       77.86       

А - обработка 
на почвата 4 9.19 2.6 3.8 6.7 34.87 2.6 3.8 17.4 30.34 2.6 3.8 15.4 

В - хербициди 2 9.82 3.2 5.2 14.4 2.86 3.2 5.2 2.3 10.37 3.2 5.2 10.5 

АВ 8 65.61 2.2 3 24.0 40.27 2.2 3 10.0 37.13 2.2 3 9.4 

Грешка 42 14.67       22.47       21.34       

 9 
се отличават помежду си, независимо от вида на обработката на почвата и 
приложените системи хербициди. Изследваните фактори не понижават 
масата, което е важно за получаването на семена с добри посевни качества. 

Таблица 7. Маса на 1000 семена от захарно цвекло (летен посев) след  
предшественик грах и пшеница , g. 

Забележка – Варианти : 4, 5 и 6 – групов стандарт- Д.450 – Дуал 450 ml/da; Р.800 + В.80 – 
Ронийт 800 ml/da + Вензар 80 g/da; H.800 + B.80 – Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da; Б.600 
– Бетанекс 600 ml/da.  
 Изключването на основната обработка на почвата с обръщане на орния 
слой и замяната с обработка с дискова брана, плоскорез и разрохквач 
чувствително увеличава заплевеляването, а най-ефективно агротехническо 
средство за намаляване на заплевеляването е двуслойната основна 
обработка на почвата. Периодът, през който е извършено изследването, е 
разделен на два етапа: 1981-1985 г. и 1986-1990 г. През втория етап на 
изследването при същата постановка на опита продължава с изпитването 

на четири начина на основна обработка на почвата в същия сеитбооборот: 
пшеница - захарно цвекло - царевица - соя, с прилагани начини за 
подготовка на почвата: 1. Дискуване на 10-12 cm; 2. Дискуване + 
Продълбочаване над 50 cm с РДП-80; 3. Оран на 20-25 cm и 30-35 cm 
(контрола), извършена с плуг за двуслойна оран ПЯ-3-35. Посочените 
обработки на почвата се извършват само за захарното цвекло, а за 
останалите култури от сеитбооборота се извършва дискуване на дълбочина 
10-12 cm. Създадени са два фона на торене с фосфорни и калиеви торове: 
единият е чрез внасянето им всяка година в предвидените количества (Р2О5 
- 14 kg/da и К2О - 20 kg/da) и втори, в който тези торове са внесени 
еднократно за всички култури в сеитбооборота (запасяващо торене). През 
втория етап на изследването е засяван сорт Хемус. През пролетта са 
отчитани някои физични показатели на почвата и плътността на плевелите 
на два фона - при третиране с Дуал 500 - 450 ml/da и без използване на 
почвен хербицид. 

Резултатите за влиянието на обработката на почвата върху добива и 
качеството на захарното цвекло са посочени в Табл. 8. 

 
Таблица 8. Влияние на различните начини на обработка на почвата 

върху добива и качеството на захарното цвекло през двата периода на 
изследване. 

Вариант. 

Средно за 1981-1985г. Средно за 1986-1990. 

добив на 
кореноплод

и, % 
захарност

, % 

нормално торене запасяващо торене 

добив на 
коренопл

оди, % 
захарност

, % 
 

(1) 
 

(2) 

1.Фрезуване 94.1 17.1 -  - - 
2.Дискуване 98.9 17.5 94.8 14.2 95.2 14.0 
3.Дискуване + 
продълбочаване 99.4 17.4 95.5 14.3 97.9 4.1 
4.Оран 30-35 cm 100.0 17.3 100.0 14.1 98.3 14.0 
5.Оран 20-25 cm 101.7 17.6 100.5 14.4 99.3 13.7 
6.Оран 40-50 cm 101.9 17.5     
За контрола. 
kg/da 4210  4975    
GD 5% 6.4 0.7 13.5 0.43 13.5 0.43 
1% 8.5 1.0 18.4 0.58 18.4 0.58 
0.1% 11.1 1.3 24.8 0.78 24.8 0.78 

 
През първия етап на изследването при обработка на почвата на малка 

дълбочина и без обръщане на орния слой, добивите на кореноплоди са по-
ниски и се повишават с удълбочаване на орния слой. Дълбокото 
разрохкване (над 50 cm) и оранта (над 40 cm) не увеличават добивите. Тези 
общи заключения са валидни през всички години на изследването. 
Захарното съдържание през този период варира по години най-вече във 
връзка с условията и няма зависимост на захарността от начина и 
дълбочината на основната обработка на почвата. През втория етап от 

Варианти на о пита  Хербициди и дози  Предшественик 
грах  

Предшественик  
пшеница  

Основна обработка на 
почвата Години  1987 1988 1989 1987 1988 1989 

1.Оран на 30-35 cm Д.450; Б.600; Ф.300 10.2 10.2 11.9 10.8 10.8 11.6 
2.Оран на 30-35 cm Р.800+В.80; В.600;  

Ф.300 11.4 11.0 12.8 13.4 10.6 12.7 
3.Оран на 30-35 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 13.6 10.9 16.5 12.8 11.3 13.7 
4 Ораи на 20-25 cm Д.450; Б.600; Ф.300 12.5 10.7 12.1 13.6 10.2 12.7 
5.Оран на 20-25 cm Р.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 13.4 10.1 11.7 14.0 11.0 13.2 
6.Оран на 20-25 cm Н.800 +В.80; Б.600;  

Ф.300 13.3 10.7 14.7 11.0 10.8 13.3 
7.Дискуваие-10-15 cm Д.450; Б.600; Ф.300 16.8 11.1 16.2 13.8 10.6 14.7 
8.Дискуване-10-15 cm Р.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 12.5 9.8 13.6 14.7 10.9 12.3 
9.Дискуване-10-15 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 11.3 11.4 14.0 16.0 11.8 14.3 
10.Разрохкване-40-50 
cm 

Д.450; Б.600; Ф.300 13.7 10.2 13.9 12.3 10.5 15.1 
11.Разрохкване-40-50 
cm 

Р.800+В.80; Б.600;  
Ф.300 16.7 11.7 11.7 14.4 9.8 1 5 . 9  

12.Разрохквапе-40-50 
cm 

Н.800+В.80; Б.600;  
Ф.300 15.7 11.0 14.3 12.8 10.1 11.2 

13.Фрезуване-6-8 cm Д.450; Б.600; Ф.300 13.5 10.5 13.2 9.4 9.3 12.3 
14.Фрезуване-6-8 cm Р.800+ В.80; Б.600;  

Ф.300 13.6 10.2 13.1 14.9 10.4 12.8 
15.Фрезуване-6-8 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 15.8 10.0 11.7 11.5 10.7 15.6 
 GD 5 %  2.25   2.04  
 GD 1 %  3.03   2.75  
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1988 г. е доказано за кълняемата енергия и недоказано за кълняемостта. 
Прилагането на Дуал, Бетанекс и Фузилад понижава кълняемата енергия и 
лабораторната кълняемост на семената за 1987 и 1989 г. в сравнение с 
другите две използвани хербицидни комбинации. 

Таблица 5. Кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след пшеница, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При използване на Ронийт + Вензар, Бетанекс и Фузилад липсва доказан 
ефект през 1987 и 1988 г., а през 1989 г. е налице повишаване на 
стойностите на разглежданите показатели при GD 1 % в сравнение с 
другите хербицидни комбинации. Ефектът от прилагането на Нортрон + 
Вензар, Бетанекс и Фузилад е положителен през 1987 г. и недоказан през 
1988 и 1989 г. Взаимодействието между двата фактора е доказано и за 
трите опитни години. 

Анализът за влиянието на разглежданите фактори върху изследваните 
показатели след предшественик пшеница показват, че доминиращо 
влияние върху кълняемата енергия и кълняемостта на семената оказва 
взаимодействието между двата фактора (Табл. 6). То определя 65.61; 40.27 
и 37.13 % от варирането за лабораторната кълняемост. На второ място по 
степен на въздействие е факторът обработка па почвата, а на трето - 
прилаганите хербициди. 

 
 
 

Таблица 6. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху кълняема енергия и лабораторна кълняемост на семена от 
захарно цвекло (летен посев) след предшественик пшеница , %. 

 

Данните за влиянието на разглежданите фактори върху масата на 1000 
семена, показват, че след предшественик грах масата на 1000 семена е в 
границите на 10.2-16,8 грама за 1987 г., от 10.0 до 11.4 грама за 1988 г. и от 
11.7 до 16.5 грама за 1989 г., срещу 13.0, 10.5 и 12.8 грама за семената от 
груповия стандарт през съответните години (Табл. 7). С най-голяма маса се 
отличават семената, получени при дискуване на почвата на 10-15 cm и 
прилагане на хербицидите Дуал, Бетанекс и Фузилад. Cтойностите на 
масата на 1000 семена след предшественик пшеница за различните 
варианти се движат от 9.4 до 16.0 за 1987 г., от 9.3 до 11.8 за 1988 г. и от 
11.2 до 15.9 грама за 1989 г. Разликите в масата на семената при отделните 
варианти са най-малки през 1987 г., което е характерно и за семената, 
получени след предшественик грах за същата година. С най-голяма маса се 
отличават семената при варианта с дискуване на почвата на 10-15 cm и 
системата от хербициди Нортрон + Вензар, Бетанекс и Фузилад през 1987 и 
1988 г. Получените данни за средните стойности на масата на семената не 

Години .  1987 г. 1988 г. 1989 г. 

Варианти на опита. к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% к.е.% л.к.% 

Влияние на обработката на почвата . 
Оран на 30-35 cm 69.7  70.3  74.9  76.8  77.1  79.3  
Оран на 20-25 cm 64.7  65.8  71.3  75.П  77.0  78.5  
Дискуване на 10-15 cm 65.8  67.9  76.9  79.0  80.2  81.4  
Разрохкване на 40-50 cm 65.4  66.8  65.3  69.1  81.0  82.8  
Фрезуване на 6-8 cm 64.2  64.7  72.8  76.7  72.3  73.7  
Ниво на вероятност. ** ** *** ** ** ** 

GD 5% 2.50 2.35  2.58  2.57  2.81  2.52  
GD 1% 3.34 3.14  3.44  3.43  3.75  3.36  
Влияние на хербицидите. 
Дуал 450; Бетанекс 600;  
Фузилад 300ml 64.0  65.2  70.8  74.3  75.4  77.0  
Ронийт 800 + Вензар 80;  
 Бетанекс 600; Фузилад 
300ml 

65.1  66.3  72.5  75.4  80.2  81.4  
Нортрон 800 + Вензар 80;  
Бетанекс 600; Фузилад 
300ml 

68.8  69.8  73.4  76.4  76.9  79.1  
Ниво на вероятност. ** ** *  - ** ** 
GD 5% 1.58 1.49  1.63  1.63  1 .78 1.59  
GD 1% 2.11 1.98  2.18  2.17   2 .37  2.13  
Взаимодействие между  
обработка х хербициди. 

*** *** ** **  ** ** 

Източници 
на вариране 

Ст. 
на 
св
об
од
а 

1987 г. 1987 г. 1989 г. 

SQ % F 5 
% 

F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп SQ % F 5 

% 
F 1 
% 

F 
oп 

Кълняема енергия. 
Тотално 59 100       100       100       

Блокове 3 1.41       0.36       0.27       

Варианти 14 82.93       78.44       77.16       
А - обработка 
на почвата 4 9.22 2.2 3.8 6.2 45.71 2.6 3.8 23.9 24.28 2.6 3.8 12.0 

В - хербициди 2 10.33 3.2 5.2 13.9 3.43 3.2 5.2 3.6 10.44 3.2 5.2 10.3 

АВ 8 63.37 2.2 3 21.3 29.29 2.2 3 7.6 42.43 2.2 3 10.4 

Грешка 42 15.66       21.20       22.57       

Лабораторна кълняемост. 
Тотално 59 100       100       100       

Блокове 3 0.69       0.12       0.80       

Варианти 14 84.64       77.41       77.86       

А - обработка 
на почвата 4 9.19 2.6 3.8 6.7 34.87 2.6 3.8 17.4 30.34 2.6 3.8 15.4 

В - хербициди 2 9.82 3.2 5.2 14.4 2.86 3.2 5.2 2.3 10.37 3.2 5.2 10.5 

АВ 8 65.61 2.2 3 24.0 40.27 2.2 3 10.0 37.13 2.2 3 9.4 

Грешка 42 14.67       22.47       21.34       

 9 
се отличават помежду си, независимо от вида на обработката на почвата и 
приложените системи хербициди. Изследваните фактори не понижават 
масата, което е важно за получаването на семена с добри посевни качества. 

Таблица 7. Маса на 1000 семена от захарно цвекло (летен посев) след  
предшественик грах и пшеница , g. 

Забележка – Варианти : 4, 5 и 6 – групов стандарт- Д.450 – Дуал 450 ml/da; Р.800 + В.80 – 
Ронийт 800 ml/da + Вензар 80 g/da; H.800 + B.80 – Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da; Б.600 
– Бетанекс 600 ml/da.  
 Изключването на основната обработка на почвата с обръщане на орния 
слой и замяната с обработка с дискова брана, плоскорез и разрохквач 
чувствително увеличава заплевеляването, а най-ефективно агротехническо 
средство за намаляване на заплевеляването е двуслойната основна 
обработка на почвата. Периодът, през който е извършено изследването, е 
разделен на два етапа: 1981-1985 г. и 1986-1990 г. През втория етап на 
изследването при същата постановка на опита продължава с изпитването 

на четири начина на основна обработка на почвата в същия сеитбооборот: 
пшеница - захарно цвекло - царевица - соя, с прилагани начини за 
подготовка на почвата: 1. Дискуване на 10-12 cm; 2. Дискуване + 
Продълбочаване над 50 cm с РДП-80; 3. Оран на 20-25 cm и 30-35 cm 
(контрола), извършена с плуг за двуслойна оран ПЯ-3-35. Посочените 
обработки на почвата се извършват само за захарното цвекло, а за 
останалите култури от сеитбооборота се извършва дискуване на дълбочина 
10-12 cm. Създадени са два фона на торене с фосфорни и калиеви торове: 
единият е чрез внасянето им всяка година в предвидените количества (Р2О5 
- 14 kg/da и К2О - 20 kg/da) и втори, в който тези торове са внесени 
еднократно за всички култури в сеитбооборота (запасяващо торене). През 
втория етап на изследването е засяван сорт Хемус. През пролетта са 
отчитани някои физични показатели на почвата и плътността на плевелите 
на два фона - при третиране с Дуал 500 - 450 ml/da и без използване на 
почвен хербицид. 

Резултатите за влиянието на обработката на почвата върху добива и 
качеството на захарното цвекло са посочени в Табл. 8. 

 
Таблица 8. Влияние на различните начини на обработка на почвата 

върху добива и качеството на захарното цвекло през двата периода на 
изследване. 

Вариант. 

Средно за 1981-1985г. Средно за 1986-1990. 

добив на 
кореноплод

и, % 
захарност

, % 

нормално торене запасяващо торене 

добив на 
коренопл

оди, % 
захарност

, % 
 

(1) 
 

(2) 

1.Фрезуване 94.1 17.1 -  - - 
2.Дискуване 98.9 17.5 94.8 14.2 95.2 14.0 
3.Дискуване + 
продълбочаване 99.4 17.4 95.5 14.3 97.9 4.1 
4.Оран 30-35 cm 100.0 17.3 100.0 14.1 98.3 14.0 
5.Оран 20-25 cm 101.7 17.6 100.5 14.4 99.3 13.7 
6.Оран 40-50 cm 101.9 17.5     
За контрола. 
kg/da 4210  4975    
GD 5% 6.4 0.7 13.5 0.43 13.5 0.43 
1% 8.5 1.0 18.4 0.58 18.4 0.58 
0.1% 11.1 1.3 24.8 0.78 24.8 0.78 

 
През първия етап на изследването при обработка на почвата на малка 

дълбочина и без обръщане на орния слой, добивите на кореноплоди са по-
ниски и се повишават с удълбочаване на орния слой. Дълбокото 
разрохкване (над 50 cm) и оранта (над 40 cm) не увеличават добивите. Тези 
общи заключения са валидни през всички години на изследването. 
Захарното съдържание през този период варира по години най-вече във 
връзка с условията и няма зависимост на захарността от начина и 
дълбочината на основната обработка на почвата. През втория етап от 

Варианти на о пита  Хербициди и дози  Предшественик 
грах  

Предшественик  
пшеница  

Основна обработка на 
почвата Години  1987 1988 1989 1987 1988 1989 

1.Оран на 30-35 cm Д.450; Б.600; Ф.300 10.2 10.2 11.9 10.8 10.8 11.6 
2.Оран на 30-35 cm Р.800+В.80; В.600;  

Ф.300 11.4 11.0 12.8 13.4 10.6 12.7 
3.Оран на 30-35 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 13.6 10.9 16.5 12.8 11.3 13.7 
4 Ораи на 20-25 cm Д.450; Б.600; Ф.300 12.5 10.7 12.1 13.6 10.2 12.7 
5.Оран на 20-25 cm Р.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 13.4 10.1 11.7 14.0 11.0 13.2 
6.Оран на 20-25 cm Н.800 +В.80; Б.600;  

Ф.300 13.3 10.7 14.7 11.0 10.8 13.3 
7.Дискуваие-10-15 cm Д.450; Б.600; Ф.300 16.8 11.1 16.2 13.8 10.6 14.7 
8.Дискуване-10-15 cm Р.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 12.5 9.8 13.6 14.7 10.9 12.3 
9.Дискуване-10-15 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 11.3 11.4 14.0 16.0 11.8 14.3 
10.Разрохкване-40-50 
cm 

Д.450; Б.600; Ф.300 13.7 10.2 13.9 12.3 10.5 15.1 
11.Разрохкване-40-50 
cm 

Р.800+В.80; Б.600;  
Ф.300 16.7 11.7 11.7 14.4 9.8 1 5 . 9  

12.Разрохквапе-40-50 
cm 

Н.800+В.80; Б.600;  
Ф.300 15.7 11.0 14.3 12.8 10.1 11.2 

13.Фрезуване-6-8 cm Д.450; Б.600; Ф.300 13.5 10.5 13.2 9.4 9.3 12.3 
14.Фрезуване-6-8 cm Р.800+ В.80; Б.600;  

Ф.300 13.6 10.2 13.1 14.9 10.4 12.8 
15.Фрезуване-6-8 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 15.8 10.0 11.7 11.5 10.7 15.6 
 GD 5 %  2.25   2.04  
 GD 1 %  3.03   2.75  
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се отличават помежду си, независимо от вида на обработката на почвата и 
приложените системи хербициди. Изследваните фактори не понижават 
масата, което е важно за получаването на семена с добри посевни качества. 

Таблица 7. Маса на 1000 семена от захарно цвекло (летен посев) след  
предшественик грах и пшеница , g. 

Забележка – Варианти : 4, 5 и 6 – групов стандарт- Д.450 – Дуал 450 ml/da; Р.800 + В.80 – 
Ронийт 800 ml/da + Вензар 80 g/da; H.800 + B.80 – Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da; Б.600 
– Бетанекс 600 ml/da.  
 Изключването на основната обработка на почвата с обръщане на орния 
слой и замяната с обработка с дискова брана, плоскорез и разрохквач 
чувствително увеличава заплевеляването, а най-ефективно агротехническо 
средство за намаляване на заплевеляването е двуслойната основна 
обработка на почвата. Периодът, през който е извършено изследването, е 
разделен на два етапа: 1981-1985 г. и 1986-1990 г. През втория етап на 
изследването при същата постановка на опита продължава с изпитването 

на четири начина на основна обработка на почвата в същия сеитбооборот: 
пшеница - захарно цвекло - царевица - соя, с прилагани начини за 
подготовка на почвата: 1. Дискуване на 10-12 cm; 2. Дискуване + 
Продълбочаване над 50 cm с РДП-80; 3. Оран на 20-25 cm и 30-35 cm 
(контрола), извършена с плуг за двуслойна оран ПЯ-3-35. Посочените 
обработки на почвата се извършват само за захарното цвекло, а за 
останалите култури от сеитбооборота се извършва дискуване на дълбочина 
10-12 cm. Създадени са два фона на торене с фосфорни и калиеви торове: 
единият е чрез внасянето им всяка година в предвидените количества (Р2О5 
- 14 kg/da и К2О - 20 kg/da) и втори, в който тези торове са внесени 
еднократно за всички култури в сеитбооборота (запасяващо торене). През 
втория етап на изследването е засяван сорт Хемус. През пролетта са 
отчитани някои физични показатели на почвата и плътността на плевелите 
на два фона - при третиране с Дуал 500 - 450 ml/da и без използване на 
почвен хербицид. 

Резултатите за влиянието на обработката на почвата върху добива и 
качеството на захарното цвекло са посочени в Табл. 8. 

 
Таблица 8. Влияние на различните начини на обработка на почвата 

върху добива и качеството на захарното цвекло през двата периода на 
изследване. 

Вариант. 

Средно за 1981-1985г. Средно за 1986-1990. 

добив на 
кореноплод

и, % 
захарност

, % 

нормално торене запасяващо торене 

добив на 
коренопл

оди, % 
захарност

, % 
 

(1) 
 

(2) 

1.Фрезуване 94.1 17.1 -  - - 
2.Дискуване 98.9 17.5 94.8 14.2 95.2 14.0 
3.Дискуване + 
продълбочаване 99.4 17.4 95.5 14.3 97.9 4.1 
4.Оран 30-35 cm 100.0 17.3 100.0 14.1 98.3 14.0 
5.Оран 20-25 cm 101.7 17.6 100.5 14.4 99.3 13.7 
6.Оран 40-50 cm 101.9 17.5     
За контрола. 
kg/da 4210  4975    
GD 5% 6.4 0.7 13.5 0.43 13.5 0.43 
1% 8.5 1.0 18.4 0.58 18.4 0.58 
0.1% 11.1 1.3 24.8 0.78 24.8 0.78 

 
През първия етап на изследването при обработка на почвата на малка 

дълбочина и без обръщане на орния слой, добивите на кореноплоди са по-
ниски и се повишават с удълбочаване на орния слой. Дълбокото 
разрохкване (над 50 cm) и оранта (над 40 cm) не увеличават добивите. Тези 
общи заключения са валидни през всички години на изследването. 
Захарното съдържание през този период варира по години най-вече във 
връзка с условията и няма зависимост на захарността от начина и 
дълбочината на основната обработка на почвата. През втория етап от 

Варианти на о пита  Хербициди и дози  Предшественик 
грах  

Предшественик  
пшеница  

Основна обработка на 
почвата Години  1987 1988 1989 1987 1988 1989 

1.Оран на 30-35 cm Д.450; Б.600; Ф.300 10.2 10.2 11.9 10.8 10.8 11.6 
2.Оран на 30-35 cm Р.800+В.80; В.600;  

Ф.300 11.4 11.0 12.8 13.4 10.6 12.7 
3.Оран на 30-35 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 13.6 10.9 16.5 12.8 11.3 13.7 
4 Ораи на 20-25 cm Д.450; Б.600; Ф.300 12.5 10.7 12.1 13.6 10.2 12.7 
5.Оран на 20-25 cm Р.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 13.4 10.1 11.7 14.0 11.0 13.2 
6.Оран на 20-25 cm Н.800 +В.80; Б.600;  

Ф.300 13.3 10.7 14.7 11.0 10.8 13.3 
7.Дискуваие-10-15 cm Д.450; Б.600; Ф.300 16.8 11.1 16.2 13.8 10.6 14.7 
8.Дискуване-10-15 cm Р.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 12.5 9.8 13.6 14.7 10.9 12.3 
9.Дискуване-10-15 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 11.3 11.4 14.0 16.0 11.8 14.3 
10.Разрохкване-40-50 
cm 

Д.450; Б.600; Ф.300 13.7 10.2 13.9 12.3 10.5 15.1 
11.Разрохкване-40-50 
cm 

Р.800+В.80; Б.600;  
Ф.300 16.7 11.7 11.7 14.4 9.8 1 5 . 9  

12.Разрохквапе-40-50 
cm 

Н.800+В.80; Б.600;  
Ф.300 15.7 11.0 14.3 12.8 10.1 11.2 

13.Фрезуване-6-8 cm Д.450; Б.600; Ф.300 13.5 10.5 13.2 9.4 9.3 12.3 
14.Фрезуване-6-8 cm Р.800+ В.80; Б.600;  

Ф.300 13.6 10.2 13.1 14.9 10.4 12.8 
15.Фрезуване-6-8 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 15.8 10.0 11.7 11.5 10.7 15.6 
 GD 5 %  2.25   2.04  
 GD 1 %  3.03   2.75  
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изследването тенденциите във варирането на средните добиви са същите, 
както и през периода 1981-1985 г. Захарното съдържание намалява на фона 
на използването на посочените торове еднократно за ротацията, но тези 
разлики са несъществени и математически недоказани. 

Промените на някои физични характеристики на почвата като влажност, 
твърдост и плътност са представени в Табл. 9. Съществени разлики се 
наблюдават в твърдостта на почвата, като най-високи стойности са 
отчетени на фон фрезуване - 38 kg/cm, и дискуване - 32 kg/cm, а най-ниски 
- при оран на 30-35 cm и над 40 cm, съответно 22 и 21 kg/cm. С 
удълбочаване на обработваемия слой плътността намалява. По-високите 
стойности на плътността и твърдостта на почвата при фрезуване и 
дискуване са предпоставка за преминаване на критичните им стойности 
при неполивни условия в години с оскъдни валежи през вегетационния 
период. 

Таблица 9. Средни стойности за някои физични характеристики на 
почвата (1982-1985 г., пролет). 

Вариант. 

 

Показател. 

Влажност в 
слой 0-100 

cm, % 

Твърдос
т в слой 
0-40 cm, 

kg/cm 

Плътност в слой 
0-40 cm, g/cm 

1. Фрезуване. 20.34 38 1.19 
2. Дискуване. 20,62 32 1.17 
3.Дискуване+продълбочаване. 20.87 24 1.07 
4. Оран 30-35 cm 20.85 22 1.04 
5. Оран 20-25 cm 20.64 26 1.02 
6. Оран 40-50 cm 20.87 21 1.07 

Влиянието на различните начини на обработка на почвата върху 
заплевеляването е много добре изразено и през двата етапа на изследване 
(Табл. 10). Прилагането на хербицида Дуал 500 чувствително намалява 
количеството на плевелите. Според Dale et al. (2006; Dale et al. 2003) 
третирането с почвени и листни хербициди има почти еднакъв ефект върху 
заплевеляването и продуктивността на захарното цвекло. Установено е 
увеличаване плътността на плевелите (без почвен хербицид) при 
повърхностните почвообработки и дълбокото разрохкване, докато общият 
брой на поникналите плевели след оран с плуг ПЯ-3-35 е значително по-
малък (около 4-5 пъти) в сравнение с тях. Само по тази причина, 
независимо от енергоемкостта ù, обработката на почвата с пълно обръщане 
на орния слой е незаменимо звено от технологията на отглеждане на 
захарното цвекло. Не е възможно да се изведе успешна борба с плевелите 
само с химически средства, без обръщане на орния слой, поради 
увеличаване броя на кореноиздънковите плевели. Многогодишните опити 
за влиянието на основната обработка на почвата на карбонатен чернозем 
показват относително еднакъв добив на кореноплоди, независимо от 
начина ù на извършване. Начините на внасянето на фосфорните и 
калиевите торове всяка година запасяващо за всички култури от ротацията 
не води до доказани разлики в добива. 

Таблица 10. Общ брой поникнали плевели на m2 при различните начини 
на основна обработка на почвата. 

Вариант. 
С почвен 
хербицид 
(средно за 
1981-1987 

г.) 

Без почвен 
хербицид 

(средно за 1983 
– 1986 г.) 

1. Фрезуване. 86.6 430.5 
2. Дискуване. 93.8 391.0 
3.Дискуване+продълбочаване.  70.8 354.0 
4. Оран 30-35 cm. 38.8 89.3 
5. Оран 20-25 cm. 46.8 73.6 
6. Оран 40-50 cm. 61.3 114.5 

Досега у нас няма достатъчно данни за влиянието на основни елементи 
от технологията на семепроизводство като предшественик, вид и начин на 
извършване на основната обработка на почвата и използването на 
хербициди върху презимуването на растенията, което наложи провеждане 
на задълбочени изследвания за установяване влиянието на посочените 
фактори. На фона на два предшественика - пшеница и грах,  са изследвани 
следните начини на основна обработка на почвата: дълбока оран на 
дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане на 
орния почвен слой на дълбочина 40-50 cm, дискуване и фрезуване, 
съответно на 10-15 cm и 6-8 cm дълбочина. Внасянето на почвените 
хербициди Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da  е извършено 
непосредствено преди сеитбата - втората половина на месец август.  
Сеитбата е извършена на разстояние 2.5 cm при лабораторна кълняемост 
89%. Процентът на презимувалите растения е определен чрез  преброяване 
на броя растения в 40 линейни метра преди зимата и през пролетта, а 
качествата на кореноплодите са изследвани в технологичната лаборатория 
на института от проби по 40 кореноплода. Метеорологичните данни през 
изследвания период са представени в Табл. 11. 

Таблица 11. Метеорологични данни. Минимални и средни температури. 
Години Минимални t° Ср.миним. t° Ср. темп. за януари. 

1986 -19.0°С -6.9°С +2.3°С 
1987  -18.8°С -5.6°С -2.5°С 
1988 -12.3°С -2.8°С +2.8°С 
1989 -12.5°С -3.6°С +1.2°С 
Данните за влиянието на основната обработка на почвата върху 

презимуването на цвекловите растения след предшественик грах показват, 
че процентът презимували растения е най-висок след оран на дълбочина 
30-35 cm и 20-25 cm, и най-нисък при обработка на почвата след дискуване 
на 10-15 cm и фрезуване на 6-8 cm (Табл. 12). Растенията, които са успели 
да натрупат по-висок процент захароза и сухо вещество, показват по-
висока преживяемост през зимата, в сравнение с тези, при които същите 
показатели са по-ниски. Получените данни потвърждават ролята на 
захарите и сухото вещество върху устойчивостта на растенията при ниски 
температури, установена и при изследванията на други автори. 
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се отличават помежду си, независимо от вида на обработката на почвата и 
приложените системи хербициди. Изследваните фактори не понижават 
масата, което е важно за получаването на семена с добри посевни качества. 

Таблица 7. Маса на 1000 семена от захарно цвекло (летен посев) след  
предшественик грах и пшеница , g. 

Забележка – Варианти : 4, 5 и 6 – групов стандарт- Д.450 – Дуал 450 ml/da; Р.800 + В.80 – 
Ронийт 800 ml/da + Вензар 80 g/da; H.800 + B.80 – Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da; Б.600 
– Бетанекс 600 ml/da.  
 Изключването на основната обработка на почвата с обръщане на орния 
слой и замяната с обработка с дискова брана, плоскорез и разрохквач 
чувствително увеличава заплевеляването, а най-ефективно агротехническо 
средство за намаляване на заплевеляването е двуслойната основна 
обработка на почвата. Периодът, през който е извършено изследването, е 
разделен на два етапа: 1981-1985 г. и 1986-1990 г. През втория етап на 
изследването при същата постановка на опита продължава с изпитването 

на четири начина на основна обработка на почвата в същия сеитбооборот: 
пшеница - захарно цвекло - царевица - соя, с прилагани начини за 
подготовка на почвата: 1. Дискуване на 10-12 cm; 2. Дискуване + 
Продълбочаване над 50 cm с РДП-80; 3. Оран на 20-25 cm и 30-35 cm 
(контрола), извършена с плуг за двуслойна оран ПЯ-3-35. Посочените 
обработки на почвата се извършват само за захарното цвекло, а за 
останалите култури от сеитбооборота се извършва дискуване на дълбочина 
10-12 cm. Създадени са два фона на торене с фосфорни и калиеви торове: 
единият е чрез внасянето им всяка година в предвидените количества (Р2О5 
- 14 kg/da и К2О - 20 kg/da) и втори, в който тези торове са внесени 
еднократно за всички култури в сеитбооборота (запасяващо торене). През 
втория етап на изследването е засяван сорт Хемус. През пролетта са 
отчитани някои физични показатели на почвата и плътността на плевелите 
на два фона - при третиране с Дуал 500 - 450 ml/da и без използване на 
почвен хербицид. 

Резултатите за влиянието на обработката на почвата върху добива и 
качеството на захарното цвекло са посочени в Табл. 8. 

 
Таблица 8. Влияние на различните начини на обработка на почвата 

върху добива и качеството на захарното цвекло през двата периода на 
изследване. 

Вариант. 

Средно за 1981-1985г. Средно за 1986-1990. 

добив на 
кореноплод

и, % 
захарност

, % 

нормално торене запасяващо торене 

добив на 
коренопл

оди, % 
захарност

, % 
 

(1) 
 

(2) 

1.Фрезуване 94.1 17.1 -  - - 
2.Дискуване 98.9 17.5 94.8 14.2 95.2 14.0 
3.Дискуване + 
продълбочаване 99.4 17.4 95.5 14.3 97.9 4.1 
4.Оран 30-35 cm 100.0 17.3 100.0 14.1 98.3 14.0 
5.Оран 20-25 cm 101.7 17.6 100.5 14.4 99.3 13.7 
6.Оран 40-50 cm 101.9 17.5     
За контрола. 
kg/da 4210  4975    
GD 5% 6.4 0.7 13.5 0.43 13.5 0.43 
1% 8.5 1.0 18.4 0.58 18.4 0.58 
0.1% 11.1 1.3 24.8 0.78 24.8 0.78 

 
През първия етап на изследването при обработка на почвата на малка 

дълбочина и без обръщане на орния слой, добивите на кореноплоди са по-
ниски и се повишават с удълбочаване на орния слой. Дълбокото 
разрохкване (над 50 cm) и оранта (над 40 cm) не увеличават добивите. Тези 
общи заключения са валидни през всички години на изследването. 
Захарното съдържание през този период варира по години най-вече във 
връзка с условията и няма зависимост на захарността от начина и 
дълбочината на основната обработка на почвата. През втория етап от 

Варианти на о пита  Хербициди и дози  Предшественик 
грах  

Предшественик  
пшеница  

Основна обработка на 
почвата Години  1987 1988 1989 1987 1988 1989 

1.Оран на 30-35 cm Д.450; Б.600; Ф.300 10.2 10.2 11.9 10.8 10.8 11.6 
2.Оран на 30-35 cm Р.800+В.80; В.600;  

Ф.300 11.4 11.0 12.8 13.4 10.6 12.7 
3.Оран на 30-35 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 13.6 10.9 16.5 12.8 11.3 13.7 
4 Ораи на 20-25 cm Д.450; Б.600; Ф.300 12.5 10.7 12.1 13.6 10.2 12.7 
5.Оран на 20-25 cm Р.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 13.4 10.1 11.7 14.0 11.0 13.2 
6.Оран на 20-25 cm Н.800 +В.80; Б.600;  

Ф.300 13.3 10.7 14.7 11.0 10.8 13.3 
7.Дискуваие-10-15 cm Д.450; Б.600; Ф.300 16.8 11.1 16.2 13.8 10.6 14.7 
8.Дискуване-10-15 cm Р.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 12.5 9.8 13.6 14.7 10.9 12.3 
9.Дискуване-10-15 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 11.3 11.4 14.0 16.0 11.8 14.3 
10.Разрохкване-40-50 
cm 

Д.450; Б.600; Ф.300 13.7 10.2 13.9 12.3 10.5 15.1 
11.Разрохкване-40-50 
cm 

Р.800+В.80; Б.600;  
Ф.300 16.7 11.7 11.7 14.4 9.8 1 5 . 9  

12.Разрохквапе-40-50 
cm 

Н.800+В.80; Б.600;  
Ф.300 15.7 11.0 14.3 12.8 10.1 11.2 

13.Фрезуване-6-8 cm Д.450; Б.600; Ф.300 13.5 10.5 13.2 9.4 9.3 12.3 
14.Фрезуване-6-8 cm Р.800+ В.80; Б.600;  

Ф.300 13.6 10.2 13.1 14.9 10.4 12.8 
15.Фрезуване-6-8 cm Н.800+В.80; Б.600;  

Ф.300 15.8 10.0 11.7 11.5 10.7 15.6 
 GD 5 %  2.25   2.04  
 GD 1 %  3.03   2.75  
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изследването тенденциите във варирането на средните добиви са същите, 
както и през периода 1981-1985 г. Захарното съдържание намалява на фона 
на използването на посочените торове еднократно за ротацията, но тези 
разлики са несъществени и математически недоказани. 

Промените на някои физични характеристики на почвата като влажност, 
твърдост и плътност са представени в Табл. 9. Съществени разлики се 
наблюдават в твърдостта на почвата, като най-високи стойности са 
отчетени на фон фрезуване - 38 kg/cm, и дискуване - 32 kg/cm, а най-ниски 
- при оран на 30-35 cm и над 40 cm, съответно 22 и 21 kg/cm. С 
удълбочаване на обработваемия слой плътността намалява. По-високите 
стойности на плътността и твърдостта на почвата при фрезуване и 
дискуване са предпоставка за преминаване на критичните им стойности 
при неполивни условия в години с оскъдни валежи през вегетационния 
период. 

Таблица 9. Средни стойности за някои физични характеристики на 
почвата (1982-1985 г., пролет). 

Вариант. 

 

Показател. 

Влажност в 
слой 0-100 

cm, % 

Твърдос
т в слой 
0-40 cm, 

kg/cm 

Плътност в слой 
0-40 cm, g/cm 

1. Фрезуване. 20.34 38 1.19 
2. Дискуване. 20,62 32 1.17 
3.Дискуване+продълбочаване. 20.87 24 1.07 
4. Оран 30-35 cm 20.85 22 1.04 
5. Оран 20-25 cm 20.64 26 1.02 
6. Оран 40-50 cm 20.87 21 1.07 

Влиянието на различните начини на обработка на почвата върху 
заплевеляването е много добре изразено и през двата етапа на изследване 
(Табл. 10). Прилагането на хербицида Дуал 500 чувствително намалява 
количеството на плевелите. Според Dale et al. (2006; Dale et al. 2003) 
третирането с почвени и листни хербициди има почти еднакъв ефект върху 
заплевеляването и продуктивността на захарното цвекло. Установено е 
увеличаване плътността на плевелите (без почвен хербицид) при 
повърхностните почвообработки и дълбокото разрохкване, докато общият 
брой на поникналите плевели след оран с плуг ПЯ-3-35 е значително по-
малък (около 4-5 пъти) в сравнение с тях. Само по тази причина, 
независимо от енергоемкостта ù, обработката на почвата с пълно обръщане 
на орния слой е незаменимо звено от технологията на отглеждане на 
захарното цвекло. Не е възможно да се изведе успешна борба с плевелите 
само с химически средства, без обръщане на орния слой, поради 
увеличаване броя на кореноиздънковите плевели. Многогодишните опити 
за влиянието на основната обработка на почвата на карбонатен чернозем 
показват относително еднакъв добив на кореноплоди, независимо от 
начина ù на извършване. Начините на внасянето на фосфорните и 
калиевите торове всяка година запасяващо за всички култури от ротацията 
не води до доказани разлики в добива. 

Таблица 10. Общ брой поникнали плевели на m2 при различните начини 
на основна обработка на почвата. 

Вариант. 
С почвен 
хербицид 
(средно за 
1981-1987 

г.) 

Без почвен 
хербицид 

(средно за 1983 
– 1986 г.) 

1. Фрезуване. 86.6 430.5 
2. Дискуване. 93.8 391.0 
3.Дискуване+продълбочаване.  70.8 354.0 
4. Оран 30-35 cm. 38.8 89.3 
5. Оран 20-25 cm. 46.8 73.6 
6. Оран 40-50 cm. 61.3 114.5 

Досега у нас няма достатъчно данни за влиянието на основни елементи 
от технологията на семепроизводство като предшественик, вид и начин на 
извършване на основната обработка на почвата и използването на 
хербициди върху презимуването на растенията, което наложи провеждане 
на задълбочени изследвания за установяване влиянието на посочените 
фактори. На фона на два предшественика - пшеница и грах,  са изследвани 
следните начини на основна обработка на почвата: дълбока оран на 
дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане на 
орния почвен слой на дълбочина 40-50 cm, дискуване и фрезуване, 
съответно на 10-15 cm и 6-8 cm дълбочина. Внасянето на почвените 
хербициди Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da  е извършено 
непосредствено преди сеитбата - втората половина на месец август.  
Сеитбата е извършена на разстояние 2.5 cm при лабораторна кълняемост 
89%. Процентът на презимувалите растения е определен чрез  преброяване 
на броя растения в 40 линейни метра преди зимата и през пролетта, а 
качествата на кореноплодите са изследвани в технологичната лаборатория 
на института от проби по 40 кореноплода. Метеорологичните данни през 
изследвания период са представени в Табл. 11. 

Таблица 11. Метеорологични данни. Минимални и средни температури. 
Години Минимални t° Ср.миним. t° Ср. темп. за януари. 

1986 -19.0°С -6.9°С +2.3°С 
1987  -18.8°С -5.6°С -2.5°С 
1988 -12.3°С -2.8°С +2.8°С 
1989 -12.5°С -3.6°С +1.2°С 
Данните за влиянието на основната обработка на почвата върху 

презимуването на цвекловите растения след предшественик грах показват, 
че процентът презимували растения е най-висок след оран на дълбочина 
30-35 cm и 20-25 cm, и най-нисък при обработка на почвата след дискуване 
на 10-15 cm и фрезуване на 6-8 cm (Табл. 12). Растенията, които са успели 
да натрупат по-висок процент захароза и сухо вещество, показват по-
висока преживяемост през зимата, в сравнение с тези, при които същите 
показатели са по-ниски. Получените данни потвърждават ролята на 
захарите и сухото вещество върху устойчивостта на растенията при ниски 
температури, установена и при изследванията на други автори. 
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изследването тенденциите във варирането на средните добиви са същите, 
както и през периода 1981-1985 г. Захарното съдържание намалява на фона 
на използването на посочените торове еднократно за ротацията, но тези 
разлики са несъществени и математически недоказани. 

Промените на някои физични характеристики на почвата като влажност, 
твърдост и плътност са представени в Табл. 9. Съществени разлики се 
наблюдават в твърдостта на почвата, като най-високи стойности са 
отчетени на фон фрезуване - 38 kg/cm, и дискуване - 32 kg/cm, а най-ниски 
- при оран на 30-35 cm и над 40 cm, съответно 22 и 21 kg/cm. С 
удълбочаване на обработваемия слой плътността намалява. По-високите 
стойности на плътността и твърдостта на почвата при фрезуване и 
дискуване са предпоставка за преминаване на критичните им стойности 
при неполивни условия в години с оскъдни валежи през вегетационния 
период. 

Таблица 9. Средни стойности за някои физични характеристики на 
почвата (1982-1985 г., пролет). 

Вариант. 

 

Показател. 

Влажност в 
слой 0-100 

cm, % 

Твърдос
т в слой 
0-40 cm, 

kg/cm 

Плътност в слой 
0-40 cm, g/cm 

1. Фрезуване. 20.34 38 1.19 
2. Дискуване. 20,62 32 1.17 
3.Дискуване+продълбочаване. 20.87 24 1.07 
4. Оран 30-35 cm 20.85 22 1.04 
5. Оран 20-25 cm 20.64 26 1.02 
6. Оран 40-50 cm 20.87 21 1.07 

Влиянието на различните начини на обработка на почвата върху 
заплевеляването е много добре изразено и през двата етапа на изследване 
(Табл. 10). Прилагането на хербицида Дуал 500 чувствително намалява 
количеството на плевелите. Според Dale et al. (2006; Dale et al. 2003) 
третирането с почвени и листни хербициди има почти еднакъв ефект върху 
заплевеляването и продуктивността на захарното цвекло. Установено е 
увеличаване плътността на плевелите (без почвен хербицид) при 
повърхностните почвообработки и дълбокото разрохкване, докато общият 
брой на поникналите плевели след оран с плуг ПЯ-3-35 е значително по-
малък (около 4-5 пъти) в сравнение с тях. Само по тази причина, 
независимо от енергоемкостта ù, обработката на почвата с пълно обръщане 
на орния слой е незаменимо звено от технологията на отглеждане на 
захарното цвекло. Не е възможно да се изведе успешна борба с плевелите 
само с химически средства, без обръщане на орния слой, поради 
увеличаване броя на кореноиздънковите плевели. Многогодишните опити 
за влиянието на основната обработка на почвата на карбонатен чернозем 
показват относително еднакъв добив на кореноплоди, независимо от 
начина ù на извършване. Начините на внасянето на фосфорните и 
калиевите торове всяка година запасяващо за всички култури от ротацията 
не води до доказани разлики в добива. 

Таблица 10. Общ брой поникнали плевели на m2 при различните начини 
на основна обработка на почвата. 

Вариант. 
С почвен 
хербицид 
(средно за 
1981-1987 

г.) 

Без почвен 
хербицид 

(средно за 1983 
– 1986 г.) 

1. Фрезуване. 86.6 430.5 
2. Дискуване. 93.8 391.0 
3.Дискуване+продълбочаване.  70.8 354.0 
4. Оран 30-35 cm. 38.8 89.3 
5. Оран 20-25 cm. 46.8 73.6 
6. Оран 40-50 cm. 61.3 114.5 

Досега у нас няма достатъчно данни за влиянието на основни елементи 
от технологията на семепроизводство като предшественик, вид и начин на 
извършване на основната обработка на почвата и използването на 
хербициди върху презимуването на растенията, което наложи провеждане 
на задълбочени изследвания за установяване влиянието на посочените 
фактори. На фона на два предшественика - пшеница и грах,  са изследвани 
следните начини на основна обработка на почвата: дълбока оран на 
дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане на 
орния почвен слой на дълбочина 40-50 cm, дискуване и фрезуване, 
съответно на 10-15 cm и 6-8 cm дълбочина. Внасянето на почвените 
хербициди Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da  е извършено 
непосредствено преди сеитбата - втората половина на месец август.  
Сеитбата е извършена на разстояние 2.5 cm при лабораторна кълняемост 
89%. Процентът на презимувалите растения е определен чрез  преброяване 
на броя растения в 40 линейни метра преди зимата и през пролетта, а 
качествата на кореноплодите са изследвани в технологичната лаборатория 
на института от проби по 40 кореноплода. Метеорологичните данни през 
изследвания период са представени в Табл. 11. 

Таблица 11. Метеорологични данни. Минимални и средни температури. 
Години Минимални t° Ср.миним. t° Ср. темп. за януари. 

1986 -19.0°С -6.9°С +2.3°С 
1987  -18.8°С -5.6°С -2.5°С 
1988 -12.3°С -2.8°С +2.8°С 
1989 -12.5°С -3.6°С +1.2°С 
Данните за влиянието на основната обработка на почвата върху 

презимуването на цвекловите растения след предшественик грах показват, 
че процентът презимували растения е най-висок след оран на дълбочина 
30-35 cm и 20-25 cm, и най-нисък при обработка на почвата след дискуване 
на 10-15 cm и фрезуване на 6-8 cm (Табл. 12). Растенията, които са успели 
да натрупат по-висок процент захароза и сухо вещество, показват по-
висока преживяемост през зимата, в сравнение с тези, при които същите 
показатели са по-ниски. Получените данни потвърждават ролята на 
захарите и сухото вещество върху устойчивостта на растенията при ниски 
температури, установена и при изследванията на други автори. 
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Натрупването на повече захари и сухо вещество изменя някои физиолого-
биохимични процеси и води до повишаване устойчивостта на клетката към 
ниски температури. Увеличаването на захарите в резултат на протичащите 
фотосинтетични процеси в растенията е тясно свързано с техния растеж и 
развитие. Най-голямо количество свежа маса - листа и кореноплод на едно 
растение, се получават след основна обработка на почвата на дълбочина 
30-35 cm и 20-25 cm. Този оптимален растеж и развитие се дължи на 
подобрения водно-въздушен и хранителен режим на почвата. Изоставането 
в растежа на захарното цвекло след дискуване, разрохкване и фрезуване на 
почвата показва, че при тези начини на обработка на почвата не се създават 
благоприятни агрофизични и агрохимични условия за развитие, в резултат 
на което се натрупват по-малко захари и сухо вещество, рефлектиращо 
върху преживяемостта на растенията при ниски температури през зимата. 
Най-висок добив семена е реализиран при основна обработка на почвата 
оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, съответно 179 kg/da и 166 kg/da. 
Най-ниски добиви са получени след дискуване на 10-15 cm и фрезуване на 
6-8 cm - 140 и 117 kg/da. 

Таблица 12. Влияние на основната обработка на почвата върху 
презимуването на цвекловите растения след предшественик грах. 

                                                                      GD – 5% - 9, P % - 2.9 
Аналогични данни са получени и при безразсадно отглеждане на 

захарното цвекло за семепроизводство след предшественик пшеница (Табл. 
13), но тук добивите са малко по-ниски, което се обяснява с влиянието на 
предшественика. 

Въпросът за торенето и преживяемостта на безразсадните семенници 
през зимата е един особено актуален въпрос за изясняване на основните 
елементи от технологията на семепроизводството.  

В тази връзка са проведени полски изследвания, където са включени 
родителските форми на хибрид Хемус. Сеитбата е извършена през втората 
половина на август с приспособена сеялка ССТ-12А, на 70 cm междуредови 
разстояния, с 40-45 семена на линеен метър.  

  
Таблица 13. Влияние на основната обработка на почвата върху 

презимуването на цвекловите растения след предшественик пшеница. 

               GD – 5% - 8; P % -  3,2 
Преди подготовката на почвата е извършено торене (по схема) с 

основните хранителни елементи - азот, фосфор и калий,  в различни дози и 
комбинации. Фосфорните, калиевите и част от азотните торове са внесени 
при основната обработка, а останалата част от азота е дадена рано напролет 
като подхранване. Опитът е заложен  през периода 1983-1986 г. 

Изчисленията на графичните криви за определяне влиянието на 
отделните хранителни елементи върху презимуването са извършени чрез 
регресионни уравнения от типа у=а0+а1х+а2х+аз. Един от основните 
фактори, определящи презимуването на растенията при безразсадния начин 
на семепроизводство при захарното цвекло, са климатичните условия. 
Цвекловите растения могат да издържат кратковременни понижения на 
температурата до -25-30°С, и при наличие на снежна покривка 
измръзването не надвишава 12%, докато при липса на снежна покривка 
критичната температура е -10°С на въздуха. В същото време чрез редица 
агротехнически мероприятия, свързани с получаването на посеви с 
определена гъстота и големина на растенията, условията за презимуване 
могат да се подобрят или влошат. При настоящия опит са спазени всички 
други изисквания, влияещи върху презимуването, затова в случая се 
разглежда взаимодействието между климатичните условия и хранителния 
режим. В климатично отношение месец януари е подходящ за успешно 
презимуване на цвекловите растения. Само през периода 10-12 януари на 
1985 г. температурата на въздуха е била под -10°С. За 1983 г., 1984 г. и 
1986 г. преобладават положителни температури и около 0°С. През 
отделните години по-разнообразен в това отношение е месец февруари. 
Отчетени са по-продължителни периоди с ниски температури през 1983 г., 
1984 г. и най-вече през 1985 г. В същото време са регистрирани резки 
колебания на температурата за кратък период. Така например на 11.02.1985 
г. температурата е била +5.2°С, а на следващия ден се понижава до  
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изследването тенденциите във варирането на средните добиви са същите, 
както и през периода 1981-1985 г. Захарното съдържание намалява на фона 
на използването на посочените торове еднократно за ротацията, но тези 
разлики са несъществени и математически недоказани. 

Промените на някои физични характеристики на почвата като влажност, 
твърдост и плътност са представени в Табл. 9. Съществени разлики се 
наблюдават в твърдостта на почвата, като най-високи стойности са 
отчетени на фон фрезуване - 38 kg/cm, и дискуване - 32 kg/cm, а най-ниски 
- при оран на 30-35 cm и над 40 cm, съответно 22 и 21 kg/cm. С 
удълбочаване на обработваемия слой плътността намалява. По-високите 
стойности на плътността и твърдостта на почвата при фрезуване и 
дискуване са предпоставка за преминаване на критичните им стойности 
при неполивни условия в години с оскъдни валежи през вегетационния 
период. 

Таблица 9. Средни стойности за някои физични характеристики на 
почвата (1982-1985 г., пролет). 

Вариант. 

 

Показател. 

Влажност в 
слой 0-100 

cm, % 

Твърдос
т в слой 
0-40 cm, 

kg/cm 

Плътност в слой 
0-40 cm, g/cm 

1. Фрезуване. 20.34 38 1.19 
2. Дискуване. 20,62 32 1.17 
3.Дискуване+продълбочаване. 20.87 24 1.07 
4. Оран 30-35 cm 20.85 22 1.04 
5. Оран 20-25 cm 20.64 26 1.02 
6. Оран 40-50 cm 20.87 21 1.07 

Влиянието на различните начини на обработка на почвата върху 
заплевеляването е много добре изразено и през двата етапа на изследване 
(Табл. 10). Прилагането на хербицида Дуал 500 чувствително намалява 
количеството на плевелите. Според Dale et al. (2006; Dale et al. 2003) 
третирането с почвени и листни хербициди има почти еднакъв ефект върху 
заплевеляването и продуктивността на захарното цвекло. Установено е 
увеличаване плътността на плевелите (без почвен хербицид) при 
повърхностните почвообработки и дълбокото разрохкване, докато общият 
брой на поникналите плевели след оран с плуг ПЯ-3-35 е значително по-
малък (около 4-5 пъти) в сравнение с тях. Само по тази причина, 
независимо от енергоемкостта ù, обработката на почвата с пълно обръщане 
на орния слой е незаменимо звено от технологията на отглеждане на 
захарното цвекло. Не е възможно да се изведе успешна борба с плевелите 
само с химически средства, без обръщане на орния слой, поради 
увеличаване броя на кореноиздънковите плевели. Многогодишните опити 
за влиянието на основната обработка на почвата на карбонатен чернозем 
показват относително еднакъв добив на кореноплоди, независимо от 
начина ù на извършване. Начините на внасянето на фосфорните и 
калиевите торове всяка година запасяващо за всички култури от ротацията 
не води до доказани разлики в добива. 

Таблица 10. Общ брой поникнали плевели на m2 при различните начини 
на основна обработка на почвата. 

Вариант. 
С почвен 
хербицид 
(средно за 
1981-1987 

г.) 

Без почвен 
хербицид 

(средно за 1983 
– 1986 г.) 

1. Фрезуване. 86.6 430.5 
2. Дискуване. 93.8 391.0 
3.Дискуване+продълбочаване.  70.8 354.0 
4. Оран 30-35 cm. 38.8 89.3 
5. Оран 20-25 cm. 46.8 73.6 
6. Оран 40-50 cm. 61.3 114.5 

Досега у нас няма достатъчно данни за влиянието на основни елементи 
от технологията на семепроизводство като предшественик, вид и начин на 
извършване на основната обработка на почвата и използването на 
хербициди върху презимуването на растенията, което наложи провеждане 
на задълбочени изследвания за установяване влиянието на посочените 
фактори. На фона на два предшественика - пшеница и грах,  са изследвани 
следните начини на основна обработка на почвата: дълбока оран на 
дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане на 
орния почвен слой на дълбочина 40-50 cm, дискуване и фрезуване, 
съответно на 10-15 cm и 6-8 cm дълбочина. Внасянето на почвените 
хербициди Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da  е извършено 
непосредствено преди сеитбата - втората половина на месец август.  
Сеитбата е извършена на разстояние 2.5 cm при лабораторна кълняемост 
89%. Процентът на презимувалите растения е определен чрез  преброяване 
на броя растения в 40 линейни метра преди зимата и през пролетта, а 
качествата на кореноплодите са изследвани в технологичната лаборатория 
на института от проби по 40 кореноплода. Метеорологичните данни през 
изследвания период са представени в Табл. 11. 

Таблица 11. Метеорологични данни. Минимални и средни температури. 
Години Минимални t° Ср.миним. t° Ср. темп. за януари. 

1986 -19.0°С -6.9°С +2.3°С 
1987  -18.8°С -5.6°С -2.5°С 
1988 -12.3°С -2.8°С +2.8°С 
1989 -12.5°С -3.6°С +1.2°С 
Данните за влиянието на основната обработка на почвата върху 

презимуването на цвекловите растения след предшественик грах показват, 
че процентът презимували растения е най-висок след оран на дълбочина 
30-35 cm и 20-25 cm, и най-нисък при обработка на почвата след дискуване 
на 10-15 cm и фрезуване на 6-8 cm (Табл. 12). Растенията, които са успели 
да натрупат по-висок процент захароза и сухо вещество, показват по-
висока преживяемост през зимата, в сравнение с тези, при които същите 
показатели са по-ниски. Получените данни потвърждават ролята на 
захарите и сухото вещество върху устойчивостта на растенията при ниски 
температури, установена и при изследванията на други автори. 
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Натрупването на повече захари и сухо вещество изменя някои физиолого-
биохимични процеси и води до повишаване устойчивостта на клетката към 
ниски температури. Увеличаването на захарите в резултат на протичащите 
фотосинтетични процеси в растенията е тясно свързано с техния растеж и 
развитие. Най-голямо количество свежа маса - листа и кореноплод на едно 
растение, се получават след основна обработка на почвата на дълбочина 
30-35 cm и 20-25 cm. Този оптимален растеж и развитие се дължи на 
подобрения водно-въздушен и хранителен режим на почвата. Изоставането 
в растежа на захарното цвекло след дискуване, разрохкване и фрезуване на 
почвата показва, че при тези начини на обработка на почвата не се създават 
благоприятни агрофизични и агрохимични условия за развитие, в резултат 
на което се натрупват по-малко захари и сухо вещество, рефлектиращо 
върху преживяемостта на растенията при ниски температури през зимата. 
Най-висок добив семена е реализиран при основна обработка на почвата 
оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, съответно 179 kg/da и 166 kg/da. 
Най-ниски добиви са получени след дискуване на 10-15 cm и фрезуване на 
6-8 cm - 140 и 117 kg/da. 

Таблица 12. Влияние на основната обработка на почвата върху 
презимуването на цвекловите растения след предшественик грах. 

                                                                      GD – 5% - 9, P % - 2.9 
Аналогични данни са получени и при безразсадно отглеждане на 

захарното цвекло за семепроизводство след предшественик пшеница (Табл. 
13), но тук добивите са малко по-ниски, което се обяснява с влиянието на 
предшественика. 

Въпросът за торенето и преживяемостта на безразсадните семенници 
през зимата е един особено актуален въпрос за изясняване на основните 
елементи от технологията на семепроизводството.  

В тази връзка са проведени полски изследвания, където са включени 
родителските форми на хибрид Хемус. Сеитбата е извършена през втората 
половина на август с приспособена сеялка ССТ-12А, на 70 cm междуредови 
разстояния, с 40-45 семена на линеен метър.  

  
Таблица 13. Влияние на основната обработка на почвата върху 

презимуването на цвекловите растения след предшественик пшеница. 

               GD – 5% - 8; P % -  3,2 
Преди подготовката на почвата е извършено торене (по схема) с 

основните хранителни елементи - азот, фосфор и калий,  в различни дози и 
комбинации. Фосфорните, калиевите и част от азотните торове са внесени 
при основната обработка, а останалата част от азота е дадена рано напролет 
като подхранване. Опитът е заложен  през периода 1983-1986 г. 

Изчисленията на графичните криви за определяне влиянието на 
отделните хранителни елементи върху презимуването са извършени чрез 
регресионни уравнения от типа у=а0+а1х+а2х+аз. Един от основните 
фактори, определящи презимуването на растенията при безразсадния начин 
на семепроизводство при захарното цвекло, са климатичните условия. 
Цвекловите растения могат да издържат кратковременни понижения на 
температурата до -25-30°С, и при наличие на снежна покривка 
измръзването не надвишава 12%, докато при липса на снежна покривка 
критичната температура е -10°С на въздуха. В същото време чрез редица 
агротехнически мероприятия, свързани с получаването на посеви с 
определена гъстота и големина на растенията, условията за презимуване 
могат да се подобрят или влошат. При настоящия опит са спазени всички 
други изисквания, влияещи върху презимуването, затова в случая се 
разглежда взаимодействието между климатичните условия и хранителния 
режим. В климатично отношение месец януари е подходящ за успешно 
презимуване на цвекловите растения. Само през периода 10-12 януари на 
1985 г. температурата на въздуха е била под -10°С. За 1983 г., 1984 г. и 
1986 г. преобладават положителни температури и около 0°С. През 
отделните години по-разнообразен в това отношение е месец февруари. 
Отчетени са по-продължителни периоди с ниски температури през 1983 г., 
1984 г. и най-вече през 1985 г. В същото време са регистрирани резки 
колебания на температурата за кратък период. Така например на 11.02.1985 
г. температурата е била +5.2°С, а на следващия ден се понижава до  
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30-35 сm 18.6 111.1 13.3 21.4 27.9 24.8 88.9 171 113.2 

Оран на 
20-25 сm 17 97.5 13.7 21.6 26.3 23 87.4 151 100 
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не 40-45 

сm 
15.8 95.2 12.9 20.9 22.9 19.1 83.4 141 93.4 

Фрезува
не на 6-8 

сm 
14.3 82.9 10.9 19.1 23.8 17 71.4 107 70.9 
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Натрупването на повече захари и сухо вещество изменя някои физиолого-
биохимични процеси и води до повишаване устойчивостта на клетката към 
ниски температури. Увеличаването на захарите в резултат на протичащите 
фотосинтетични процеси в растенията е тясно свързано с техния растеж и 
развитие. Най-голямо количество свежа маса - листа и кореноплод на едно 
растение, се получават след основна обработка на почвата на дълбочина 
30-35 cm и 20-25 cm. Този оптимален растеж и развитие се дължи на 
подобрения водно-въздушен и хранителен режим на почвата. Изоставането 
в растежа на захарното цвекло след дискуване, разрохкване и фрезуване на 
почвата показва, че при тези начини на обработка на почвата не се създават 
благоприятни агрофизични и агрохимични условия за развитие, в резултат 
на което се натрупват по-малко захари и сухо вещество, рефлектиращо 
върху преживяемостта на растенията при ниски температури през зимата. 
Най-висок добив семена е реализиран при основна обработка на почвата 
оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, съответно 179 kg/da и 166 kg/da. 
Най-ниски добиви са получени след дискуване на 10-15 cm и фрезуване на 
6-8 cm - 140 и 117 kg/da. 

Таблица 12. Влияние на основната обработка на почвата върху 
презимуването на цвекловите растения след предшественик грах. 

                                                                      GD – 5% - 9, P % - 2.9 
Аналогични данни са получени и при безразсадно отглеждане на 

захарното цвекло за семепроизводство след предшественик пшеница (Табл. 
13), но тук добивите са малко по-ниски, което се обяснява с влиянието на 
предшественика. 

Въпросът за торенето и преживяемостта на безразсадните семенници 
през зимата е един особено актуален въпрос за изясняване на основните 
елементи от технологията на семепроизводството.  

В тази връзка са проведени полски изследвания, където са включени 
родителските форми на хибрид Хемус. Сеитбата е извършена през втората 
половина на август с приспособена сеялка ССТ-12А, на 70 cm междуредови 
разстояния, с 40-45 семена на линеен метър.  

  
Таблица 13. Влияние на основната обработка на почвата върху 

презимуването на цвекловите растения след предшественик пшеница. 

               GD – 5% - 8; P % -  3,2 
Преди подготовката на почвата е извършено торене (по схема) с 

основните хранителни елементи - азот, фосфор и калий,  в различни дози и 
комбинации. Фосфорните, калиевите и част от азотните торове са внесени 
при основната обработка, а останалата част от азота е дадена рано напролет 
като подхранване. Опитът е заложен  през периода 1983-1986 г. 

Изчисленията на графичните криви за определяне влиянието на 
отделните хранителни елементи върху презимуването са извършени чрез 
регресионни уравнения от типа у=а0+а1х+а2х+аз. Един от основните 
фактори, определящи презимуването на растенията при безразсадния начин 
на семепроизводство при захарното цвекло, са климатичните условия. 
Цвекловите растения могат да издържат кратковременни понижения на 
температурата до -25-30°С, и при наличие на снежна покривка 
измръзването не надвишава 12%, докато при липса на снежна покривка 
критичната температура е -10°С на въздуха. В същото време чрез редица 
агротехнически мероприятия, свързани с получаването на посеви с 
определена гъстота и големина на растенията, условията за презимуване 
могат да се подобрят или влошат. При настоящия опит са спазени всички 
други изисквания, влияещи върху презимуването, затова в случая се 
разглежда взаимодействието между климатичните условия и хранителния 
режим. В климатично отношение месец януари е подходящ за успешно 
презимуване на цвекловите растения. Само през периода 10-12 януари на 
1985 г. температурата на въздуха е била под -10°С. За 1983 г., 1984 г. и 
1986 г. преобладават положителни температури и около 0°С. През 
отделните години по-разнообразен в това отношение е месец февруари. 
Отчетени са по-продължителни периоди с ниски температури през 1983 г., 
1984 г. и най-вече през 1985 г. В същото време са регистрирани резки 
колебания на температурата за кратък период. Така например на 11.02.1985 
г. температурата е била +5.2°С, а на следващия ден се понижава до  
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Сухо 
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Брой растения 
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% 

Добив семена  

коре 
ноплоди листа Преди 
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След 
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kg/
da в 

% от 
ст. 

Оран на 
30-35 сm 21.8 137 13.7 22.6 25.5 23 90.2 179 107.8 
Оран на 
20-25 сm 16.4 113.4 13.2 22.4 24.6 21.9 89 166 100 
Дискуване 
на 10-
15сm 

14.4 101 12.7 21.2 22.2 18.8 84.7 140 84.3 

 
Разрохква
не 40-45 
сm 

13.9 98.3 13 22 22.6 19.3 85.4 153 92.2 

Фрезуване 
на 6-8 сm 12.6 82.8 11.8 20.3 20.2 16.2 81 117 70.5 
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зимата 
След 

зимата 

Оран на 
30-35 сm 18.6 111.1 13.3 21.4 27.9 24.8 88.9 171 113.2 

Оран на 
20-25 сm 17 97.5 13.7 21.6 26.3 23 87.4 151 100 

Дискува
не на 10-

15сm 
15.5 88.9 12.2 20 24.5 21 85.7 132 87.4 

Разрохква
не 40-45 

сm 
15.8 95.2 12.9 20.9 22.9 19.1 83.4 141 93.4 

Фрезува
не на 6-8 

сm 
14.3 82.9 10.9 19.1 23.8 17 71.4 107 70.9 

 12 
-12.4°С. Подобни изменения се наблюдават и през останалите периоди. 
Имайки  предвид нееднаквостта на температурните условия през отделните 
години, на Табл. 14 са представени данните за количеството презимували 
растения в зависимост от хранителния режим по години. През 1983 г., 1984 
г. и 1986 г. презимуването на растенията се движи от 67% до 97%. 
Наблюдава се слаба зависимост между внесените през есента количества 
азот и процента на презимувалите растения. В това отношение най-
показателни са резултатите от 1985 г. Климатичните условия се 
характеризират с резки колебания през януари и февруари и 
продължително задържане на отрицателните температури. Така например 
от 12 до 24 февруари с малки изключения температурата на въздуха се 
задържа под -10°С с минимум на 21.02. -13.2°С. През този период липсва и 
снежна покривка. При такива условия от различните варианти загиват от 
36% до 79% от растенията. Разглеждайки резултатите за количеството на 
загиналите растения през 1985 г., се вижда, че при тези показатели се 
наблюдава ясно изразена зависимост с внесените хранителни вещества, и 
по-специално с азота. Най-нисък е процентът на преживелите растения в 
случаите, когато е внесен самостоятелно 6 kg/da азот (вар. 14) - 21% 
презимували растения, или в случаите на комбинирано торене с фосфор 
или калий, но с по-високи азотни дози - 9 kg/da (вар. 5 и 9), съответно 31% 
и 24% презимували растения. От данните на Табл. 14 се вижда, че при 
всички случаи на самостоятелно азотно торене или при торене с повишени 
норми, независимо от внесените други хранителни елементи, има доказани 
отрицателни разлики по отношение на презимувалите растения - от 76% до 
88%. Достоверно положително влияние се наблюдава при варианти 10 и 24 
- съответно 114% и 112% презимували растения - торене с Р12К12, и вариант 
11 – N3P12K12 – 112% презимували растения. 

За съставянето на графичните криви са използвани следните 
регресионни уравнения: 

 
К12 - У = 47.999 + 12,333.x - 4,333.x2 + 0.296.Х3 (1985 г.); 
К12 - У = 77,798 + 5,178.x - 1,706.x2 + 0,104.x3 (средно); 
Р12 - У = 51,001 + 11,777.x-2,944.x2 + 0,154.x3 (1985 г.); 
Р12 - У = 80,298 + 3.767.х - 1,039.x2 + 0,046.x3 (средно); 
Р12К12 - У = 63,999 + 1,333.x -0,667.x2 - 0,037.x3 (1985 г.); 
К - у = 21.001 + 0.917.x + 0,042 x2- 4,629.103х3 (1985 г.); 
К - у = 58,299 + 0,492.x + 0,129.x2 - 7,407.103.х3 (средно); 
Р - у = 21,000 + 2,444.x + 0.833.Х2 - 7,716.10-3.х3 (1985 г. ); 
Р - у = 58.299 + 0,744.x + 0,159.x2 - 7,716.10-3.х3 (средно). 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 14. Влияние на предсеитбеното торене върху презимуването 
на цвекловите растения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вари 

анти 

 

Предсеитбено 
торене, kg/da 

 

1983, 

% 

 

1984, 

% 

 

1985, 

% 

 

1986, 

% 

Сред 
но, % 

B % 
от ст. 

 N P K 
1 0 0 0 85 84 46 90 76.3 100  
2 0 12 0 92 90 51 88 80.3 105 
3 3 12 0 90 87 64 93 83.5 110 
4 6 12 0 83 86 49 84 75.5 99 
5 9 12 0 78 74 31 72 63.8 84.00 
6 0 0 12 93 83 48 87 77.8 102 
7 3 0 12 91 83 54 95 80.8 106 
8 6 0 12 84 80 30 86 70.0 92 
9 9 0 12 87 75 24 65 62.3 82.00 
10 0 12 12 94 94 64 97 87.0 114* 
11 3 12 12 91 93 63 94 85.3 112* 
12 6 12 12 88 88 56 89 80.8 105 
13 9 12 12 82 77 49 77 71.3 93 
14 6 0 0 67 72 21 73 58.3 76.00

0 15 6 6 0 76 77 37 76 66.5 87.0 
16 6 18 0 87 84 47 83 75.3 99 
17 6 6 12 80 80 59 76 73.7 97  
18 6 18 12 90 90 41 88 77.3 101 
19 6 0 6 80 78 27 72 64.3 84.00 
20 6 0 18 85 82 24 72 65.8 86.00 
21 6 12 6 86 86 54 86 78.0 102 
22 6 12 18 88 92 52 87 79.8 105 
23 8 12 12 84 76 27 B2 67.5 88.0 
24 0 12 12 92 91 63 95 83.5 112* 
Гарнираност–раст./лин.m 24.0 23.4 24.4 30.0 25.4  
GD 5%     7.72 10.1 
GD 1%     10.25 

 
13.4 

GD 0.1% 

 

    13.30 17.4 
Р, %       
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Натрупването на повече захари и сухо вещество изменя някои физиолого-
биохимични процеси и води до повишаване устойчивостта на клетката към 
ниски температури. Увеличаването на захарите в резултат на протичащите 
фотосинтетични процеси в растенията е тясно свързано с техния растеж и 
развитие. Най-голямо количество свежа маса - листа и кореноплод на едно 
растение, се получават след основна обработка на почвата на дълбочина 
30-35 cm и 20-25 cm. Този оптимален растеж и развитие се дължи на 
подобрения водно-въздушен и хранителен режим на почвата. Изоставането 
в растежа на захарното цвекло след дискуване, разрохкване и фрезуване на 
почвата показва, че при тези начини на обработка на почвата не се създават 
благоприятни агрофизични и агрохимични условия за развитие, в резултат 
на което се натрупват по-малко захари и сухо вещество, рефлектиращо 
върху преживяемостта на растенията при ниски температури през зимата. 
Най-висок добив семена е реализиран при основна обработка на почвата 
оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, съответно 179 kg/da и 166 kg/da. 
Най-ниски добиви са получени след дискуване на 10-15 cm и фрезуване на 
6-8 cm - 140 и 117 kg/da. 

Таблица 12. Влияние на основната обработка на почвата върху 
презимуването на цвекловите растения след предшественик грах. 

                                                                      GD – 5% - 9, P % - 2.9 
Аналогични данни са получени и при безразсадно отглеждане на 

захарното цвекло за семепроизводство след предшественик пшеница (Табл. 
13), но тук добивите са малко по-ниски, което се обяснява с влиянието на 
предшественика. 

Въпросът за торенето и преживяемостта на безразсадните семенници 
през зимата е един особено актуален въпрос за изясняване на основните 
елементи от технологията на семепроизводството.  

В тази връзка са проведени полски изследвания, където са включени 
родителските форми на хибрид Хемус. Сеитбата е извършена през втората 
половина на август с приспособена сеялка ССТ-12А, на 70 cm междуредови 
разстояния, с 40-45 семена на линеен метър.  

  
Таблица 13. Влияние на основната обработка на почвата върху 

презимуването на цвекловите растения след предшественик пшеница. 

               GD – 5% - 8; P % -  3,2 
Преди подготовката на почвата е извършено торене (по схема) с 

основните хранителни елементи - азот, фосфор и калий,  в различни дози и 
комбинации. Фосфорните, калиевите и част от азотните торове са внесени 
при основната обработка, а останалата част от азота е дадена рано напролет 
като подхранване. Опитът е заложен  през периода 1983-1986 г. 

Изчисленията на графичните криви за определяне влиянието на 
отделните хранителни елементи върху презимуването са извършени чрез 
регресионни уравнения от типа у=а0+а1х+а2х+аз. Един от основните 
фактори, определящи презимуването на растенията при безразсадния начин 
на семепроизводство при захарното цвекло, са климатичните условия. 
Цвекловите растения могат да издържат кратковременни понижения на 
температурата до -25-30°С, и при наличие на снежна покривка 
измръзването не надвишава 12%, докато при липса на снежна покривка 
критичната температура е -10°С на въздуха. В същото време чрез редица 
агротехнически мероприятия, свързани с получаването на посеви с 
определена гъстота и големина на растенията, условията за презимуване 
могат да се подобрят или влошат. При настоящия опит са спазени всички 
други изисквания, влияещи върху презимуването, затова в случая се 
разглежда взаимодействието между климатичните условия и хранителния 
режим. В климатично отношение месец януари е подходящ за успешно 
презимуване на цвекловите растения. Само през периода 10-12 януари на 
1985 г. температурата на въздуха е била под -10°С. За 1983 г., 1984 г. и 
1986 г. преобладават положителни температури и около 0°С. През 
отделните години по-разнообразен в това отношение е месец февруари. 
Отчетени са по-продължителни периоди с ниски температури през 1983 г., 
1984 г. и най-вече през 1985 г. В същото време са регистрирани резки 
колебания на температурата за кратък период. Така например на 11.02.1985 
г. температурата е била +5.2°С, а на следващия ден се понижава до  
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Оран на 
30-35 сm 21.8 137 13.7 22.6 25.5 23 90.2 179 107.8 
Оран на 
20-25 сm 16.4 113.4 13.2 22.4 24.6 21.9 89 166 100 
Дискуване 
на 10-
15сm 

14.4 101 12.7 21.2 22.2 18.8 84.7 140 84.3 

 
Разрохква
не 40-45 
сm 

13.9 98.3 13 22 22.6 19.3 85.4 153 92.2 

Фрезуване 
на 6-8 сm 12.6 82.8 11.8 20.3 20.2 16.2 81 117 70.5 
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Оран на 
30-35 сm 18.6 111.1 13.3 21.4 27.9 24.8 88.9 171 113.2 

Оран на 
20-25 сm 17 97.5 13.7 21.6 26.3 23 87.4 151 100 

Дискува
не на 10-

15сm 
15.5 88.9 12.2 20 24.5 21 85.7 132 87.4 

Разрохква
не 40-45 

сm 
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14.3 82.9 10.9 19.1 23.8 17 71.4 107 70.9 
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-12.4°С. Подобни изменения се наблюдават и през останалите периоди. 
Имайки  предвид нееднаквостта на температурните условия през отделните 
години, на Табл. 14 са представени данните за количеството презимували 
растения в зависимост от хранителния режим по години. През 1983 г., 1984 
г. и 1986 г. презимуването на растенията се движи от 67% до 97%. 
Наблюдава се слаба зависимост между внесените през есента количества 
азот и процента на презимувалите растения. В това отношение най-
показателни са резултатите от 1985 г. Климатичните условия се 
характеризират с резки колебания през януари и февруари и 
продължително задържане на отрицателните температури. Така например 
от 12 до 24 февруари с малки изключения температурата на въздуха се 
задържа под -10°С с минимум на 21.02. -13.2°С. През този период липсва и 
снежна покривка. При такива условия от различните варианти загиват от 
36% до 79% от растенията. Разглеждайки резултатите за количеството на 
загиналите растения през 1985 г., се вижда, че при тези показатели се 
наблюдава ясно изразена зависимост с внесените хранителни вещества, и 
по-специално с азота. Най-нисък е процентът на преживелите растения в 
случаите, когато е внесен самостоятелно 6 kg/da азот (вар. 14) - 21% 
презимували растения, или в случаите на комбинирано торене с фосфор 
или калий, но с по-високи азотни дози - 9 kg/da (вар. 5 и 9), съответно 31% 
и 24% презимували растения. От данните на Табл. 14 се вижда, че при 
всички случаи на самостоятелно азотно торене или при торене с повишени 
норми, независимо от внесените други хранителни елементи, има доказани 
отрицателни разлики по отношение на презимувалите растения - от 76% до 
88%. Достоверно положително влияние се наблюдава при варианти 10 и 24 
- съответно 114% и 112% презимували растения - торене с Р12К12, и вариант 
11 – N3P12K12 – 112% презимували растения. 

За съставянето на графичните криви са използвани следните 
регресионни уравнения: 

 
К12 - У = 47.999 + 12,333.x - 4,333.x2 + 0.296.Х3 (1985 г.); 
К12 - У = 77,798 + 5,178.x - 1,706.x2 + 0,104.x3 (средно); 
Р12 - У = 51,001 + 11,777.x-2,944.x2 + 0,154.x3 (1985 г.); 
Р12 - У = 80,298 + 3.767.х - 1,039.x2 + 0,046.x3 (средно); 
Р12К12 - У = 63,999 + 1,333.x -0,667.x2 - 0,037.x3 (1985 г.); 
К - у = 21.001 + 0.917.x + 0,042 x2- 4,629.103х3 (1985 г.); 
К - у = 58,299 + 0,492.x + 0,129.x2 - 7,407.103.х3 (средно); 
Р - у = 21,000 + 2,444.x + 0.833.Х2 - 7,716.10-3.х3 (1985 г. ); 
Р - у = 58.299 + 0,744.x + 0,159.x2 - 7,716.10-3.х3 (средно). 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 14. Влияние на предсеитбеното торене върху презимуването 
на цвекловите растения. 
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Предсеитбено 
торене, kg/da 

 

1983, 
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1984, 
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1985, 

% 

 

1986, 
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Сред 
но, % 

B % 
от ст. 

 N P K 
1 0 0 0 85 84 46 90 76.3 100  
2 0 12 0 92 90 51 88 80.3 105 
3 3 12 0 90 87 64 93 83.5 110 
4 6 12 0 83 86 49 84 75.5 99 
5 9 12 0 78 74 31 72 63.8 84.00 
6 0 0 12 93 83 48 87 77.8 102 
7 3 0 12 91 83 54 95 80.8 106 
8 6 0 12 84 80 30 86 70.0 92 
9 9 0 12 87 75 24 65 62.3 82.00 
10 0 12 12 94 94 64 97 87.0 114* 
11 3 12 12 91 93 63 94 85.3 112* 
12 6 12 12 88 88 56 89 80.8 105 
13 9 12 12 82 77 49 77 71.3 93 
14 6 0 0 67 72 21 73 58.3 76.00

0 15 6 6 0 76 77 37 76 66.5 87.0 
16 6 18 0 87 84 47 83 75.3 99 
17 6 6 12 80 80 59 76 73.7 97  
18 6 18 12 90 90 41 88 77.3 101 
19 6 0 6 80 78 27 72 64.3 84.00 
20 6 0 18 85 82 24 72 65.8 86.00 
21 6 12 6 86 86 54 86 78.0 102 
22 6 12 18 88 92 52 87 79.8 105 
23 8 12 12 84 76 27 B2 67.5 88.0 
24 0 12 12 92 91 63 95 83.5 112* 
Гарнираност–раст./лин.m 24.0 23.4 24.4 30.0 25.4  
GD 5%     7.72 10.1 
GD 1%     10.25 

 
13.4 

GD 0.1% 

 

    13.30 17.4 
Р, %       
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-12.4°С. Подобни изменения се наблюдават и през останалите периоди. 
Имайки  предвид нееднаквостта на температурните условия през отделните 
години, на Табл. 14 са представени данните за количеството презимували 
растения в зависимост от хранителния режим по години. През 1983 г., 1984 
г. и 1986 г. презимуването на растенията се движи от 67% до 97%. 
Наблюдава се слаба зависимост между внесените през есента количества 
азот и процента на презимувалите растения. В това отношение най-
показателни са резултатите от 1985 г. Климатичните условия се 
характеризират с резки колебания през януари и февруари и 
продължително задържане на отрицателните температури. Така например 
от 12 до 24 февруари с малки изключения температурата на въздуха се 
задържа под -10°С с минимум на 21.02. -13.2°С. През този период липсва и 
снежна покривка. При такива условия от различните варианти загиват от 
36% до 79% от растенията. Разглеждайки резултатите за количеството на 
загиналите растения през 1985 г., се вижда, че при тези показатели се 
наблюдава ясно изразена зависимост с внесените хранителни вещества, и 
по-специално с азота. Най-нисък е процентът на преживелите растения в 
случаите, когато е внесен самостоятелно 6 kg/da азот (вар. 14) - 21% 
презимували растения, или в случаите на комбинирано торене с фосфор 
или калий, но с по-високи азотни дози - 9 kg/da (вар. 5 и 9), съответно 31% 
и 24% презимували растения. От данните на Табл. 14 се вижда, че при 
всички случаи на самостоятелно азотно торене или при торене с повишени 
норми, независимо от внесените други хранителни елементи, има доказани 
отрицателни разлики по отношение на презимувалите растения - от 76% до 
88%. Достоверно положително влияние се наблюдава при варианти 10 и 24 
- съответно 114% и 112% презимували растения - торене с Р12К12, и вариант 
11 – N3P12K12 – 112% презимували растения. 

За съставянето на графичните криви са използвани следните 
регресионни уравнения: 

 
К12 - У = 47.999 + 12,333.x - 4,333.x2 + 0.296.Х3 (1985 г.); 
К12 - У = 77,798 + 5,178.x - 1,706.x2 + 0,104.x3 (средно); 
Р12 - У = 51,001 + 11,777.x-2,944.x2 + 0,154.x3 (1985 г.); 
Р12 - У = 80,298 + 3.767.х - 1,039.x2 + 0,046.x3 (средно); 
Р12К12 - У = 63,999 + 1,333.x -0,667.x2 - 0,037.x3 (1985 г.); 
К - у = 21.001 + 0.917.x + 0,042 x2- 4,629.103х3 (1985 г.); 
К - у = 58,299 + 0,492.x + 0,129.x2 - 7,407.103.х3 (средно); 
Р - у = 21,000 + 2,444.x + 0.833.Х2 - 7,716.10-3.х3 (1985 г. ); 
Р - у = 58.299 + 0,744.x + 0,159.x2 - 7,716.10-3.х3 (средно). 
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19 6 0 6 80 78 27 72 64.3 84.00 
20 6 0 18 85 82 24 72 65.8 86.00 
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Най-добре се запазват растенията при количества азот 3 kg/da. 

Резултатите за 1985 г. сочат, че увеличаването на азотната норма от 3 до 9 
kg/da води до рязко намаление на процента презимували растения. На фон 
K12 максимумът на запазените растения е при N 1.5 – 57.75% и намалява 
регресивно до норма N9. За Р12 максимумът е при N 2.5 – 64.45%. 
Комбинираното торене с Р12К12 се отразява благоприятно върху 
презимуването. Така например през 1985 г. при самостоятелно торене с N6 
kg/da загиват 79% от растенията, но при вариант 12 – N6 + Р12К12, 
загиналите растения са 44%. При същите количества калий и фосфор, но с 
намалена доза азот - 3 kg/da (вар. 11), успешно презимуват 63% от 
растенията. При гъстота на посева през 1985 г. – 24.4 растения на линеен 
метър, са презимували 63-64% от растенията, или 15.4 растения на линеен 
метър, което е напълно достатъчно за нормално реколтиране на посева. 
Влиянието на различните количества фосфор и калий при определен азотен 
фон върху запазването на цвекловите растения е посочено на фиг. 2 - 
средно за периода и за 1985 г. На азотен фон 6 kg/da внасянето на калий от 
0 до 18 kg/da повишава количеството на презимувалите растения средно от 
58.3% до 70%. По отношение повишаването на устойчивостта на 
растенията към ниски температури фосфорните торове са от по-голямо 
значение. Основание за това твърдение  дават резултатите от 
презимуването през 1985 г. При определен азотен фон и едно и също 
количество фосфор и калий (12 kg/da), фосфорът повишава презимуването 
до 49%, а калият - до 30%. Теоретически максимум на презимуване на база 
фосфор може да се постигне при торене с 14.5 kg/da (50.44%), а на база 
калий - при 13.3 kg/da (70.26%). 

Известна представа за комбинираното влияние на фосфора и калия 
върху презимуването дават резултатите, посочени в Табл. 14. От 
контролния вариант, където тези елементи заедно с азота липсват, са 
презимували 46% от растенията, а при вариант 10, където са внесени по 12 
kg/da фосфор и калий - 64%. Това показва, че тези два елемента имат 
определено влияние върху повишаване устойчивостта на растенията към 
ниски температури. 

Въпросът за оптималните дози и съотношения на основните хранителни 
елементи, необходими за безразсадните семенници захарно цвекло, досега 
у нас не е разработван. Имайки предвид неговото значение и 
непрекъснатото разширение на семепроизводството, бяха проведени опити 
за установяване изискванията на растенията, отгледани по този начин, към 
хранителния режим. Преди основната обработка на почвата е извършено 
торене с NPK в различни дози и съотношения. Според методиката част от 
азотните количества са внесени през пролетта с първото култивиране. 
Сеитбата е извършена с приспособена сеялка ССТ-12А на 70 cm 
междуредови разстояния, c 40-45 семена на линеен метър, по 
систематичния метод на семепроизводство и съотношение между 
майчиния и бащиния компонент 6:2. Растенията в опита са отгледани 
съгласно изискванията на технологията за безразсадни семенници. 

Влиянието на минералното хранене при захарното цвекло за 
семепроизводство по безразсадния начин е многостранно. От една страна, 
времето, количеството и видът на внесените хранителни вещества оказват 
определено въздействие върху развитието на младите растения и върху 
съхраняемостта им при неблагоприятни климатични условия през зимата и, 
от друга - добивът, посевните и продуктивните качества на семената се 
определят главно от хранителния режим на семепроизводните посеви. 

Влиянието на азота върху добива е представено на фиг. 1, а влиянието 
на фосфора и калия при определено азотно ниво е показано на фиг. 2. 
 

 
 

 
Фиг. 1. Влияние на азота върху добива на семена (kg/da). 
 

 
Фиг. 2. Влияние на фосфора и калия върху добива на семена (kg/da) 
 при азотен фон 12 kg/da. 



25
  
-12.4°С. Подобни изменения се наблюдават и през останалите периоди. 
Имайки  предвид нееднаквостта на температурните условия през отделните 
години, на Табл. 14 са представени данните за количеството презимували 
растения в зависимост от хранителния режим по години. През 1983 г., 1984 
г. и 1986 г. презимуването на растенията се движи от 67% до 97%. 
Наблюдава се слаба зависимост между внесените през есента количества 
азот и процента на презимувалите растения. В това отношение най-
показателни са резултатите от 1985 г. Климатичните условия се 
характеризират с резки колебания през януари и февруари и 
продължително задържане на отрицателните температури. Така например 
от 12 до 24 февруари с малки изключения температурата на въздуха се 
задържа под -10°С с минимум на 21.02. -13.2°С. През този период липсва и 
снежна покривка. При такива условия от различните варианти загиват от 
36% до 79% от растенията. Разглеждайки резултатите за количеството на 
загиналите растения през 1985 г., се вижда, че при тези показатели се 
наблюдава ясно изразена зависимост с внесените хранителни вещества, и 
по-специално с азота. Най-нисък е процентът на преживелите растения в 
случаите, когато е внесен самостоятелно 6 kg/da азот (вар. 14) - 21% 
презимували растения, или в случаите на комбинирано торене с фосфор 
или калий, но с по-високи азотни дози - 9 kg/da (вар. 5 и 9), съответно 31% 
и 24% презимували растения. От данните на Табл. 14 се вижда, че при 
всички случаи на самостоятелно азотно торене или при торене с повишени 
норми, независимо от внесените други хранителни елементи, има доказани 
отрицателни разлики по отношение на презимувалите растения - от 76% до 
88%. Достоверно положително влияние се наблюдава при варианти 10 и 24 
- съответно 114% и 112% презимували растения - торене с Р12К12, и вариант 
11 – N3P12K12 – 112% презимували растения. 

За съставянето на графичните криви са използвани следните 
регресионни уравнения: 

 
К12 - У = 47.999 + 12,333.x - 4,333.x2 + 0.296.Х3 (1985 г.); 
К12 - У = 77,798 + 5,178.x - 1,706.x2 + 0,104.x3 (средно); 
Р12 - У = 51,001 + 11,777.x-2,944.x2 + 0,154.x3 (1985 г.); 
Р12 - У = 80,298 + 3.767.х - 1,039.x2 + 0,046.x3 (средно); 
Р12К12 - У = 63,999 + 1,333.x -0,667.x2 - 0,037.x3 (1985 г.); 
К - у = 21.001 + 0.917.x + 0,042 x2- 4,629.103х3 (1985 г.); 
К - у = 58,299 + 0,492.x + 0,129.x2 - 7,407.103.х3 (средно); 
Р - у = 21,000 + 2,444.x + 0.833.Х2 - 7,716.10-3.х3 (1985 г. ); 
Р - у = 58.299 + 0,744.x + 0,159.x2 - 7,716.10-3.х3 (средно). 
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Най-добре се запазват растенията при количества азот 3 kg/da. 

Резултатите за 1985 г. сочат, че увеличаването на азотната норма от 3 до 9 
kg/da води до рязко намаление на процента презимували растения. На фон 
K12 максимумът на запазените растения е при N 1.5 – 57.75% и намалява 
регресивно до норма N9. За Р12 максимумът е при N 2.5 – 64.45%. 
Комбинираното торене с Р12К12 се отразява благоприятно върху 
презимуването. Така например през 1985 г. при самостоятелно торене с N6 
kg/da загиват 79% от растенията, но при вариант 12 – N6 + Р12К12, 
загиналите растения са 44%. При същите количества калий и фосфор, но с 
намалена доза азот - 3 kg/da (вар. 11), успешно презимуват 63% от 
растенията. При гъстота на посева през 1985 г. – 24.4 растения на линеен 
метър, са презимували 63-64% от растенията, или 15.4 растения на линеен 
метър, което е напълно достатъчно за нормално реколтиране на посева. 
Влиянието на различните количества фосфор и калий при определен азотен 
фон върху запазването на цвекловите растения е посочено на фиг. 2 - 
средно за периода и за 1985 г. На азотен фон 6 kg/da внасянето на калий от 
0 до 18 kg/da повишава количеството на презимувалите растения средно от 
58.3% до 70%. По отношение повишаването на устойчивостта на 
растенията към ниски температури фосфорните торове са от по-голямо 
значение. Основание за това твърдение  дават резултатите от 
презимуването през 1985 г. При определен азотен фон и едно и също 
количество фосфор и калий (12 kg/da), фосфорът повишава презимуването 
до 49%, а калият - до 30%. Теоретически максимум на презимуване на база 
фосфор може да се постигне при торене с 14.5 kg/da (50.44%), а на база 
калий - при 13.3 kg/da (70.26%). 

Известна представа за комбинираното влияние на фосфора и калия 
върху презимуването дават резултатите, посочени в Табл. 14. От 
контролния вариант, където тези елементи заедно с азота липсват, са 
презимували 46% от растенията, а при вариант 10, където са внесени по 12 
kg/da фосфор и калий - 64%. Това показва, че тези два елемента имат 
определено влияние върху повишаване устойчивостта на растенията към 
ниски температури. 

Въпросът за оптималните дози и съотношения на основните хранителни 
елементи, необходими за безразсадните семенници захарно цвекло, досега 
у нас не е разработван. Имайки предвид неговото значение и 
непрекъснатото разширение на семепроизводството, бяха проведени опити 
за установяване изискванията на растенията, отгледани по този начин, към 
хранителния режим. Преди основната обработка на почвата е извършено 
торене с NPK в различни дози и съотношения. Според методиката част от 
азотните количества са внесени през пролетта с първото култивиране. 
Сеитбата е извършена с приспособена сеялка ССТ-12А на 70 cm 
междуредови разстояния, c 40-45 семена на линеен метър, по 
систематичния метод на семепроизводство и съотношение между 
майчиния и бащиния компонент 6:2. Растенията в опита са отгледани 
съгласно изискванията на технологията за безразсадни семенници. 

Влиянието на минералното хранене при захарното цвекло за 
семепроизводство по безразсадния начин е многостранно. От една страна, 
времето, количеството и видът на внесените хранителни вещества оказват 
определено въздействие върху развитието на младите растения и върху 
съхраняемостта им при неблагоприятни климатични условия през зимата и, 
от друга - добивът, посевните и продуктивните качества на семената се 
определят главно от хранителния режим на семепроизводните посеви. 

Влиянието на азота върху добива е представено на фиг. 1, а влиянието 
на фосфора и калия при определено азотно ниво е показано на фиг. 2. 
 

 
 

 
Фиг. 1. Влияние на азота върху добива на семена (kg/da). 
 

 
Фиг. 2. Влияние на фосфора и калия върху добива на семена (kg/da) 
 при азотен фон 12 kg/da. 
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Най-добре се запазват растенията при количества азот 3 kg/da. 
Резултатите за 1985 г. сочат, че увеличаването на азотната норма от 3 до 9 
kg/da води до рязко намаление на процента презимували растения. На фон 
K12 максимумът на запазените растения е при N 1.5 – 57.75% и намалява 
регресивно до норма N9. За Р12 максимумът е при N 2.5 – 64.45%. 
Комбинираното торене с Р12К12 се отразява благоприятно върху 
презимуването. Така например през 1985 г. при самостоятелно торене с N6 
kg/da загиват 79% от растенията, но при вариант 12 – N6 + Р12К12, 
загиналите растения са 44%. При същите количества калий и фосфор, но с 
намалена доза азот - 3 kg/da (вар. 11), успешно презимуват 63% от 
растенията. При гъстота на посева през 1985 г. – 24.4 растения на линеен 
метър, са презимували 63-64% от растенията, или 15.4 растения на линеен 
метър, което е напълно достатъчно за нормално реколтиране на посева. 
Влиянието на различните количества фосфор и калий при определен азотен 
фон върху запазването на цвекловите растения е посочено на фиг. 2 - 
средно за периода и за 1985 г. На азотен фон 6 kg/da внасянето на калий от 
0 до 18 kg/da повишава количеството на презимувалите растения средно от 
58.3% до 70%. По отношение повишаването на устойчивостта на 
растенията към ниски температури фосфорните торове са от по-голямо 
значение. Основание за това твърдение  дават резултатите от 
презимуването през 1985 г. При определен азотен фон и едно и също 
количество фосфор и калий (12 kg/da), фосфорът повишава презимуването 
до 49%, а калият - до 30%. Теоретически максимум на презимуване на база 
фосфор може да се постигне при торене с 14.5 kg/da (50.44%), а на база 
калий - при 13.3 kg/da (70.26%). 

Известна представа за комбинираното влияние на фосфора и калия 
върху презимуването дават резултатите, посочени в Табл. 14. От 
контролния вариант, където тези елементи заедно с азота липсват, са 
презимували 46% от растенията, а при вариант 10, където са внесени по 12 
kg/da фосфор и калий - 64%. Това показва, че тези два елемента имат 
определено влияние върху повишаване устойчивостта на растенията към 
ниски температури. 

Въпросът за оптималните дози и съотношения на основните хранителни 
елементи, необходими за безразсадните семенници захарно цвекло, досега 
у нас не е разработван. Имайки предвид неговото значение и 
непрекъснатото разширение на семепроизводството, бяха проведени опити 
за установяване изискванията на растенията, отгледани по този начин, към 
хранителния режим. Преди основната обработка на почвата е извършено 
торене с NPK в различни дози и съотношения. Според методиката част от 
азотните количества са внесени през пролетта с първото култивиране. 
Сеитбата е извършена с приспособена сеялка ССТ-12А на 70 cm 
междуредови разстояния, c 40-45 семена на линеен метър, по 
систематичния метод на семепроизводство и съотношение между 
майчиния и бащиния компонент 6:2. Растенията в опита са отгледани 
съгласно изискванията на технологията за безразсадни семенници. 

Влиянието на минералното хранене при захарното цвекло за 
семепроизводство по безразсадния начин е многостранно. От една страна, 
времето, количеството и видът на внесените хранителни вещества оказват 
определено въздействие върху развитието на младите растения и върху 
съхраняемостта им при неблагоприятни климатични условия през зимата и, 
от друга - добивът, посевните и продуктивните качества на семената се 
определят главно от хранителния режим на семепроизводните посеви. 

Влиянието на азота върху добива е представено на фиг. 1, а влиянието 
на фосфора и калия при определено азотно ниво е показано на фиг. 2. 
 

 
 

 
Фиг. 1. Влияние на азота върху добива на семена (kg/da). 
 

 
Фиг. 2. Влияние на фосфора и калия върху добива на семена (kg/da) 
 при азотен фон 12 kg/da. 
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Торовият опит е извършен през 1984-1987 г. с родителските форми на 

българския едносеменен сорт Хемус. Количеството семена, получени от 
контролния вариант, е 130 kg/da и се променя в различна степен в 
зависимост от внесените количества хранителни вещества. Най-висок е 
добивът на семена при вариант 13 - 170 kg/da, получен при торене с N18P12 
K12 kg/da (Табл. 15). Близки до този резултат са и вариантите 22, 23, 12, 5 и 
др., но при тях това количество семена е постигнато с внасяне на по-малко 
или по-голямо количество от даден хранителен елемент. При вариант 23 
добивът на семена е много близък до максималния - 169 kg/da, но при него 
е завишена азотната норма на 24 kg/da, което се оказва неефективно. При 
вариант 24 комбинацията от внесените торове е както при вариант 13, с 
тази разлика, че тук цялото количество азот е внесено през пролетта, а при 
вариант 13 - 9 kg/da от общия азот е внесен през есента. Разликата в добива 
на семена между двата варианта показва, че по-големите количества азот, 
внесени през пролетта, не могат да компенсират нуждите от този елемент, 
необходим за правилното развитие на растенията през лятно-есенния 
период. Въпреки че по-големите количества азот, внесени през есента, 
оказват отрицателно влияние върху устойчивостта на цвекловите растения 
на ниски температури, нормалната запасеност на почвата с този елемент е 
абсолютно необходима за формирането на висок добив семена през втората 
година от вегетацията. При вариантите с нарастващи азотни норми и 
определен фон на торене с други основни хранителни вещества се 
забелязва нарастване на добива, като оптимална ефективност се постига в 
зависимост от количеството и на останалите елементи. 

Влиянието на азота върху добива е представено на фиг. 1. При 
определено ниво на К, Р или комбинация от Р, К повишаването на N води 
до увеличаване на добива в различна степен. Това е изразено чрез 
графичните криви на фиг. 1, които са изчислени чрез регресионни 
уравнения от типа у=ао+а1x +а2x +а3х3. 

На фон K12 добивът на семена нараства от 135 kg/da при No до 155 kg/da 
при N18 с теоретичен максимум от 155.02 kg/da семена при 17.75 kg/da азот. 
По-големите количества N не водят до повишаване на добива (данните за N 
след 18 kg/da на фон Р12 или К12 kg/da са изчислени теоретично). По 
отношение на формирането на добива взаимодействието между азотното и 
фосфорното хранене се отразява по-благоприятно в сравнение с калиевото. 
Докато максималният практически добив, формиран от азота на база калий, 
е 155 kg/da, за комбинацията N+P той е 163 kg/da, а теоретичният 
максимум при Р12 е при 18.6 kg/da азот – 163.09 kg/da семена. Според 
получените практически резултати усвояването на азота от растенията е 
най-пълно при комбинирано хранене с РК. При определено количество азот 
добивът на семена е различен в зависимост от внесените допълнителни 
хранителни елементи. Например при торене с N18K12 той е 155 kg/da, с Р12 - 
163 kg/da, а при внасяне на Р12К12 kg/da - 170 kg/da. Както при 
самостоятелното фосфорно или калиево хранене, така и при комбинацията 
с тези два хранителни елемента повишаването на азота води до формиране 
на по-висок добив семена до 18 kg/da азот. Теоретичните изчисления 
показват, че максималният ефект от азота при торене с Р12К12 kg/da е при 
внасяне на 20.1 kg/da азот – 172.44 kg/da семена. По-високите азотни норми 
не водят до повишаване на добива. По-пълното усвояване на азота от 
растенията е в определена зависимост от останалите хранителни елементи. 
На фон K12 kg/da най-ефективната азотна доза е 17.75 kg/da, при торене със 
същото количество Р - 18,6 kg/da, при комбинация на РК – 20.1 kg/da. 

Влиянието на фосфора и калия при определено азотно ниво е показано 
на Фиг. 2. 

При самостоятелното внасяне на К при N12 kg/da добивът на семена се 
повишава от 132 kg/da при Ко до148 kg/da при K12, c теоретичен максимум 
при К14 kg/da – 149.2 kg/da семена. Внасянето на по-високи дози калий не 
води до повишаване на добива. За фосфорното торене максималният добив 
на семена е при Р20 kg/da – 160.5 kg/da семена, който е близък до 
фактическия, получен при P18 kg/da. И в този случай е отчетена определена 
правопропорционална зависимост между количеството на внесения фосфор 
до 18 kg/ da и получения добив семена. На Табл. 15 са посочени данни за 
качествата на семената, включващи абсолютното тегло, кълняемата 
енергия, лабораторната и полската кълняемост. При повечето от 
вариантите абсолютното тегло не се променя в големи граници. По-
значителни отклонения се наблюдават при тези с повишени азотни норми, 
или когато по-високата азотна норма е в комбинация само с един 
допълнителен елемент. Внасянето на различни по вид и количество 
хранителни вещества в почвата при безразсадните цвеклови семенници 
оказва известно влияние и върху посевните качества на семената. В 
сравнение с контролата почти всички умерени азотни норми оказват 
положително въздействие. Jacimovic et al. (2008) считат, че най-висока 
продуктивност се постига при захарното цвекло при торене с N 150, P 150,  
K 150 kg/ha. Според  Bahman et al. (2013) при определени условия 
оптималното ниво на торене може да достигне до 200 kg/ha. Така например 
семената на вариант 18 – N12P18К12 kg/da са със 17 пункта по-висока 
кълняема енергия и 14 пункта по-висока лабораторна кълняемост. Добри 
показатели в това отношение показват и вариантите 11, 12, 16, 21, 22 и др. 
При други, макар и в малка степен, се забелязва намалена кълнителна 
способност при лабораторни условия. Обикновено това са варианти, при 
които е внесен самостоятелно азот (вар. 14) или азотът е в по-високи норми 
- вар. 23 и 24. Полската кълняемост е най-реалният показател за жизненост 
на семената. Макар че в общи линии тя следва тенденциите на 
лабораторната, при нея по-ярко се проявяват различията, дължащи се на 
един или друг фактор.  От резултатите в Табл. 15 се вижда, че най-добра 
доказаност за повишена полска кълняемост в резултат на успешно 
подбрани норми и съотношения на торене има при вар. 22, 12 и 13. Общото 
при тях е умерената азотна норма от 12 kg/da, фосфорът и калият се движат 
от 12 до 18 kg/da.  Обратно, в случаите на самостоятелно азотно торене 
(вар. 14 - 12 kg/da) или при завишени азотни норми от 18 и 24 kg/da, 
независимо от количеството на фосфора и калия (вар. 23 и 24) се забелязва 
намаление на полската кълняемост. 

Върху торенето на захарното цвекло за преработка с микроелементи има 
много изследвания, докато използването на тези вещества при захарно 
цвекло не е дискутирано. Липсата на по-разширени проучвания при 
съвременните едносеменни сортове захарно цвекло и използването на 
безразсадния начин на семепроизводство наложиха извършването на 
настоящите изследвания.  

Опитите са проведени през периода 1988-1992 г. в Института по 
захарното цвекло, Шумен. Извършено е общо торене с макроелементите: 
азот – 14-16 kg/da (от тях 4 kg/da внесени преди дълбоката оран, а 
останалото количество – рано напролет, като подхранване); фосфор – 12-14 
kg/da и калий 10-12 kg/da,  внесени преди основната обработка. По схема е 
извършено торене с бор – 0.2 и 0.4 kg/da, манган 0.4 и 0.8 kg/da, и цинк 0.4 
и 0.8 kg/da, внесени самостоятелно или в комбинация. Като микроторове са 
използвани още: боракс (Na2B4O7.10H2O) – 11.3% в манганов сулфат 
(MnSO4.7H2O) – 22.8% Zn.  

Таблица 15. Влияние на торенето върху добива и качеството на 
семената. 
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Най-добре се запазват растенията при количества азот 3 kg/da. 
Резултатите за 1985 г. сочат, че увеличаването на азотната норма от 3 до 9 
kg/da води до рязко намаление на процента презимували растения. На фон 
K12 максимумът на запазените растения е при N 1.5 – 57.75% и намалява 
регресивно до норма N9. За Р12 максимумът е при N 2.5 – 64.45%. 
Комбинираното торене с Р12К12 се отразява благоприятно върху 
презимуването. Така например през 1985 г. при самостоятелно торене с N6 
kg/da загиват 79% от растенията, но при вариант 12 – N6 + Р12К12, 
загиналите растения са 44%. При същите количества калий и фосфор, но с 
намалена доза азот - 3 kg/da (вар. 11), успешно презимуват 63% от 
растенията. При гъстота на посева през 1985 г. – 24.4 растения на линеен 
метър, са презимували 63-64% от растенията, или 15.4 растения на линеен 
метър, което е напълно достатъчно за нормално реколтиране на посева. 
Влиянието на различните количества фосфор и калий при определен азотен 
фон върху запазването на цвекловите растения е посочено на фиг. 2 - 
средно за периода и за 1985 г. На азотен фон 6 kg/da внасянето на калий от 
0 до 18 kg/da повишава количеството на презимувалите растения средно от 
58.3% до 70%. По отношение повишаването на устойчивостта на 
растенията към ниски температури фосфорните торове са от по-голямо 
значение. Основание за това твърдение  дават резултатите от 
презимуването през 1985 г. При определен азотен фон и едно и също 
количество фосфор и калий (12 kg/da), фосфорът повишава презимуването 
до 49%, а калият - до 30%. Теоретически максимум на презимуване на база 
фосфор може да се постигне при торене с 14.5 kg/da (50.44%), а на база 
калий - при 13.3 kg/da (70.26%). 

Известна представа за комбинираното влияние на фосфора и калия 
върху презимуването дават резултатите, посочени в Табл. 14. От 
контролния вариант, където тези елементи заедно с азота липсват, са 
презимували 46% от растенията, а при вариант 10, където са внесени по 12 
kg/da фосфор и калий - 64%. Това показва, че тези два елемента имат 
определено влияние върху повишаване устойчивостта на растенията към 
ниски температури. 

Въпросът за оптималните дози и съотношения на основните хранителни 
елементи, необходими за безразсадните семенници захарно цвекло, досега 
у нас не е разработван. Имайки предвид неговото значение и 
непрекъснатото разширение на семепроизводството, бяха проведени опити 
за установяване изискванията на растенията, отгледани по този начин, към 
хранителния режим. Преди основната обработка на почвата е извършено 
торене с NPK в различни дози и съотношения. Според методиката част от 
азотните количества са внесени през пролетта с първото култивиране. 
Сеитбата е извършена с приспособена сеялка ССТ-12А на 70 cm 
междуредови разстояния, c 40-45 семена на линеен метър, по 
систематичния метод на семепроизводство и съотношение между 
майчиния и бащиния компонент 6:2. Растенията в опита са отгледани 
съгласно изискванията на технологията за безразсадни семенници. 

Влиянието на минералното хранене при захарното цвекло за 
семепроизводство по безразсадния начин е многостранно. От една страна, 
времето, количеството и видът на внесените хранителни вещества оказват 
определено въздействие върху развитието на младите растения и върху 
съхраняемостта им при неблагоприятни климатични условия през зимата и, 
от друга - добивът, посевните и продуктивните качества на семената се 
определят главно от хранителния режим на семепроизводните посеви. 

Влиянието на азота върху добива е представено на фиг. 1, а влиянието 
на фосфора и калия при определено азотно ниво е показано на фиг. 2. 
 

 
 

 
Фиг. 1. Влияние на азота върху добива на семена (kg/da). 
 

 
Фиг. 2. Влияние на фосфора и калия върху добива на семена (kg/da) 
 при азотен фон 12 kg/da. 

 14 
 
Торовият опит е извършен през 1984-1987 г. с родителските форми на 

българския едносеменен сорт Хемус. Количеството семена, получени от 
контролния вариант, е 130 kg/da и се променя в различна степен в 
зависимост от внесените количества хранителни вещества. Най-висок е 
добивът на семена при вариант 13 - 170 kg/da, получен при торене с N18P12 
K12 kg/da (Табл. 15). Близки до този резултат са и вариантите 22, 23, 12, 5 и 
др., но при тях това количество семена е постигнато с внасяне на по-малко 
или по-голямо количество от даден хранителен елемент. При вариант 23 
добивът на семена е много близък до максималния - 169 kg/da, но при него 
е завишена азотната норма на 24 kg/da, което се оказва неефективно. При 
вариант 24 комбинацията от внесените торове е както при вариант 13, с 
тази разлика, че тук цялото количество азот е внесено през пролетта, а при 
вариант 13 - 9 kg/da от общия азот е внесен през есента. Разликата в добива 
на семена между двата варианта показва, че по-големите количества азот, 
внесени през пролетта, не могат да компенсират нуждите от този елемент, 
необходим за правилното развитие на растенията през лятно-есенния 
период. Въпреки че по-големите количества азот, внесени през есента, 
оказват отрицателно влияние върху устойчивостта на цвекловите растения 
на ниски температури, нормалната запасеност на почвата с този елемент е 
абсолютно необходима за формирането на висок добив семена през втората 
година от вегетацията. При вариантите с нарастващи азотни норми и 
определен фон на торене с други основни хранителни вещества се 
забелязва нарастване на добива, като оптимална ефективност се постига в 
зависимост от количеството и на останалите елементи. 

Влиянието на азота върху добива е представено на фиг. 1. При 
определено ниво на К, Р или комбинация от Р, К повишаването на N води 
до увеличаване на добива в различна степен. Това е изразено чрез 
графичните криви на фиг. 1, които са изчислени чрез регресионни 
уравнения от типа у=ао+а1x +а2x +а3х3. 

На фон K12 добивът на семена нараства от 135 kg/da при No до 155 kg/da 
при N18 с теоретичен максимум от 155.02 kg/da семена при 17.75 kg/da азот. 
По-големите количества N не водят до повишаване на добива (данните за N 
след 18 kg/da на фон Р12 или К12 kg/da са изчислени теоретично). По 
отношение на формирането на добива взаимодействието между азотното и 
фосфорното хранене се отразява по-благоприятно в сравнение с калиевото. 
Докато максималният практически добив, формиран от азота на база калий, 
е 155 kg/da, за комбинацията N+P той е 163 kg/da, а теоретичният 
максимум при Р12 е при 18.6 kg/da азот – 163.09 kg/da семена. Според 
получените практически резултати усвояването на азота от растенията е 
най-пълно при комбинирано хранене с РК. При определено количество азот 
добивът на семена е различен в зависимост от внесените допълнителни 
хранителни елементи. Например при торене с N18K12 той е 155 kg/da, с Р12 - 
163 kg/da, а при внасяне на Р12К12 kg/da - 170 kg/da. Както при 
самостоятелното фосфорно или калиево хранене, така и при комбинацията 
с тези два хранителни елемента повишаването на азота води до формиране 
на по-висок добив семена до 18 kg/da азот. Теоретичните изчисления 
показват, че максималният ефект от азота при торене с Р12К12 kg/da е при 
внасяне на 20.1 kg/da азот – 172.44 kg/da семена. По-високите азотни норми 
не водят до повишаване на добива. По-пълното усвояване на азота от 
растенията е в определена зависимост от останалите хранителни елементи. 
На фон K12 kg/da най-ефективната азотна доза е 17.75 kg/da, при торене със 
същото количество Р - 18,6 kg/da, при комбинация на РК – 20.1 kg/da. 

Влиянието на фосфора и калия при определено азотно ниво е показано 
на Фиг. 2. 

При самостоятелното внасяне на К при N12 kg/da добивът на семена се 
повишава от 132 kg/da при Ко до148 kg/da при K12, c теоретичен максимум 
при К14 kg/da – 149.2 kg/da семена. Внасянето на по-високи дози калий не 
води до повишаване на добива. За фосфорното торене максималният добив 
на семена е при Р20 kg/da – 160.5 kg/da семена, който е близък до 
фактическия, получен при P18 kg/da. И в този случай е отчетена определена 
правопропорционална зависимост между количеството на внесения фосфор 
до 18 kg/ da и получения добив семена. На Табл. 15 са посочени данни за 
качествата на семената, включващи абсолютното тегло, кълняемата 
енергия, лабораторната и полската кълняемост. При повечето от 
вариантите абсолютното тегло не се променя в големи граници. По-
значителни отклонения се наблюдават при тези с повишени азотни норми, 
или когато по-високата азотна норма е в комбинация само с един 
допълнителен елемент. Внасянето на различни по вид и количество 
хранителни вещества в почвата при безразсадните цвеклови семенници 
оказва известно влияние и върху посевните качества на семената. В 
сравнение с контролата почти всички умерени азотни норми оказват 
положително въздействие. Jacimovic et al. (2008) считат, че най-висока 
продуктивност се постига при захарното цвекло при торене с N 150, P 150,  
K 150 kg/ha. Според  Bahman et al. (2013) при определени условия 
оптималното ниво на торене може да достигне до 200 kg/ha. Така например 
семената на вариант 18 – N12P18К12 kg/da са със 17 пункта по-висока 
кълняема енергия и 14 пункта по-висока лабораторна кълняемост. Добри 
показатели в това отношение показват и вариантите 11, 12, 16, 21, 22 и др. 
При други, макар и в малка степен, се забелязва намалена кълнителна 
способност при лабораторни условия. Обикновено това са варианти, при 
които е внесен самостоятелно азот (вар. 14) или азотът е в по-високи норми 
- вар. 23 и 24. Полската кълняемост е най-реалният показател за жизненост 
на семената. Макар че в общи линии тя следва тенденциите на 
лабораторната, при нея по-ярко се проявяват различията, дължащи се на 
един или друг фактор.  От резултатите в Табл. 15 се вижда, че най-добра 
доказаност за повишена полска кълняемост в резултат на успешно 
подбрани норми и съотношения на торене има при вар. 22, 12 и 13. Общото 
при тях е умерената азотна норма от 12 kg/da, фосфорът и калият се движат 
от 12 до 18 kg/da.  Обратно, в случаите на самостоятелно азотно торене 
(вар. 14 - 12 kg/da) или при завишени азотни норми от 18 и 24 kg/da, 
независимо от количеството на фосфора и калия (вар. 23 и 24) се забелязва 
намаление на полската кълняемост. 

Върху торенето на захарното цвекло за преработка с микроелементи има 
много изследвания, докато използването на тези вещества при захарно 
цвекло не е дискутирано. Липсата на по-разширени проучвания при 
съвременните едносеменни сортове захарно цвекло и използването на 
безразсадния начин на семепроизводство наложиха извършването на 
настоящите изследвания.  

Опитите са проведени през периода 1988-1992 г. в Института по 
захарното цвекло, Шумен. Извършено е общо торене с макроелементите: 
азот – 14-16 kg/da (от тях 4 kg/da внесени преди дълбоката оран, а 
останалото количество – рано напролет, като подхранване); фосфор – 12-14 
kg/da и калий 10-12 kg/da,  внесени преди основната обработка. По схема е 
извършено торене с бор – 0.2 и 0.4 kg/da, манган 0.4 и 0.8 kg/da, и цинк 0.4 
и 0.8 kg/da, внесени самостоятелно или в комбинация. Като микроторове са 
използвани още: боракс (Na2B4O7.10H2O) – 11.3% в манганов сулфат 
(MnSO4.7H2O) – 22.8% Zn.  

Таблица 15. Влияние на торенето върху добива и качеството на 
семената. 
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българския едносеменен сорт Хемус. Количеството семена, получени от 
контролния вариант, е 130 kg/da и се променя в различна степен в 
зависимост от внесените количества хранителни вещества. Най-висок е 
добивът на семена при вариант 13 - 170 kg/da, получен при торене с N18P12 
K12 kg/da (Табл. 15). Близки до този резултат са и вариантите 22, 23, 12, 5 и 
др., но при тях това количество семена е постигнато с внасяне на по-малко 
или по-голямо количество от даден хранителен елемент. При вариант 23 
добивът на семена е много близък до максималния - 169 kg/da, но при него 
е завишена азотната норма на 24 kg/da, което се оказва неефективно. При 
вариант 24 комбинацията от внесените торове е както при вариант 13, с 
тази разлика, че тук цялото количество азот е внесено през пролетта, а при 
вариант 13 - 9 kg/da от общия азот е внесен през есента. Разликата в добива 
на семена между двата варианта показва, че по-големите количества азот, 
внесени през пролетта, не могат да компенсират нуждите от този елемент, 
необходим за правилното развитие на растенията през лятно-есенния 
период. Въпреки че по-големите количества азот, внесени през есента, 
оказват отрицателно влияние върху устойчивостта на цвекловите растения 
на ниски температури, нормалната запасеност на почвата с този елемент е 
абсолютно необходима за формирането на висок добив семена през втората 
година от вегетацията. При вариантите с нарастващи азотни норми и 
определен фон на торене с други основни хранителни вещества се 
забелязва нарастване на добива, като оптимална ефективност се постига в 
зависимост от количеството и на останалите елементи. 

Влиянието на азота върху добива е представено на фиг. 1. При 
определено ниво на К, Р или комбинация от Р, К повишаването на N води 
до увеличаване на добива в различна степен. Това е изразено чрез 
графичните криви на фиг. 1, които са изчислени чрез регресионни 
уравнения от типа у=ао+а1x +а2x +а3х3. 

На фон K12 добивът на семена нараства от 135 kg/da при No до 155 kg/da 
при N18 с теоретичен максимум от 155.02 kg/da семена при 17.75 kg/da азот. 
По-големите количества N не водят до повишаване на добива (данните за N 
след 18 kg/da на фон Р12 или К12 kg/da са изчислени теоретично). По 
отношение на формирането на добива взаимодействието между азотното и 
фосфорното хранене се отразява по-благоприятно в сравнение с калиевото. 
Докато максималният практически добив, формиран от азота на база калий, 
е 155 kg/da, за комбинацията N+P той е 163 kg/da, а теоретичният 
максимум при Р12 е при 18.6 kg/da азот – 163.09 kg/da семена. Според 
получените практически резултати усвояването на азота от растенията е 
най-пълно при комбинирано хранене с РК. При определено количество азот 
добивът на семена е различен в зависимост от внесените допълнителни 
хранителни елементи. Например при торене с N18K12 той е 155 kg/da, с Р12 - 
163 kg/da, а при внасяне на Р12К12 kg/da - 170 kg/da. Както при 
самостоятелното фосфорно или калиево хранене, така и при комбинацията 
с тези два хранителни елемента повишаването на азота води до формиране 
на по-висок добив семена до 18 kg/da азот. Теоретичните изчисления 
показват, че максималният ефект от азота при торене с Р12К12 kg/da е при 
внасяне на 20.1 kg/da азот – 172.44 kg/da семена. По-високите азотни норми 
не водят до повишаване на добива. По-пълното усвояване на азота от 
растенията е в определена зависимост от останалите хранителни елементи. 
На фон K12 kg/da най-ефективната азотна доза е 17.75 kg/da, при торене със 
същото количество Р - 18,6 kg/da, при комбинация на РК – 20.1 kg/da. 

Влиянието на фосфора и калия при определено азотно ниво е показано 
на Фиг. 2. 

При самостоятелното внасяне на К при N12 kg/da добивът на семена се 
повишава от 132 kg/da при Ко до148 kg/da при K12, c теоретичен максимум 
при К14 kg/da – 149.2 kg/da семена. Внасянето на по-високи дози калий не 
води до повишаване на добива. За фосфорното торене максималният добив 
на семена е при Р20 kg/da – 160.5 kg/da семена, който е близък до 
фактическия, получен при P18 kg/da. И в този случай е отчетена определена 
правопропорционална зависимост между количеството на внесения фосфор 
до 18 kg/ da и получения добив семена. На Табл. 15 са посочени данни за 
качествата на семената, включващи абсолютното тегло, кълняемата 
енергия, лабораторната и полската кълняемост. При повечето от 
вариантите абсолютното тегло не се променя в големи граници. По-
значителни отклонения се наблюдават при тези с повишени азотни норми, 
или когато по-високата азотна норма е в комбинация само с един 
допълнителен елемент. Внасянето на различни по вид и количество 
хранителни вещества в почвата при безразсадните цвеклови семенници 
оказва известно влияние и върху посевните качества на семената. В 
сравнение с контролата почти всички умерени азотни норми оказват 
положително въздействие. Jacimovic et al. (2008) считат, че най-висока 
продуктивност се постига при захарното цвекло при торене с N 150, P 150,  
K 150 kg/ha. Според  Bahman et al. (2013) при определени условия 
оптималното ниво на торене може да достигне до 200 kg/ha. Така например 
семената на вариант 18 – N12P18К12 kg/da са със 17 пункта по-висока 
кълняема енергия и 14 пункта по-висока лабораторна кълняемост. Добри 
показатели в това отношение показват и вариантите 11, 12, 16, 21, 22 и др. 
При други, макар и в малка степен, се забелязва намалена кълнителна 
способност при лабораторни условия. Обикновено това са варианти, при 
които е внесен самостоятелно азот (вар. 14) или азотът е в по-високи норми 
- вар. 23 и 24. Полската кълняемост е най-реалният показател за жизненост 
на семената. Макар че в общи линии тя следва тенденциите на 
лабораторната, при нея по-ярко се проявяват различията, дължащи се на 
един или друг фактор.  От резултатите в Табл. 15 се вижда, че най-добра 
доказаност за повишена полска кълняемост в резултат на успешно 
подбрани норми и съотношения на торене има при вар. 22, 12 и 13. Общото 
при тях е умерената азотна норма от 12 kg/da, фосфорът и калият се движат 
от 12 до 18 kg/da.  Обратно, в случаите на самостоятелно азотно торене 
(вар. 14 - 12 kg/da) или при завишени азотни норми от 18 и 24 kg/da, 
независимо от количеството на фосфора и калия (вар. 23 и 24) се забелязва 
намаление на полската кълняемост. 

Върху торенето на захарното цвекло за преработка с микроелементи има 
много изследвания, докато използването на тези вещества при захарно 
цвекло не е дискутирано. Липсата на по-разширени проучвания при 
съвременните едносеменни сортове захарно цвекло и използването на 
безразсадния начин на семепроизводство наложиха извършването на 
настоящите изследвания.  

Опитите са проведени през периода 1988-1992 г. в Института по 
захарното цвекло, Шумен. Извършено е общо торене с макроелементите: 
азот – 14-16 kg/da (от тях 4 kg/da внесени преди дълбоката оран, а 
останалото количество – рано напролет, като подхранване); фосфор – 12-14 
kg/da и калий 10-12 kg/da,  внесени преди основната обработка. По схема е 
извършено торене с бор – 0.2 и 0.4 kg/da, манган 0.4 и 0.8 kg/da, и цинк 0.4 
и 0.8 kg/da, внесени самостоятелно или в комбинация. Като микроторове са 
използвани още: боракс (Na2B4O7.10H2O) – 11.3% в манганов сулфат 
(MnSO4.7H2O) – 22.8% Zn.  

Таблица 15. Влияние на торенето върху добива и качеството на 
семената. 
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No 

Общо торене, 
kg/da 

 

В т.ч. 
през 
пролетт
а, kg/da 

Добив 
на 
семена, 
kg/dа 

B% 
от St. 
 

Абсолю
тно 
тегло, 

g 

Кълняемост, 
% 

 

N P K N KE ЛК ПК 
1 0 0  0 0 130 100 16,4 65 70 56 
2 0 12 0 0 131 100 16,7 64 71 56 
3 6 12 0 3 141 108 16,4 69 75 58 

4 12 12 0 6 155 119** 17.8 73 81 60 
5 18 12 0 9 163 125*** 17.6 77 80 60 
6 0 0 12 0 135 104 16,6 63 66 52 
7 6 0 12 3 137 105 17.2 68 70 54 
8 12 0 12 6 147 113* 17,1 68 72 53 
9 18 0 12 9 155 119** 18,0 71 76 57 
10 0 12 12 0 131 100 16.5 72 75 56 
11 6 12 12 3 143 110 16,8 79 82 60 
12 12 12 12 6 163 125*** 17,0 78 80 62* 
13 18 12 12 9 170 131 *** 17,9 73 80 60 
14 12 0 0 6 132 102 17.6 63 68 53 
15 12 6 0 6 150 114* 17,7 71 75 59 
16 12 18 0 6 158 122** 16,5 79 81 60 
17 12 6 12 6 158 122*** 17.3 74 76 53 
18 12 18  12 6 158 122*** 17.1 82 84 62* 
19 12 0 6 6 137 105 17,0 63 70 52 

20 12 0 18 6 143 110 17.0 66 71 54 
21 12 12 6 6 145 112* 16,9 77 79 60 
22 12 12 18 6 167 128*** 16,9 77 82 63* 

+ 23 24 12 12 18 169 130*** 18,2 63 70 54 
24 18 12 12 18 146  112* 17.8 60 68 50 

 GD 5%    15,3 11.8    5,4 
 GD 1%    21,2 16,3    6,8 
 GD0.1

% 
   27,0 20,8    7,8 

 P, %     3,0    2,1 

   
Добивът и качеството на семената са определени по приети в Института 

методики. Агрохимическата характеристика на почвата в опитния участък 

е следната: хумус – 3.145%, СаСО-3% - 3.5%-4.5%, pH – 7.2; азот, 
определен чрез пряка дестилация,  в mg/100g: NH4 – 3.54, NO3 – 10.06; 
достъпни за растенията P и K: Р – 11.2mg/100g и K -27.80 g/100g; 
микроелементи, определени атомноадсорбционно (по Л. Станчев) в mg/100 
g: B -1.64, Mn – 6.55, Zn – 1.91, Mo – 0.20, Fe – 2.90. Резултатите от анализа 
на минералния състав на почвата показват, че тя е добре и много добре 
запасена с бор. В същото време трябва да се отбележи неблагоприятният 
манганов режим на карбонатните черноземи и по-сложната подвижност на 
цинка. По данни на Станчев и др. този тип почви се отличават с най-ниско 
съдържание на разтворим ацетат буфер цинк. 

Таблица 16. Влияние на микроелементите B, Mn, Zn върху 
презимуването на растенията от захарно цвекло и добива на семена. 

№ Вариант 
Презиму 

вали 
растения, 

% 
B % от 

стандарта Ранг 
Добив 

на 
семена 

B % от 
стандарта 

Ран
г 

1.Контрола 82 100   138 100   
Почвено торене. 

2. B – 0.2 91 110,9   150 108.6   
3. Mn – 0.4 80 97.5   130 94.0   
4. Zn – 0.4 86 104.8   137 99.0   
5. B-0.2+Mn-0.4 90 109.7   148 107.2   
6. B-0.2+Zn-0.4 94 114.5 + 138 100.0   
7. Mn-0.4+Zn-0.4 88 107.3   142 102.8   
8. B-0.2+Mn-0.4+Zn-0.4 93 113.4 + 158 114.4 + 
9. B – 0.4 94 114.5 + 152 110.1 + 
10. M – 0.8  82 100.0   147 106.5   
11. Zn – 0.8 87 106.0   153 110.4 + 
12. B-0.4+Mn-0.8 90 109.7   159 115.2 +++ 
13. B-0.4+Zn-0.8 96 117.0 + 152 110.1 + 
14. Mn-0.8+Zn-0.8 90 109.7   147 106.5   
15.B-0.4+Mn-0.8+Zn-0.8 95 115.8 + 153 110.4 + 

Листно подхранване 
16.  B – 0.02% 

      

143 103.6   
17. Mn – 0.1% 140 101.4   
18. Zn – 0.05 % 142 102.8   
19. B – 0.02%+Mn-0.1% 160 115.9 +++ 

20. B – 0.02%+Zn-0.05% 162 117.3 +++ 
21. Mn – 0.1%+Zn-0.05% 173 125.3 +++ 
22. B-0.02%+Mn-0.1% 
+Zn-0.05% 175 126.8 +++ 
GD 5% 10.8 13.2 

  
12.4 9.2 

  1% 13.8 16.8 13.2 11.8 
0.1% 16.5 20.1 19.3 14.9 
P. %   5.3     3.74   

 
Lawson, V. (2009) счита, че специфичната роля на бора в обмяната на 

веществата в растенията спомага за общото им развитие и повишава 
устойчивостта им към неблагоприятни условия. Hellal et al. (2009)  
приемат, че борът оказва положително влияние върху конверсията на азота, 
калия и желязото, което влияе върху метаболизма на образуване на 
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Торовият опит е извършен през 1984-1987 г. с родителските форми на 

българския едносеменен сорт Хемус. Количеството семена, получени от 
контролния вариант, е 130 kg/da и се променя в различна степен в 
зависимост от внесените количества хранителни вещества. Най-висок е 
добивът на семена при вариант 13 - 170 kg/da, получен при торене с N18P12 
K12 kg/da (Табл. 15). Близки до този резултат са и вариантите 22, 23, 12, 5 и 
др., но при тях това количество семена е постигнато с внасяне на по-малко 
или по-голямо количество от даден хранителен елемент. При вариант 23 
добивът на семена е много близък до максималния - 169 kg/da, но при него 
е завишена азотната норма на 24 kg/da, което се оказва неефективно. При 
вариант 24 комбинацията от внесените торове е както при вариант 13, с 
тази разлика, че тук цялото количество азот е внесено през пролетта, а при 
вариант 13 - 9 kg/da от общия азот е внесен през есента. Разликата в добива 
на семена между двата варианта показва, че по-големите количества азот, 
внесени през пролетта, не могат да компенсират нуждите от този елемент, 
необходим за правилното развитие на растенията през лятно-есенния 
период. Въпреки че по-големите количества азот, внесени през есента, 
оказват отрицателно влияние върху устойчивостта на цвекловите растения 
на ниски температури, нормалната запасеност на почвата с този елемент е 
абсолютно необходима за формирането на висок добив семена през втората 
година от вегетацията. При вариантите с нарастващи азотни норми и 
определен фон на торене с други основни хранителни вещества се 
забелязва нарастване на добива, като оптимална ефективност се постига в 
зависимост от количеството и на останалите елементи. 

Влиянието на азота върху добива е представено на фиг. 1. При 
определено ниво на К, Р или комбинация от Р, К повишаването на N води 
до увеличаване на добива в различна степен. Това е изразено чрез 
графичните криви на фиг. 1, които са изчислени чрез регресионни 
уравнения от типа у=ао+а1x +а2x +а3х3. 

На фон K12 добивът на семена нараства от 135 kg/da при No до 155 kg/da 
при N18 с теоретичен максимум от 155.02 kg/da семена при 17.75 kg/da азот. 
По-големите количества N не водят до повишаване на добива (данните за N 
след 18 kg/da на фон Р12 или К12 kg/da са изчислени теоретично). По 
отношение на формирането на добива взаимодействието между азотното и 
фосфорното хранене се отразява по-благоприятно в сравнение с калиевото. 
Докато максималният практически добив, формиран от азота на база калий, 
е 155 kg/da, за комбинацията N+P той е 163 kg/da, а теоретичният 
максимум при Р12 е при 18.6 kg/da азот – 163.09 kg/da семена. Според 
получените практически резултати усвояването на азота от растенията е 
най-пълно при комбинирано хранене с РК. При определено количество азот 
добивът на семена е различен в зависимост от внесените допълнителни 
хранителни елементи. Например при торене с N18K12 той е 155 kg/da, с Р12 - 
163 kg/da, а при внасяне на Р12К12 kg/da - 170 kg/da. Както при 
самостоятелното фосфорно или калиево хранене, така и при комбинацията 
с тези два хранителни елемента повишаването на азота води до формиране 
на по-висок добив семена до 18 kg/da азот. Теоретичните изчисления 
показват, че максималният ефект от азота при торене с Р12К12 kg/da е при 
внасяне на 20.1 kg/da азот – 172.44 kg/da семена. По-високите азотни норми 
не водят до повишаване на добива. По-пълното усвояване на азота от 
растенията е в определена зависимост от останалите хранителни елементи. 
На фон K12 kg/da най-ефективната азотна доза е 17.75 kg/da, при торене със 
същото количество Р - 18,6 kg/da, при комбинация на РК – 20.1 kg/da. 

Влиянието на фосфора и калия при определено азотно ниво е показано 
на Фиг. 2. 

При самостоятелното внасяне на К при N12 kg/da добивът на семена се 
повишава от 132 kg/da при Ко до148 kg/da при K12, c теоретичен максимум 
при К14 kg/da – 149.2 kg/da семена. Внасянето на по-високи дози калий не 
води до повишаване на добива. За фосфорното торене максималният добив 
на семена е при Р20 kg/da – 160.5 kg/da семена, който е близък до 
фактическия, получен при P18 kg/da. И в този случай е отчетена определена 
правопропорционална зависимост между количеството на внесения фосфор 
до 18 kg/ da и получения добив семена. На Табл. 15 са посочени данни за 
качествата на семената, включващи абсолютното тегло, кълняемата 
енергия, лабораторната и полската кълняемост. При повечето от 
вариантите абсолютното тегло не се променя в големи граници. По-
значителни отклонения се наблюдават при тези с повишени азотни норми, 
или когато по-високата азотна норма е в комбинация само с един 
допълнителен елемент. Внасянето на различни по вид и количество 
хранителни вещества в почвата при безразсадните цвеклови семенници 
оказва известно влияние и върху посевните качества на семената. В 
сравнение с контролата почти всички умерени азотни норми оказват 
положително въздействие. Jacimovic et al. (2008) считат, че най-висока 
продуктивност се постига при захарното цвекло при торене с N 150, P 150,  
K 150 kg/ha. Според  Bahman et al. (2013) при определени условия 
оптималното ниво на торене може да достигне до 200 kg/ha. Така например 
семената на вариант 18 – N12P18К12 kg/da са със 17 пункта по-висока 
кълняема енергия и 14 пункта по-висока лабораторна кълняемост. Добри 
показатели в това отношение показват и вариантите 11, 12, 16, 21, 22 и др. 
При други, макар и в малка степен, се забелязва намалена кълнителна 
способност при лабораторни условия. Обикновено това са варианти, при 
които е внесен самостоятелно азот (вар. 14) или азотът е в по-високи норми 
- вар. 23 и 24. Полската кълняемост е най-реалният показател за жизненост 
на семената. Макар че в общи линии тя следва тенденциите на 
лабораторната, при нея по-ярко се проявяват различията, дължащи се на 
един или друг фактор.  От резултатите в Табл. 15 се вижда, че най-добра 
доказаност за повишена полска кълняемост в резултат на успешно 
подбрани норми и съотношения на торене има при вар. 22, 12 и 13. Общото 
при тях е умерената азотна норма от 12 kg/da, фосфорът и калият се движат 
от 12 до 18 kg/da.  Обратно, в случаите на самостоятелно азотно торене 
(вар. 14 - 12 kg/da) или при завишени азотни норми от 18 и 24 kg/da, 
независимо от количеството на фосфора и калия (вар. 23 и 24) се забелязва 
намаление на полската кълняемост. 

Върху торенето на захарното цвекло за преработка с микроелементи има 
много изследвания, докато използването на тези вещества при захарно 
цвекло не е дискутирано. Липсата на по-разширени проучвания при 
съвременните едносеменни сортове захарно цвекло и използването на 
безразсадния начин на семепроизводство наложиха извършването на 
настоящите изследвания.  

Опитите са проведени през периода 1988-1992 г. в Института по 
захарното цвекло, Шумен. Извършено е общо торене с макроелементите: 
азот – 14-16 kg/da (от тях 4 kg/da внесени преди дълбоката оран, а 
останалото количество – рано напролет, като подхранване); фосфор – 12-14 
kg/da и калий 10-12 kg/da,  внесени преди основната обработка. По схема е 
извършено торене с бор – 0.2 и 0.4 kg/da, манган 0.4 и 0.8 kg/da, и цинк 0.4 
и 0.8 kg/da, внесени самостоятелно или в комбинация. Като микроторове са 
използвани още: боракс (Na2B4O7.10H2O) – 11.3% в манганов сулфат 
(MnSO4.7H2O) – 22.8% Zn.  

Таблица 15. Влияние на торенето върху добива и качеството на 
семената. 
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Общо торене, 
kg/da 

 

В т.ч. 
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семена, 
kg/dа 

B% 
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Абсолю
тно 
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Кълняемост, 
% 

 

N P K N KE ЛК ПК 
1 0 0  0 0 130 100 16,4 65 70 56 
2 0 12 0 0 131 100 16,7 64 71 56 
3 6 12 0 3 141 108 16,4 69 75 58 

4 12 12 0 6 155 119** 17.8 73 81 60 
5 18 12 0 9 163 125*** 17.6 77 80 60 
6 0 0 12 0 135 104 16,6 63 66 52 
7 6 0 12 3 137 105 17.2 68 70 54 
8 12 0 12 6 147 113* 17,1 68 72 53 
9 18 0 12 9 155 119** 18,0 71 76 57 
10 0 12 12 0 131 100 16.5 72 75 56 
11 6 12 12 3 143 110 16,8 79 82 60 
12 12 12 12 6 163 125*** 17,0 78 80 62* 
13 18 12 12 9 170 131 *** 17,9 73 80 60 
14 12 0 0 6 132 102 17.6 63 68 53 
15 12 6 0 6 150 114* 17,7 71 75 59 
16 12 18 0 6 158 122** 16,5 79 81 60 
17 12 6 12 6 158 122*** 17.3 74 76 53 
18 12 18  12 6 158 122*** 17.1 82 84 62* 
19 12 0 6 6 137 105 17,0 63 70 52 

20 12 0 18 6 143 110 17.0 66 71 54 
21 12 12 6 6 145 112* 16,9 77 79 60 
22 12 12 18 6 167 128*** 16,9 77 82 63* 

+ 23 24 12 12 18 169 130*** 18,2 63 70 54 
24 18 12 12 18 146  112* 17.8 60 68 50 

 GD 5%    15,3 11.8    5,4 
 GD 1%    21,2 16,3    6,8 
 GD0.1

% 
   27,0 20,8    7,8 

 P, %     3,0    2,1 

   
Добивът и качеството на семената са определени по приети в Института 

методики. Агрохимическата характеристика на почвата в опитния участък 

е следната: хумус – 3.145%, СаСО-3% - 3.5%-4.5%, pH – 7.2; азот, 
определен чрез пряка дестилация,  в mg/100g: NH4 – 3.54, NO3 – 10.06; 
достъпни за растенията P и K: Р – 11.2mg/100g и K -27.80 g/100g; 
микроелементи, определени атомноадсорбционно (по Л. Станчев) в mg/100 
g: B -1.64, Mn – 6.55, Zn – 1.91, Mo – 0.20, Fe – 2.90. Резултатите от анализа 
на минералния състав на почвата показват, че тя е добре и много добре 
запасена с бор. В същото време трябва да се отбележи неблагоприятният 
манганов режим на карбонатните черноземи и по-сложната подвижност на 
цинка. По данни на Станчев и др. този тип почви се отличават с най-ниско 
съдържание на разтворим ацетат буфер цинк. 

Таблица 16. Влияние на микроелементите B, Mn, Zn върху 
презимуването на растенията от захарно цвекло и добива на семена. 

№ Вариант 
Презиму 

вали 
растения, 

% 
B % от 

стандарта Ранг 
Добив 

на 
семена 

B % от 
стандарта 

Ран
г 

1.Контрола 82 100   138 100   
Почвено торене. 

2. B – 0.2 91 110,9   150 108.6   
3. Mn – 0.4 80 97.5   130 94.0   
4. Zn – 0.4 86 104.8   137 99.0   
5. B-0.2+Mn-0.4 90 109.7   148 107.2   
6. B-0.2+Zn-0.4 94 114.5 + 138 100.0   
7. Mn-0.4+Zn-0.4 88 107.3   142 102.8   
8. B-0.2+Mn-0.4+Zn-0.4 93 113.4 + 158 114.4 + 
9. B – 0.4 94 114.5 + 152 110.1 + 
10. M – 0.8  82 100.0   147 106.5   
11. Zn – 0.8 87 106.0   153 110.4 + 
12. B-0.4+Mn-0.8 90 109.7   159 115.2 +++ 
13. B-0.4+Zn-0.8 96 117.0 + 152 110.1 + 
14. Mn-0.8+Zn-0.8 90 109.7   147 106.5   
15.B-0.4+Mn-0.8+Zn-0.8 95 115.8 + 153 110.4 + 

Листно подхранване 
16.  B – 0.02% 

      

143 103.6   
17. Mn – 0.1% 140 101.4   
18. Zn – 0.05 % 142 102.8   
19. B – 0.02%+Mn-0.1% 160 115.9 +++ 

20. B – 0.02%+Zn-0.05% 162 117.3 +++ 
21. Mn – 0.1%+Zn-0.05% 173 125.3 +++ 
22. B-0.02%+Mn-0.1% 
+Zn-0.05% 175 126.8 +++ 
GD 5% 10.8 13.2 

  
12.4 9.2 

  1% 13.8 16.8 13.2 11.8 
0.1% 16.5 20.1 19.3 14.9 
P. %   5.3     3.74   

 
Lawson, V. (2009) счита, че специфичната роля на бора в обмяната на 

веществата в растенията спомага за общото им развитие и повишава 
устойчивостта им към неблагоприятни условия. Hellal et al. (2009)  
приемат, че борът оказва положително влияние върху конверсията на азота, 
калия и желязото, което влияе върху метаболизма на образуване на 
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No 

Общо торене, 
kg/da 

 

В т.ч. 
през 
пролетт
а, kg/da 

Добив 
на 
семена, 
kg/dа 

B% 
от St. 
 

Абсолю
тно 
тегло, 

g 

Кълняемост, 
% 

 

N P K N KE ЛК ПК 
1 0 0  0 0 130 100 16,4 65 70 56 
2 0 12 0 0 131 100 16,7 64 71 56 
3 6 12 0 3 141 108 16,4 69 75 58 

4 12 12 0 6 155 119** 17.8 73 81 60 
5 18 12 0 9 163 125*** 17.6 77 80 60 
6 0 0 12 0 135 104 16,6 63 66 52 
7 6 0 12 3 137 105 17.2 68 70 54 
8 12 0 12 6 147 113* 17,1 68 72 53 
9 18 0 12 9 155 119** 18,0 71 76 57 
10 0 12 12 0 131 100 16.5 72 75 56 
11 6 12 12 3 143 110 16,8 79 82 60 
12 12 12 12 6 163 125*** 17,0 78 80 62* 
13 18 12 12 9 170 131 *** 17,9 73 80 60 
14 12 0 0 6 132 102 17.6 63 68 53 
15 12 6 0 6 150 114* 17,7 71 75 59 
16 12 18 0 6 158 122** 16,5 79 81 60 
17 12 6 12 6 158 122*** 17.3 74 76 53 
18 12 18  12 6 158 122*** 17.1 82 84 62* 
19 12 0 6 6 137 105 17,0 63 70 52 

20 12 0 18 6 143 110 17.0 66 71 54 
21 12 12 6 6 145 112* 16,9 77 79 60 
22 12 12 18 6 167 128*** 16,9 77 82 63* 

+ 23 24 12 12 18 169 130*** 18,2 63 70 54 
24 18 12 12 18 146  112* 17.8 60 68 50 

 GD 5%    15,3 11.8    5,4 
 GD 1%    21,2 16,3    6,8 
 GD0.1

% 
   27,0 20,8    7,8 

 P, %     3,0    2,1 

   
Добивът и качеството на семената са определени по приети в Института 

методики. Агрохимическата характеристика на почвата в опитния участък 

е следната: хумус – 3.145%, СаСО-3% - 3.5%-4.5%, pH – 7.2; азот, 
определен чрез пряка дестилация,  в mg/100g: NH4 – 3.54, NO3 – 10.06; 
достъпни за растенията P и K: Р – 11.2mg/100g и K -27.80 g/100g; 
микроелементи, определени атомноадсорбционно (по Л. Станчев) в mg/100 
g: B -1.64, Mn – 6.55, Zn – 1.91, Mo – 0.20, Fe – 2.90. Резултатите от анализа 
на минералния състав на почвата показват, че тя е добре и много добре 
запасена с бор. В същото време трябва да се отбележи неблагоприятният 
манганов режим на карбонатните черноземи и по-сложната подвижност на 
цинка. По данни на Станчев и др. този тип почви се отличават с най-ниско 
съдържание на разтворим ацетат буфер цинк. 

Таблица 16. Влияние на микроелементите B, Mn, Zn върху 
презимуването на растенията от захарно цвекло и добива на семена. 

№ Вариант 
Презиму 

вали 
растения, 

% 
B % от 

стандарта Ранг 
Добив 

на 
семена 

B % от 
стандарта 

Ран
г 

1.Контрола 82 100   138 100   
Почвено торене. 

2. B – 0.2 91 110,9   150 108.6   
3. Mn – 0.4 80 97.5   130 94.0   
4. Zn – 0.4 86 104.8   137 99.0   
5. B-0.2+Mn-0.4 90 109.7   148 107.2   
6. B-0.2+Zn-0.4 94 114.5 + 138 100.0   
7. Mn-0.4+Zn-0.4 88 107.3   142 102.8   
8. B-0.2+Mn-0.4+Zn-0.4 93 113.4 + 158 114.4 + 
9. B – 0.4 94 114.5 + 152 110.1 + 
10. M – 0.8  82 100.0   147 106.5   
11. Zn – 0.8 87 106.0   153 110.4 + 
12. B-0.4+Mn-0.8 90 109.7   159 115.2 +++ 
13. B-0.4+Zn-0.8 96 117.0 + 152 110.1 + 
14. Mn-0.8+Zn-0.8 90 109.7   147 106.5   
15.B-0.4+Mn-0.8+Zn-0.8 95 115.8 + 153 110.4 + 

Листно подхранване 
16.  B – 0.02% 

      

143 103.6   
17. Mn – 0.1% 140 101.4   
18. Zn – 0.05 % 142 102.8   
19. B – 0.02%+Mn-0.1% 160 115.9 +++ 

20. B – 0.02%+Zn-0.05% 162 117.3 +++ 
21. Mn – 0.1%+Zn-0.05% 173 125.3 +++ 
22. B-0.02%+Mn-0.1% 
+Zn-0.05% 175 126.8 +++ 
GD 5% 10.8 13.2 

  
12.4 9.2 

  1% 13.8 16.8 13.2 11.8 
0.1% 16.5 20.1 19.3 14.9 
P. %   5.3     3.74   

 
Lawson, V. (2009) счита, че специфичната роля на бора в обмяната на 

веществата в растенията спомага за общото им развитие и повишава 
устойчивостта им към неблагоприятни условия. Hellal et al. (2009)  
приемат, че борът оказва положително влияние върху конверсията на азота, 
калия и желязото, което влияе върху метаболизма на образуване на 
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въглехидратите и повишаването на добивите. Торенето с бор  – 
самостоятелно или в комбинация с други микроелементи, подобрява 
студоустойчивостта на растенията в различна степен (Табл. 16). Най-добър 
е ефектът при вар. 13 (B – 0.4 + Zn 0 0.8 kg/da) – 117.0% презимували 
растения спрямо контролата. С по-ниска доказаност са резултатите при 
варианти 6, 8 и 9. При някои варианти (6, 13) борът е в комбинация с цинк, 
чиято роля при фотосинтезата, дишането, въглехидратния и белтъчния 
обмен и др. е също да спомагат за повишаване устойчивостта на растенията 
към неблагоприятни условия. Самостоятелното прилагане на цинка и 
мангана, независимо от използваното количество, не оказва съществено 
влияние върху този показател. Въпреки добрата запасеност на почвата с 
разтворими минерални борни съединения, допълнителното внасяне на 
известни количества бор показва положителен ефект върху добива на 
семена. Добивът на семена при самостоятелно борно торене се повишава 
само при завишената доза – 0.4 kg/da (вар. 9) – 110.1% спрямо контролата. 
При останалите варианти с доказано по-висок добив  семена борът участва 
в комбинация с цинк и манган. Самостоятелното използване на цинка също 
дава положителен ефект, но при по-високата доза – 0.8kg/da (вар. 11). 
Някои автори посочват, че поради сходното действие на отделни 
микроелементи върху обмяната на веществата не се наблюдава повишаване 
на добивите при едновременното им използване. Най-висок е добивът на 
семена при вар. 12 (B – 0.4 + Mn 0.8 kg/da) – 115.2% спрямо контролата, и 
вар. 8 (B – 0.2 + Mn 0.4 + Zn 0.4 kg/da) – 114.4%. В случая вместо 
антагонизъм е налице синергизъм между използваните микроелементи. 
Подобно увеличаване на добива при прилагане на няколко микроелемента 
постигат и Masri and M. Hamza (2015); Amin et al. (2013); Nemeat-Alla еt al. 
(2009); Yarnia et al. (2008), които считат, че ефектът се дължи на 
синергетичното действие на микроелементите. При използването на 
различни дози микроелементи следва да се отбележи, че увеличеното им 
количество е ефективно при самостоятелно използване на бор + цинк и бор 
+ манган. Когато се използват и трите микроелемента, увеличаването на 
дозите не е необходимо. Интерес представляват данните за ефекта от 
използването на посочените микроелементи при листно подхранване. 
Самостоятелното използване на микроелементите не дава ефект. 
Комбинирането им при всички възможни варианти рязко повишава добива 
на семена с доказаност при GD – 0.1%. Най-добър е резултатът при 
комбинация от трите микроелемента – вар. 22 – 126.8% спрямо контролата. 
Близък до него е вар. 21 – Mn + Zn – 125.3%. Комбинациите на бора и 
цинка с мангана повишават добива на семена, съответно 117.3 и 115.9%. 
Изводът е, че при този начин на внасяне на микроелементите усвояването 
им е най-пълно и най-бързо. Влиянието на използваните микроелементи е 
показано на Табл. 17. Няма съществени различия в масата на 1000 семена 
както между отделните варианти, така и сравнени с контролата. Известно 
увеличаване има само при някои варианти на листно третиране с 
микроелементи. Лабораторната кълняемост се променя незначително под 
влияние на торенето с микроелементи. Тя е доказано по-висока само при 
три варианта: вар. 8 – комбинация от трите микроелемента с използване на 
ниските дози на торене – 107.1% спрямо контролата. Със същия процент се 
подобрява лабораторната кълняемост и при по-високите дози от бор и цинк 
при вар. 13; от вариантите с листно подхранване само при комбинираното 

използване на бор, манган и цинк лабораторната кълняемост се 
повишава доказано. Най-висока е полската кълняемост при прилагане на 
високите дози от бор и цинк (вар. 13) – 114.5% спрямо контролата. 
Подобни резултати се получават при торене с бор + манган (вар. 12) и 
комбинация от трите микроелемента (вар. 8). Самостоятелното борно 
торене (вар. 2) също показва положително влияние при този показател. 

Таблица 17. Качества на семената, получени при торене на цвеклов 
семенник с микроелементи. 

№ Вариант 
Маса 

на 
1000 

семена 

Лабо
ратор

на 
кълн
яемо
ст, % 

В % 
от 

станд
арта 

Р
а
н
г 

Пол
ска 
къл
няе
мос
т, 
% 

В % 
от 
станд
арта. 

р 
а 
н 
г 

1.Контрола. 15.4 84 100   62 100   
 Почвено торене. 
2. B – 0.2 15.6 88 104.7   69 112.2 + 
3. Mn – 0.4 15.4 83 98.8   58 93.5   
4. Zn – 0.4 15.4 84 100.0   60 96.0   
5. B-0.2+Mn-0.4 15.8 87 103.5   64 103.2   
6. B-0.2+Zn-0.4 16.0 87 103.5   66 106.4   
7. Mn-0.4+Zn-0.4 15.7 85 101.1   61 98.3   
8. B-0.2+Mn-0.4+Zn-0.4 15.7 90 107.1 + 70 112.9 + 
9. B – 0.4 16.0 86 102.3   62 100.0   
10. M – 0.8  15.3 82 97.6   61 98.3   
11. Zn – 0.8 15.1 80 95.2   57 91.9   
12. B-0.4+Mn-0.8 15.9 88 104.7   70 112.9 + 
13. B-0.4+Zn-0.8 16.1 90 107.1 + 71 114.5 + 
14. Mn-0.8+Zn-0.8 15.3 81 96.4   63 101.6   
15. B-0.4+Mn-0.8+Zn-0.8 15.6 88 104.7   68 109.6 + 
 Листно подхранване. 
16.  B – 0.02% 15.8 88 104.7   64 103.2 

  

17. Mn – 0.1% 15.4 81 96.4   60 96.0 
18. Zn – 0.05 % 15.9 80 95.2   58 93.5 
19. B – 0.02%+Mn-0.1% 16.1 87 103.5   64 103.2 
20. B – 0.02%+Zn-0.05% 16.3 82 97.6   60 96.0 
21. Mn – 0.1%+Zn-0.05% 15.9 88 104.7   67 108.0 
22. B-0.02%+Mn-0.1% +Zn-
0.05% 16.3 89 105.9 + 67 108.0 

GD 5% 
  

5.0 5.9 
  

6.0 9.6 
  1% 6.5 7.7 7.6 12.3 

0.1% 9.2 11.0 11.2 18.1 
P     4.2     5.1   

4.2. Борба с плевелите при  семепроизводните посеви 
През периода 1989-1991 г. бяха заложени  полски опити при поливни 

условия  на безразсадни семенници от захарно цвекло за изпитване на 
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въглехидратите и повишаването на добивите. Торенето с бор  – 
самостоятелно или в комбинация с други микроелементи, подобрява 
студоустойчивостта на растенията в различна степен (Табл. 16). Най-добър 
е ефектът при вар. 13 (B – 0.4 + Zn 0 0.8 kg/da) – 117.0% презимували 
растения спрямо контролата. С по-ниска доказаност са резултатите при 
варианти 6, 8 и 9. При някои варианти (6, 13) борът е в комбинация с цинк, 
чиято роля при фотосинтезата, дишането, въглехидратния и белтъчния 
обмен и др. е също да спомагат за повишаване устойчивостта на растенията 
към неблагоприятни условия. Самостоятелното прилагане на цинка и 
мангана, независимо от използваното количество, не оказва съществено 
влияние върху този показател. Въпреки добрата запасеност на почвата с 
разтворими минерални борни съединения, допълнителното внасяне на 
известни количества бор показва положителен ефект върху добива на 
семена. Добивът на семена при самостоятелно борно торене се повишава 
само при завишената доза – 0.4 kg/da (вар. 9) – 110.1% спрямо контролата. 
При останалите варианти с доказано по-висок добив  семена борът участва 
в комбинация с цинк и манган. Самостоятелното използване на цинка също 
дава положителен ефект, но при по-високата доза – 0.8kg/da (вар. 11). 
Някои автори посочват, че поради сходното действие на отделни 
микроелементи върху обмяната на веществата не се наблюдава повишаване 
на добивите при едновременното им използване. Най-висок е добивът на 
семена при вар. 12 (B – 0.4 + Mn 0.8 kg/da) – 115.2% спрямо контролата, и 
вар. 8 (B – 0.2 + Mn 0.4 + Zn 0.4 kg/da) – 114.4%. В случая вместо 
антагонизъм е налице синергизъм между използваните микроелементи. 
Подобно увеличаване на добива при прилагане на няколко микроелемента 
постигат и Masri and M. Hamza (2015); Amin et al. (2013); Nemeat-Alla еt al. 
(2009); Yarnia et al. (2008), които считат, че ефектът се дължи на 
синергетичното действие на микроелементите. При използването на 
различни дози микроелементи следва да се отбележи, че увеличеното им 
количество е ефективно при самостоятелно използване на бор + цинк и бор 
+ манган. Когато се използват и трите микроелемента, увеличаването на 
дозите не е необходимо. Интерес представляват данните за ефекта от 
използването на посочените микроелементи при листно подхранване. 
Самостоятелното използване на микроелементите не дава ефект. 
Комбинирането им при всички възможни варианти рязко повишава добива 
на семена с доказаност при GD – 0.1%. Най-добър е резултатът при 
комбинация от трите микроелемента – вар. 22 – 126.8% спрямо контролата. 
Близък до него е вар. 21 – Mn + Zn – 125.3%. Комбинациите на бора и 
цинка с мангана повишават добива на семена, съответно 117.3 и 115.9%. 
Изводът е, че при този начин на внасяне на микроелементите усвояването 
им е най-пълно и най-бързо. Влиянието на използваните микроелементи е 
показано на Табл. 17. Няма съществени различия в масата на 1000 семена 
както между отделните варианти, така и сравнени с контролата. Известно 
увеличаване има само при някои варианти на листно третиране с 
микроелементи. Лабораторната кълняемост се променя незначително под 
влияние на торенето с микроелементи. Тя е доказано по-висока само при 
три варианта: вар. 8 – комбинация от трите микроелемента с използване на 
ниските дози на торене – 107.1% спрямо контролата. Със същия процент се 
подобрява лабораторната кълняемост и при по-високите дози от бор и цинк 
при вар. 13; от вариантите с листно подхранване само при комбинираното 

използване на бор, манган и цинк лабораторната кълняемост се 
повишава доказано. Най-висока е полската кълняемост при прилагане на 
високите дози от бор и цинк (вар. 13) – 114.5% спрямо контролата. 
Подобни резултати се получават при торене с бор + манган (вар. 12) и 
комбинация от трите микроелемента (вар. 8). Самостоятелното борно 
торене (вар. 2) също показва положително влияние при този показател. 

Таблица 17. Качества на семената, получени при торене на цвеклов 
семенник с микроелементи. 

№ Вариант 
Маса 

на 
1000 

семена 

Лабо
ратор

на 
кълн
яемо
ст, % 

В % 
от 

станд
арта 

Р
а
н
г 

Пол
ска 
къл
няе
мос
т, 
% 

В % 
от 
станд
арта. 

р 
а 
н 
г 

1.Контрола. 15.4 84 100   62 100   
 Почвено торене. 
2. B – 0.2 15.6 88 104.7   69 112.2 + 
3. Mn – 0.4 15.4 83 98.8   58 93.5   
4. Zn – 0.4 15.4 84 100.0   60 96.0   
5. B-0.2+Mn-0.4 15.8 87 103.5   64 103.2   
6. B-0.2+Zn-0.4 16.0 87 103.5   66 106.4   
7. Mn-0.4+Zn-0.4 15.7 85 101.1   61 98.3   
8. B-0.2+Mn-0.4+Zn-0.4 15.7 90 107.1 + 70 112.9 + 
9. B – 0.4 16.0 86 102.3   62 100.0   
10. M – 0.8  15.3 82 97.6   61 98.3   
11. Zn – 0.8 15.1 80 95.2   57 91.9   
12. B-0.4+Mn-0.8 15.9 88 104.7   70 112.9 + 
13. B-0.4+Zn-0.8 16.1 90 107.1 + 71 114.5 + 
14. Mn-0.8+Zn-0.8 15.3 81 96.4   63 101.6   
15. B-0.4+Mn-0.8+Zn-0.8 15.6 88 104.7   68 109.6 + 
 Листно подхранване. 
16.  B – 0.02% 15.8 88 104.7   64 103.2 

  

17. Mn – 0.1% 15.4 81 96.4   60 96.0 
18. Zn – 0.05 % 15.9 80 95.2   58 93.5 
19. B – 0.02%+Mn-0.1% 16.1 87 103.5   64 103.2 
20. B – 0.02%+Zn-0.05% 16.3 82 97.6   60 96.0 
21. Mn – 0.1%+Zn-0.05% 15.9 88 104.7   67 108.0 
22. B-0.02%+Mn-0.1% +Zn-
0.05% 16.3 89 105.9 + 67 108.0 

GD 5% 
  

5.0 5.9 
  

6.0 9.6 
  1% 6.5 7.7 7.6 12.3 

0.1% 9.2 11.0 11.2 18.1 
P     4.2     5.1   

4.2. Борба с плевелите при  семепроизводните посеви 
През периода 1989-1991 г. бяха заложени  полски опити при поливни 

условия  на безразсадни семенници от захарно цвекло за изпитване на 
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въглехидратите и повишаването на добивите. Торенето с бор  – 
самостоятелно или в комбинация с други микроелементи, подобрява 
студоустойчивостта на растенията в различна степен (Табл. 16). Най-добър 
е ефектът при вар. 13 (B – 0.4 + Zn 0 0.8 kg/da) – 117.0% презимували 
растения спрямо контролата. С по-ниска доказаност са резултатите при 
варианти 6, 8 и 9. При някои варианти (6, 13) борът е в комбинация с цинк, 
чиято роля при фотосинтезата, дишането, въглехидратния и белтъчния 
обмен и др. е също да спомагат за повишаване устойчивостта на растенията 
към неблагоприятни условия. Самостоятелното прилагане на цинка и 
мангана, независимо от използваното количество, не оказва съществено 
влияние върху този показател. Въпреки добрата запасеност на почвата с 
разтворими минерални борни съединения, допълнителното внасяне на 
известни количества бор показва положителен ефект върху добива на 
семена. Добивът на семена при самостоятелно борно торене се повишава 
само при завишената доза – 0.4 kg/da (вар. 9) – 110.1% спрямо контролата. 
При останалите варианти с доказано по-висок добив  семена борът участва 
в комбинация с цинк и манган. Самостоятелното използване на цинка също 
дава положителен ефект, но при по-високата доза – 0.8kg/da (вар. 11). 
Някои автори посочват, че поради сходното действие на отделни 
микроелементи върху обмяната на веществата не се наблюдава повишаване 
на добивите при едновременното им използване. Най-висок е добивът на 
семена при вар. 12 (B – 0.4 + Mn 0.8 kg/da) – 115.2% спрямо контролата, и 
вар. 8 (B – 0.2 + Mn 0.4 + Zn 0.4 kg/da) – 114.4%. В случая вместо 
антагонизъм е налице синергизъм между използваните микроелементи. 
Подобно увеличаване на добива при прилагане на няколко микроелемента 
постигат и Masri and M. Hamza (2015); Amin et al. (2013); Nemeat-Alla еt al. 
(2009); Yarnia et al. (2008), които считат, че ефектът се дължи на 
синергетичното действие на микроелементите. При използването на 
различни дози микроелементи следва да се отбележи, че увеличеното им 
количество е ефективно при самостоятелно използване на бор + цинк и бор 
+ манган. Когато се използват и трите микроелемента, увеличаването на 
дозите не е необходимо. Интерес представляват данните за ефекта от 
използването на посочените микроелементи при листно подхранване. 
Самостоятелното използване на микроелементите не дава ефект. 
Комбинирането им при всички възможни варианти рязко повишава добива 
на семена с доказаност при GD – 0.1%. Най-добър е резултатът при 
комбинация от трите микроелемента – вар. 22 – 126.8% спрямо контролата. 
Близък до него е вар. 21 – Mn + Zn – 125.3%. Комбинациите на бора и 
цинка с мангана повишават добива на семена, съответно 117.3 и 115.9%. 
Изводът е, че при този начин на внасяне на микроелементите усвояването 
им е най-пълно и най-бързо. Влиянието на използваните микроелементи е 
показано на Табл. 17. Няма съществени различия в масата на 1000 семена 
както между отделните варианти, така и сравнени с контролата. Известно 
увеличаване има само при някои варианти на листно третиране с 
микроелементи. Лабораторната кълняемост се променя незначително под 
влияние на торенето с микроелементи. Тя е доказано по-висока само при 
три варианта: вар. 8 – комбинация от трите микроелемента с използване на 
ниските дози на торене – 107.1% спрямо контролата. Със същия процент се 
подобрява лабораторната кълняемост и при по-високите дози от бор и цинк 
при вар. 13; от вариантите с листно подхранване само при комбинираното 

използване на бор, манган и цинк лабораторната кълняемост се 
повишава доказано. Най-висока е полската кълняемост при прилагане на 
високите дози от бор и цинк (вар. 13) – 114.5% спрямо контролата. 
Подобни резултати се получават при торене с бор + манган (вар. 12) и 
комбинация от трите микроелемента (вар. 8). Самостоятелното борно 
торене (вар. 2) също показва положително влияние при този показател. 

Таблица 17. Качества на семената, получени при торене на цвеклов 
семенник с микроелементи. 

№ Вариант 
Маса 

на 
1000 

семена 

Лабо
ратор

на 
кълн
яемо
ст, % 

В % 
от 

станд
арта 

Р
а
н
г 

Пол
ска 
къл
няе
мос
т, 
% 

В % 
от 
станд
арта. 

р 
а 
н 
г 

1.Контрола. 15.4 84 100   62 100   
 Почвено торене. 
2. B – 0.2 15.6 88 104.7   69 112.2 + 
3. Mn – 0.4 15.4 83 98.8   58 93.5   
4. Zn – 0.4 15.4 84 100.0   60 96.0   
5. B-0.2+Mn-0.4 15.8 87 103.5   64 103.2   
6. B-0.2+Zn-0.4 16.0 87 103.5   66 106.4   
7. Mn-0.4+Zn-0.4 15.7 85 101.1   61 98.3   
8. B-0.2+Mn-0.4+Zn-0.4 15.7 90 107.1 + 70 112.9 + 
9. B – 0.4 16.0 86 102.3   62 100.0   
10. M – 0.8  15.3 82 97.6   61 98.3   
11. Zn – 0.8 15.1 80 95.2   57 91.9   
12. B-0.4+Mn-0.8 15.9 88 104.7   70 112.9 + 
13. B-0.4+Zn-0.8 16.1 90 107.1 + 71 114.5 + 
14. Mn-0.8+Zn-0.8 15.3 81 96.4   63 101.6   
15. B-0.4+Mn-0.8+Zn-0.8 15.6 88 104.7   68 109.6 + 
 Листно подхранване. 
16.  B – 0.02% 15.8 88 104.7   64 103.2 

  

17. Mn – 0.1% 15.4 81 96.4   60 96.0 
18. Zn – 0.05 % 15.9 80 95.2   58 93.5 
19. B – 0.02%+Mn-0.1% 16.1 87 103.5   64 103.2 
20. B – 0.02%+Zn-0.05% 16.3 82 97.6   60 96.0 
21. Mn – 0.1%+Zn-0.05% 15.9 88 104.7   67 108.0 
22. B-0.02%+Mn-0.1% +Zn-
0.05% 16.3 89 105.9 + 67 108.0 

GD 5% 
  

5.0 5.9 
  

6.0 9.6 
  1% 6.5 7.7 7.6 12.3 

0.1% 9.2 11.0 11.2 18.1 
P     4.2     5.1   

4.2. Борба с плевелите при  семепроизводните посеви 
През периода 1989-1991 г. бяха заложени  полски опити при поливни 
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нови хербициди. Опитите бяха заложени по стандартния метод на 
дългите парцели в четири повторения след предшественик зимна 
пшеница. В опитната площ с по-висока плътност се срещат плевелните 
видове: полски синап  Sinapis arvense L., бяла куча лобода  
Chenopodium album L., фaсулче  Polygonum convolvulis L., обикновен и 
разстлан щир  Amaranthus sp., кощрява  Setaria sp., кокоше просо 
Echynochloa cruss galli L. J, балур  Andropogon halepensis Brot., 
паламида  Cirsium arvense L., млечок Sonchus arvensis L., поветица 
Convolvulus arvensis L. и др. Непосредствено след пръскането е 
култивирано. Резултатите, получени от употребата на почвените 
хербициди спрямо общия брой плевели на m2, са близки и са в 
границите на 14.7 и 16.9 бр./m2 (Табл. 18). По-ниската степен на 
заплевеляване е отчетена след Нортрон 600 ml/da + Ронийт 300 ml/da + 
Вензар 70 g/da, а по-високата – след Ронийт 500 ml/da + Нортрон 400 
ml/da. По-различно е положението по отношение ефективността на 
почвените хербициди спрямо самосевките от пшеница. Близки и най-
добри резултати са реализирани след Дуал 300 ml/da + Ронийт 600 ml/da 
и Нортрон 600 ml/da + Ронийт 300 ml/da + Вензар 70 g/da - съответен 
брой самосевки на м2 - 30,8 и 32,3 бр. на m2. Robinson и McNaughton 
(2012) установяват много добър ефект от приложението при салатно 
цвекло на S-Метолахлор (Дуал) в три периода на третиране – преди 
сеитба, след сеитба и след поникване.  Сравнително по-слаби са 
резултатите, получени след Ронийт 500 ml/da + Нортрон 400 ml/da + 
Нортрон 300 ml/da + Вензаp 90 g/da - 50,9 и 54,5 бр. самосевки от 
пшеница на  m2. 

Таблица 18. Зависимост на броя плевели самосевки от пшеница от 
приложените почвени хербициди при захарно цвекло - летен посев - I-
во отчитане (средно за периода 1989-1991). 

Варианти 
хербициди 

Доза на 
хербици 

дите 

Брой 
плевели 

- m 2 
Монокарпни. Самосевки 

Едносе 
меделни 

Двусеме 
делни Общо пшеница 

Дуал + Ронийт 300+600 0.7 15.3 16.0 30.8 
Нортрон+Ронийт+ 

Вензар 600+300 + 70 0.6 14.1 14.7 32.3 

Ронит+Нортрон 500+400 1.0 15.9 16.9 50.9 
Дуал + Вензар 500+80 1.0 15.3 16.3 47.3 

Дуал+Нортрон+Венз
ар 400+300 + 90 1.0 14.3 15.3 54.5 

Без хербициди  2.1 36.7 38.8 109.1 
 
Плътността на заплевеляването е най-ниска след употребата на 

системата хербициди Дуал 300 ml/da + Ронийт 600 ml/da, Бетанал 400 
ml/da + Бетанекс 500 ml/da и Тарга 300 ml/da, а най-висока след Дуал 
400 ml/da 4- Нортрон 300 ml/da + Вензар 90 g/da Бетанекс 500 ml/da + 
Вензар 100 g/da и Набу 200 ml/da (Табл. 19). Общият брой плевели е 
съответно 7.7 и 15.9 на m2. По отношение самосевките от пшеница 
ефективността на противожитните хербициди се различава съществено. 
Броят на самосевките след прилагане на Тарга, Набу и Галант в доза 
300 ml/da е както следва: 8.2, 16.7 и 27.7 бр./м2. Употребата на 

хербицидите Тарга и Набу в доза 200 ml/da е довела до значително 
по-слаб ефект – 61.1 и 74.6 бр. самосевки на m2. 

Таблица 19.Зависимост на броя на плевели и самосевки от пшеница 
на 1 m2 - от приложените почвени и листни хербициди при захарното 
цвекло – летен посев – II отчитане (средно за периода 1989-1991 г). 

Варианти 
Хербициди и дози Монокарпни 

Поли
карпн

и 

Общо 
моно
карп
ни 

полик
арпни 

Самосев
ки 

Почвени Листни Еднос
ем 

Двусе
м Общо Еднос

ем пшеница 

Дуал + Ронийт 
300+ 600 

Бетанал+Бетан
екс 400+500 
Тарга-300 

0.2 7.4 7.6 0.1 7.7 8.2 

Нортрон + 
Циклоат+Венз

ар 600+ 
3000+70 

Бетанекс+Норт
рон 500+400 

Набу-300 
0.5 7.2 7.7 0.3 8.0 16.7 

Ронийт + 
Нортрон 
300+400 

Бетанекс-700 
Галант-300 0.7 8.3 9.0 0.4 9.4 27.7 

Без хербициди - 2.1 37.1 39.2 0.9 40.1 114.8 
Дуал+Вензар 

500+80 
Бетанал+Нортр

он 500+400 
Тарга-200 

1.6 8.5 10.1 0.8 10.9 61.1 
Дуал + 

Нортрон + 
Ленацил 400+ 

300+ 90 

Бетанекс+Венз
ар 500+100 
Набу-200 

1.9 13.0 14.9 1.0 15.9 74.6 

Без хербициди 3.9 54.8 58.7 2.0 60.7 163.5 
Върху основните показатели, характеризиращи посевните качества 

на семената - тяхната кълняемост и кълняема енергия, несъмнено 
оказват влияние сортовите и генетичните особености на културата. С 
опита се цели да се проучи как се отразява взаимното влияние на 
факторите различна почвена влажност, използвани хербициди и 
различни сортове върху покълването и началния растеж на захарното 
цвекло. При оранжерийни условия в Института по захарно цвекло в 
Шумен са заложени съдови опити по блоковия метод в 8 повторения. 
Изпитано е действието на някои от широко прилаганите при захарното 
цвекло коренови хербициди: Метолахлор (Дуал с 50% а.в.) в доза 225 g, 
Циклоат (Ронийт със 72% а.в.) в доза 576 g и Етофумезат (Нортрон с 
20% а.в.) в доза 160 g върху поникването и началното развитие на 
семена от различни сортове захарно цвекло при различни нива на 
почвена влажност (дозата на хербицидите е дадена в активно вещество 
на декар). Посочените хербициди се прилагат за борба с едногодишните 
житни и някои двусемеделни плевели, като тяхната активност е 57-90%. 
Водно-физичните свойства на почвата, използвана за тази цел, са както 
следва: ПВ -49.8%, ППВ – 28% и обемно тегло – 1.16g/см3.  
Осигуряването и поддържането на необходимата влага в % от ППВ, 
отговаряща съответно на 88.9%, 124,5% и 160.1% от ПВ, сеитбата на 
семената и внасянето на почвените хербициди са направени по 
възприетите методики за тези култури при еднакви температурни 
условия – 12-160C и относителна влажност на въздуха – 60-70%. 
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въглехидратите и повишаването на добивите. Торенето с бор  – 
самостоятелно или в комбинация с други микроелементи, подобрява 
студоустойчивостта на растенията в различна степен (Табл. 16). Най-добър 
е ефектът при вар. 13 (B – 0.4 + Zn 0 0.8 kg/da) – 117.0% презимували 
растения спрямо контролата. С по-ниска доказаност са резултатите при 
варианти 6, 8 и 9. При някои варианти (6, 13) борът е в комбинация с цинк, 
чиято роля при фотосинтезата, дишането, въглехидратния и белтъчния 
обмен и др. е също да спомагат за повишаване устойчивостта на растенията 
към неблагоприятни условия. Самостоятелното прилагане на цинка и 
мангана, независимо от използваното количество, не оказва съществено 
влияние върху този показател. Въпреки добрата запасеност на почвата с 
разтворими минерални борни съединения, допълнителното внасяне на 
известни количества бор показва положителен ефект върху добива на 
семена. Добивът на семена при самостоятелно борно торене се повишава 
само при завишената доза – 0.4 kg/da (вар. 9) – 110.1% спрямо контролата. 
При останалите варианти с доказано по-висок добив  семена борът участва 
в комбинация с цинк и манган. Самостоятелното използване на цинка също 
дава положителен ефект, но при по-високата доза – 0.8kg/da (вар. 11). 
Някои автори посочват, че поради сходното действие на отделни 
микроелементи върху обмяната на веществата не се наблюдава повишаване 
на добивите при едновременното им използване. Най-висок е добивът на 
семена при вар. 12 (B – 0.4 + Mn 0.8 kg/da) – 115.2% спрямо контролата, и 
вар. 8 (B – 0.2 + Mn 0.4 + Zn 0.4 kg/da) – 114.4%. В случая вместо 
антагонизъм е налице синергизъм между използваните микроелементи. 
Подобно увеличаване на добива при прилагане на няколко микроелемента 
постигат и Masri and M. Hamza (2015); Amin et al. (2013); Nemeat-Alla еt al. 
(2009); Yarnia et al. (2008), които считат, че ефектът се дължи на 
синергетичното действие на микроелементите. При използването на 
различни дози микроелементи следва да се отбележи, че увеличеното им 
количество е ефективно при самостоятелно използване на бор + цинк и бор 
+ манган. Когато се използват и трите микроелемента, увеличаването на 
дозите не е необходимо. Интерес представляват данните за ефекта от 
използването на посочените микроелементи при листно подхранване. 
Самостоятелното използване на микроелементите не дава ефект. 
Комбинирането им при всички възможни варианти рязко повишава добива 
на семена с доказаност при GD – 0.1%. Най-добър е резултатът при 
комбинация от трите микроелемента – вар. 22 – 126.8% спрямо контролата. 
Близък до него е вар. 21 – Mn + Zn – 125.3%. Комбинациите на бора и 
цинка с мангана повишават добива на семена, съответно 117.3 и 115.9%. 
Изводът е, че при този начин на внасяне на микроелементите усвояването 
им е най-пълно и най-бързо. Влиянието на използваните микроелементи е 
показано на Табл. 17. Няма съществени различия в масата на 1000 семена 
както между отделните варианти, така и сравнени с контролата. Известно 
увеличаване има само при някои варианти на листно третиране с 
микроелементи. Лабораторната кълняемост се променя незначително под 
влияние на торенето с микроелементи. Тя е доказано по-висока само при 
три варианта: вар. 8 – комбинация от трите микроелемента с използване на 
ниските дози на торене – 107.1% спрямо контролата. Със същия процент се 
подобрява лабораторната кълняемост и при по-високите дози от бор и цинк 
при вар. 13; от вариантите с листно подхранване само при комбинираното 

използване на бор, манган и цинк лабораторната кълняемост се 
повишава доказано. Най-висока е полската кълняемост при прилагане на 
високите дози от бор и цинк (вар. 13) – 114.5% спрямо контролата. 
Подобни резултати се получават при торене с бор + манган (вар. 12) и 
комбинация от трите микроелемента (вар. 8). Самостоятелното борно 
торене (вар. 2) също показва положително влияние при този показател. 

Таблица 17. Качества на семената, получени при торене на цвеклов 
семенник с микроелементи. 

№ Вариант 
Маса 

на 
1000 

семена 

Лабо
ратор

на 
кълн
яемо
ст, % 

В % 
от 

станд
арта 

Р
а
н
г 

Пол
ска 
къл
няе
мос
т, 
% 

В % 
от 
станд
арта. 

р 
а 
н 
г 

1.Контрола. 15.4 84 100   62 100   
 Почвено торене. 
2. B – 0.2 15.6 88 104.7   69 112.2 + 
3. Mn – 0.4 15.4 83 98.8   58 93.5   
4. Zn – 0.4 15.4 84 100.0   60 96.0   
5. B-0.2+Mn-0.4 15.8 87 103.5   64 103.2   
6. B-0.2+Zn-0.4 16.0 87 103.5   66 106.4   
7. Mn-0.4+Zn-0.4 15.7 85 101.1   61 98.3   
8. B-0.2+Mn-0.4+Zn-0.4 15.7 90 107.1 + 70 112.9 + 
9. B – 0.4 16.0 86 102.3   62 100.0   
10. M – 0.8  15.3 82 97.6   61 98.3   
11. Zn – 0.8 15.1 80 95.2   57 91.9   
12. B-0.4+Mn-0.8 15.9 88 104.7   70 112.9 + 
13. B-0.4+Zn-0.8 16.1 90 107.1 + 71 114.5 + 
14. Mn-0.8+Zn-0.8 15.3 81 96.4   63 101.6   
15. B-0.4+Mn-0.8+Zn-0.8 15.6 88 104.7   68 109.6 + 
 Листно подхранване. 
16.  B – 0.02% 15.8 88 104.7   64 103.2 

  

17. Mn – 0.1% 15.4 81 96.4   60 96.0 
18. Zn – 0.05 % 15.9 80 95.2   58 93.5 
19. B – 0.02%+Mn-0.1% 16.1 87 103.5   64 103.2 
20. B – 0.02%+Zn-0.05% 16.3 82 97.6   60 96.0 
21. Mn – 0.1%+Zn-0.05% 15.9 88 104.7   67 108.0 
22. B-0.02%+Mn-0.1% +Zn-
0.05% 16.3 89 105.9 + 67 108.0 

GD 5% 
  

5.0 5.9 
  

6.0 9.6 
  1% 6.5 7.7 7.6 12.3 

0.1% 9.2 11.0 11.2 18.1 
P     4.2     5.1   

4.2. Борба с плевелите при  семепроизводните посеви 
През периода 1989-1991 г. бяха заложени  полски опити при поливни 

условия  на безразсадни семенници от захарно цвекло за изпитване на 
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нови хербициди. Опитите бяха заложени по стандартния метод на 
дългите парцели в четири повторения след предшественик зимна 
пшеница. В опитната площ с по-висока плътност се срещат плевелните 
видове: полски синап  Sinapis arvense L., бяла куча лобода  
Chenopodium album L., фaсулче  Polygonum convolvulis L., обикновен и 
разстлан щир  Amaranthus sp., кощрява  Setaria sp., кокоше просо 
Echynochloa cruss galli L. J, балур  Andropogon halepensis Brot., 
паламида  Cirsium arvense L., млечок Sonchus arvensis L., поветица 
Convolvulus arvensis L. и др. Непосредствено след пръскането е 
култивирано. Резултатите, получени от употребата на почвените 
хербициди спрямо общия брой плевели на m2, са близки и са в 
границите на 14.7 и 16.9 бр./m2 (Табл. 18). По-ниската степен на 
заплевеляване е отчетена след Нортрон 600 ml/da + Ронийт 300 ml/da + 
Вензар 70 g/da, а по-високата – след Ронийт 500 ml/da + Нортрон 400 
ml/da. По-различно е положението по отношение ефективността на 
почвените хербициди спрямо самосевките от пшеница. Близки и най-
добри резултати са реализирани след Дуал 300 ml/da + Ронийт 600 ml/da 
и Нортрон 600 ml/da + Ронийт 300 ml/da + Вензар 70 g/da - съответен 
брой самосевки на м2 - 30,8 и 32,3 бр. на m2. Robinson и McNaughton 
(2012) установяват много добър ефект от приложението при салатно 
цвекло на S-Метолахлор (Дуал) в три периода на третиране – преди 
сеитба, след сеитба и след поникване.  Сравнително по-слаби са 
резултатите, получени след Ронийт 500 ml/da + Нортрон 400 ml/da + 
Нортрон 300 ml/da + Вензаp 90 g/da - 50,9 и 54,5 бр. самосевки от 
пшеница на  m2. 

Таблица 18. Зависимост на броя плевели самосевки от пшеница от 
приложените почвени хербициди при захарно цвекло - летен посев - I-
во отчитане (средно за периода 1989-1991). 

Варианти 
хербициди 

Доза на 
хербици 

дите 

Брой 
плевели 

- m 2 
Монокарпни. Самосевки 

Едносе 
меделни 

Двусеме 
делни Общо пшеница 

Дуал + Ронийт 300+600 0.7 15.3 16.0 30.8 
Нортрон+Ронийт+ 

Вензар 600+300 + 70 0.6 14.1 14.7 32.3 

Ронит+Нортрон 500+400 1.0 15.9 16.9 50.9 
Дуал + Вензар 500+80 1.0 15.3 16.3 47.3 

Дуал+Нортрон+Венз
ар 400+300 + 90 1.0 14.3 15.3 54.5 

Без хербициди  2.1 36.7 38.8 109.1 
 
Плътността на заплевеляването е най-ниска след употребата на 

системата хербициди Дуал 300 ml/da + Ронийт 600 ml/da, Бетанал 400 
ml/da + Бетанекс 500 ml/da и Тарга 300 ml/da, а най-висока след Дуал 
400 ml/da 4- Нортрон 300 ml/da + Вензар 90 g/da Бетанекс 500 ml/da + 
Вензар 100 g/da и Набу 200 ml/da (Табл. 19). Общият брой плевели е 
съответно 7.7 и 15.9 на m2. По отношение самосевките от пшеница 
ефективността на противожитните хербициди се различава съществено. 
Броят на самосевките след прилагане на Тарга, Набу и Галант в доза 
300 ml/da е както следва: 8.2, 16.7 и 27.7 бр./м2. Употребата на 

хербицидите Тарга и Набу в доза 200 ml/da е довела до значително 
по-слаб ефект – 61.1 и 74.6 бр. самосевки на m2. 

Таблица 19.Зависимост на броя на плевели и самосевки от пшеница 
на 1 m2 - от приложените почвени и листни хербициди при захарното 
цвекло – летен посев – II отчитане (средно за периода 1989-1991 г). 

Варианти 
Хербициди и дози Монокарпни 

Поли
карпн

и 

Общо 
моно
карп
ни 

полик
арпни 

Самосев
ки 

Почвени Листни Еднос
ем 

Двусе
м Общо Еднос

ем пшеница 

Дуал + Ронийт 
300+ 600 

Бетанал+Бетан
екс 400+500 
Тарга-300 

0.2 7.4 7.6 0.1 7.7 8.2 

Нортрон + 
Циклоат+Венз

ар 600+ 
3000+70 

Бетанекс+Норт
рон 500+400 

Набу-300 
0.5 7.2 7.7 0.3 8.0 16.7 

Ронийт + 
Нортрон 
300+400 

Бетанекс-700 
Галант-300 0.7 8.3 9.0 0.4 9.4 27.7 

Без хербициди - 2.1 37.1 39.2 0.9 40.1 114.8 
Дуал+Вензар 

500+80 
Бетанал+Нортр

он 500+400 
Тарга-200 

1.6 8.5 10.1 0.8 10.9 61.1 
Дуал + 

Нортрон + 
Ленацил 400+ 

300+ 90 

Бетанекс+Венз
ар 500+100 
Набу-200 

1.9 13.0 14.9 1.0 15.9 74.6 

Без хербициди 3.9 54.8 58.7 2.0 60.7 163.5 
Върху основните показатели, характеризиращи посевните качества 

на семената - тяхната кълняемост и кълняема енергия, несъмнено 
оказват влияние сортовите и генетичните особености на културата. С 
опита се цели да се проучи как се отразява взаимното влияние на 
факторите различна почвена влажност, използвани хербициди и 
различни сортове върху покълването и началния растеж на захарното 
цвекло. При оранжерийни условия в Института по захарно цвекло в 
Шумен са заложени съдови опити по блоковия метод в 8 повторения. 
Изпитано е действието на някои от широко прилаганите при захарното 
цвекло коренови хербициди: Метолахлор (Дуал с 50% а.в.) в доза 225 g, 
Циклоат (Ронийт със 72% а.в.) в доза 576 g и Етофумезат (Нортрон с 
20% а.в.) в доза 160 g върху поникването и началното развитие на 
семена от различни сортове захарно цвекло при различни нива на 
почвена влажност (дозата на хербицидите е дадена в активно вещество 
на декар). Посочените хербициди се прилагат за борба с едногодишните 
житни и някои двусемеделни плевели, като тяхната активност е 57-90%. 
Водно-физичните свойства на почвата, използвана за тази цел, са както 
следва: ПВ -49.8%, ППВ – 28% и обемно тегло – 1.16g/см3.  
Осигуряването и поддържането на необходимата влага в % от ППВ, 
отговаряща съответно на 88.9%, 124,5% и 160.1% от ПВ, сеитбата на 
семената и внасянето на почвените хербициди са направени по 
възприетите методики за тези култури при еднакви температурни 
условия – 12-160C и относителна влажност на въздуха – 60-70%. 
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нови хербициди. Опитите бяха заложени по стандартния метод на 
дългите парцели в четири повторения след предшественик зимна 
пшеница. В опитната площ с по-висока плътност се срещат плевелните 
видове: полски синап  Sinapis arvense L., бяла куча лобода  
Chenopodium album L., фaсулче  Polygonum convolvulis L., обикновен и 
разстлан щир  Amaranthus sp., кощрява  Setaria sp., кокоше просо 
Echynochloa cruss galli L. J, балур  Andropogon halepensis Brot., 
паламида  Cirsium arvense L., млечок Sonchus arvensis L., поветица 
Convolvulus arvensis L. и др. Непосредствено след пръскането е 
култивирано. Резултатите, получени от употребата на почвените 
хербициди спрямо общия брой плевели на m2, са близки и са в 
границите на 14.7 и 16.9 бр./m2 (Табл. 18). По-ниската степен на 
заплевеляване е отчетена след Нортрон 600 ml/da + Ронийт 300 ml/da + 
Вензар 70 g/da, а по-високата – след Ронийт 500 ml/da + Нортрон 400 
ml/da. По-различно е положението по отношение ефективността на 
почвените хербициди спрямо самосевките от пшеница. Близки и най-
добри резултати са реализирани след Дуал 300 ml/da + Ронийт 600 ml/da 
и Нортрон 600 ml/da + Ронийт 300 ml/da + Вензар 70 g/da - съответен 
брой самосевки на м2 - 30,8 и 32,3 бр. на m2. Robinson и McNaughton 
(2012) установяват много добър ефект от приложението при салатно 
цвекло на S-Метолахлор (Дуал) в три периода на третиране – преди 
сеитба, след сеитба и след поникване.  Сравнително по-слаби са 
резултатите, получени след Ронийт 500 ml/da + Нортрон 400 ml/da + 
Нортрон 300 ml/da + Вензаp 90 g/da - 50,9 и 54,5 бр. самосевки от 
пшеница на  m2. 

Таблица 18. Зависимост на броя плевели самосевки от пшеница от 
приложените почвени хербициди при захарно цвекло - летен посев - I-
во отчитане (средно за периода 1989-1991). 

Варианти 
хербициди 

Доза на 
хербици 

дите 

Брой 
плевели 

- m 2 
Монокарпни. Самосевки 

Едносе 
меделни 

Двусеме 
делни Общо пшеница 

Дуал + Ронийт 300+600 0.7 15.3 16.0 30.8 
Нортрон+Ронийт+ 

Вензар 600+300 + 70 0.6 14.1 14.7 32.3 

Ронит+Нортрон 500+400 1.0 15.9 16.9 50.9 
Дуал + Вензар 500+80 1.0 15.3 16.3 47.3 

Дуал+Нортрон+Венз
ар 400+300 + 90 1.0 14.3 15.3 54.5 

Без хербициди  2.1 36.7 38.8 109.1 
 
Плътността на заплевеляването е най-ниска след употребата на 

системата хербициди Дуал 300 ml/da + Ронийт 600 ml/da, Бетанал 400 
ml/da + Бетанекс 500 ml/da и Тарга 300 ml/da, а най-висока след Дуал 
400 ml/da 4- Нортрон 300 ml/da + Вензар 90 g/da Бетанекс 500 ml/da + 
Вензар 100 g/da и Набу 200 ml/da (Табл. 19). Общият брой плевели е 
съответно 7.7 и 15.9 на m2. По отношение самосевките от пшеница 
ефективността на противожитните хербициди се различава съществено. 
Броят на самосевките след прилагане на Тарга, Набу и Галант в доза 
300 ml/da е както следва: 8.2, 16.7 и 27.7 бр./м2. Употребата на 

хербицидите Тарга и Набу в доза 200 ml/da е довела до значително 
по-слаб ефект – 61.1 и 74.6 бр. самосевки на m2. 

Таблица 19.Зависимост на броя на плевели и самосевки от пшеница 
на 1 m2 - от приложените почвени и листни хербициди при захарното 
цвекло – летен посев – II отчитане (средно за периода 1989-1991 г). 

Варианти 
Хербициди и дози Монокарпни 

Поли
карпн

и 

Общо 
моно
карп
ни 

полик
арпни 

Самосев
ки 

Почвени Листни Еднос
ем 

Двусе
м Общо Еднос

ем пшеница 

Дуал + Ронийт 
300+ 600 

Бетанал+Бетан
екс 400+500 
Тарга-300 

0.2 7.4 7.6 0.1 7.7 8.2 

Нортрон + 
Циклоат+Венз

ар 600+ 
3000+70 

Бетанекс+Норт
рон 500+400 

Набу-300 
0.5 7.2 7.7 0.3 8.0 16.7 

Ронийт + 
Нортрон 
300+400 

Бетанекс-700 
Галант-300 0.7 8.3 9.0 0.4 9.4 27.7 

Без хербициди - 2.1 37.1 39.2 0.9 40.1 114.8 
Дуал+Вензар 

500+80 
Бетанал+Нортр

он 500+400 
Тарга-200 

1.6 8.5 10.1 0.8 10.9 61.1 
Дуал + 

Нортрон + 
Ленацил 400+ 

300+ 90 

Бетанекс+Венз
ар 500+100 
Набу-200 

1.9 13.0 14.9 1.0 15.9 74.6 

Без хербициди 3.9 54.8 58.7 2.0 60.7 163.5 
Върху основните показатели, характеризиращи посевните качества 

на семената - тяхната кълняемост и кълняема енергия, несъмнено 
оказват влияние сортовите и генетичните особености на културата. С 
опита се цели да се проучи как се отразява взаимното влияние на 
факторите различна почвена влажност, използвани хербициди и 
различни сортове върху покълването и началния растеж на захарното 
цвекло. При оранжерийни условия в Института по захарно цвекло в 
Шумен са заложени съдови опити по блоковия метод в 8 повторения. 
Изпитано е действието на някои от широко прилаганите при захарното 
цвекло коренови хербициди: Метолахлор (Дуал с 50% а.в.) в доза 225 g, 
Циклоат (Ронийт със 72% а.в.) в доза 576 g и Етофумезат (Нортрон с 
20% а.в.) в доза 160 g върху поникването и началното развитие на 
семена от различни сортове захарно цвекло при различни нива на 
почвена влажност (дозата на хербицидите е дадена в активно вещество 
на декар). Посочените хербициди се прилагат за борба с едногодишните 
житни и някои двусемеделни плевели, като тяхната активност е 57-90%. 
Водно-физичните свойства на почвата, използвана за тази цел, са както 
следва: ПВ -49.8%, ППВ – 28% и обемно тегло – 1.16g/см3.  
Осигуряването и поддържането на необходимата влага в % от ППВ, 
отговаряща съответно на 88.9%, 124,5% и 160.1% от ПВ, сеитбата на 
семената и внасянето на почвените хербициди са направени по 
възприетите методики за тези култури при еднакви температурни 
условия – 12-160C и относителна влажност на въздуха – 60-70%. 

 18 
Използвани бяха дражирани семена от сортовете захарно цвекло – 
Тича, Ендже 316, Раднево и Хемус (Табл. 20). За стандарт е определен 
сорт Хемус при почвена влага 70% от ППВ. Отчитанията на 
поникването на семената са проведени от деветия до шестнадесетия ден 
след сеитбата, а фенологичните измервания – на 32-рия ден. 

Таблица 20. Посевни качества на цвекловите семена от различни 
сортове. 

Сортове Фракция 
Абсолют
но тегло, 

g 

Кълняема 
енергия, 

% 

Кълн
яемос
т, % 

Тича 3.5-4.5 35.8 86 90 
Ендже 316 3.5-4.5 37.5 90 95 
Раднево 3.5-4.5 36.4 89 94 
Хемус 3.5-4.5 36.9 88 92 

Резултатите от влиянието на влажността на почвата, използваните 
хербициди и сортове захарно цвекло върху покълването, брой дни от 
сеитбата до покълването, дължина и тегло на цяло растение в началния 
период на растеж и развитие са представени в Табл. 21. Влиянието на 
почвената влага е много добре доказано. Най-висока кълняемост се 
отбелязва при 90% от ППВ, като тя е 80% спрямо 76% при стандартния 
вариант (79% от ППВ). При същата влага растенията поникват набързо, 
като срокът за поникване намалява с 3 дни. При 50% от ППВ 
кълняемостта силно се понижава и тя е 52%, а поникването закъснява с 
4 дни. Неоспоримо е и влиянието на този фактор върху началния 
растеж на цвекловите растения (дължина и тегло на цяло растение). 
Растежът се ускорява при 90% от ППВ и силно се депресира при 
намалена влажност на почвата – 50% от ППВ. С повишаването на 
влажността се увеличава и темпът на растеж, изразен в сантиметри и 
грамове. Действието на хербицидите е много добре доказано спрямо 
контролния вариант. Кълняемостта и началният растеж на цвекловите 
растения най-слабо се подтискат при използването на Етофумезат 
(160g), като съответно се понижават на 70% към 74% дължина на едно 
растение и 11.81 cm  срещу 13.13 cm, а масата – 0.16 g  срещу 0.22 g  
при контролата. Най-силно се депресират изследваните показатели под 
влияние на Метолахлор 225 g и темпът на растеж е най-малък. 
Влиянието на сорта също е много добре доказано. Най-добри резултати 
при посочените условия показват сортовете Ендже 316 и Раднево, които 
имат по-голяма специфична сила на растеж. Влиянието на 
взаимодействието между факторите почвена влажност и хербициди, 
почвена влажност и сортове захарно цвекло е много добре доказано 
върху четирите изследвани показателя, а взаимодействието на 
използваните хербициди и сортове  е много добре доказано за масата на 
растенията, за кълняемостта и дължината на едно растение, и доказано 
– за броя дни от сеитбата до поникването. Влиянието на 
взаимодействието между влага, хербициди и сортове е много добре 
доказано върху растежа на едно растение, добре доказано – за 
кълняемостта, и недоказано – за броя дни от сеитбата до поникване. 
 
Таблица 21. Влияние на почвената влажност, хербицидите и сортовете 
като фактори върху изследваните показатели. 

Вариант, 
показатели 

Кълн
яемо
ст, % 

Дни 
сеит
ба- 

пони
кв 

Дължи
на 

стъбло
, cm 

Маса 
на 

расте
ние, 

g 

Темп 
на 

расте
ж, 

cm/д
ен 

Темп 
на 

растеж
, g/ден 

Влияние на влагата на почвата (А) 
50 % от ППВ 52 16 8.63 0.06 0.54 0.004 
70% от ППВ 76 12 12.1 0.18 1.01 0.015 
90% от ППВ 80 9 13.23 0.25 1.47 0.028 
Ниво на вероятн. *** *** *** ***   

GD 5% 1.4 0.7 0.4 0.009   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   

Влияние на хербицидите (В) 
Метолахлор 225g 66 13 10.3 0.13 0.792 0.010 
Циклоат 576 g 67 13 11.3 0.14 0.869 0.011 
Етофумезат 160g 70 12 11.81 0.16 0.984 0.013 
Без хербициди. 74 11 13.13 0.22 1.194 0.020 
Ниво на вероятн *** *** *** ***   
GD 5% 0.5 0.8 0.4 0.008   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   

Влияние на сортовете (С) 
Тича 67 14 10.87 0.15 0.776 0.011 
Ендже 316 71 11 12.45 0.18 1.132 0.016 
Раднево 70 12 11.87 0.16 0.989 0.013 
Хемус 69 12 11.47 0.15 0.956 0.013 
Ниво на вероятн *** *** *** ***   
GD 5% 0.7 0.2 0.11 0.007   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   
AxB *** *** *** ***   
АхС *** *** ** ***   
BxC ** * ** ***   
АхBxC ** - *** ***   

 
Анализът на действието на посочените фактори върху разглежданите 

показатели е в Табл. 22. Доминиращо влияние върху кълняемостта, 
брой дни от сеитба до поникване, дължина и тегло на цели растения 
оказва почвената влажност. Този фактор определя съответно 85.50%, 
76.87%, 61.83% и 74.13% от варирането. На второ място са 
приложените хербициди. Най-слабо влияние върху кълняемостта и 
растежа оказват сортовете. Взаимодействието между всеки два фактора 
върху разглежданите показатели е незначително, с изключение на 
взаимодействието на факторите влага и хербицид относно специфичния 
растеж. То определя 2.74%  и 6.09% от варирането съответно за 
дължината и масата на едно растение. Взаимодействието между 
фактора влага, хербициди и сортове е незначително. 
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нови хербициди. Опитите бяха заложени по стандартния метод на 
дългите парцели в четири повторения след предшественик зимна 
пшеница. В опитната площ с по-висока плътност се срещат плевелните 
видове: полски синап  Sinapis arvense L., бяла куча лобода  
Chenopodium album L., фaсулче  Polygonum convolvulis L., обикновен и 
разстлан щир  Amaranthus sp., кощрява  Setaria sp., кокоше просо 
Echynochloa cruss galli L. J, балур  Andropogon halepensis Brot., 
паламида  Cirsium arvense L., млечок Sonchus arvensis L., поветица 
Convolvulus arvensis L. и др. Непосредствено след пръскането е 
култивирано. Резултатите, получени от употребата на почвените 
хербициди спрямо общия брой плевели на m2, са близки и са в 
границите на 14.7 и 16.9 бр./m2 (Табл. 18). По-ниската степен на 
заплевеляване е отчетена след Нортрон 600 ml/da + Ронийт 300 ml/da + 
Вензар 70 g/da, а по-високата – след Ронийт 500 ml/da + Нортрон 400 
ml/da. По-различно е положението по отношение ефективността на 
почвените хербициди спрямо самосевките от пшеница. Близки и най-
добри резултати са реализирани след Дуал 300 ml/da + Ронийт 600 ml/da 
и Нортрон 600 ml/da + Ронийт 300 ml/da + Вензар 70 g/da - съответен 
брой самосевки на м2 - 30,8 и 32,3 бр. на m2. Robinson и McNaughton 
(2012) установяват много добър ефект от приложението при салатно 
цвекло на S-Метолахлор (Дуал) в три периода на третиране – преди 
сеитба, след сеитба и след поникване.  Сравнително по-слаби са 
резултатите, получени след Ронийт 500 ml/da + Нортрон 400 ml/da + 
Нортрон 300 ml/da + Вензаp 90 g/da - 50,9 и 54,5 бр. самосевки от 
пшеница на  m2. 

Таблица 18. Зависимост на броя плевели самосевки от пшеница от 
приложените почвени хербициди при захарно цвекло - летен посев - I-
во отчитане (средно за периода 1989-1991). 

Варианти 
хербициди 

Доза на 
хербици 

дите 

Брой 
плевели 

- m 2 
Монокарпни. Самосевки 

Едносе 
меделни 

Двусеме 
делни Общо пшеница 

Дуал + Ронийт 300+600 0.7 15.3 16.0 30.8 
Нортрон+Ронийт+ 

Вензар 600+300 + 70 0.6 14.1 14.7 32.3 

Ронит+Нортрон 500+400 1.0 15.9 16.9 50.9 
Дуал + Вензар 500+80 1.0 15.3 16.3 47.3 

Дуал+Нортрон+Венз
ар 400+300 + 90 1.0 14.3 15.3 54.5 

Без хербициди  2.1 36.7 38.8 109.1 
 
Плътността на заплевеляването е най-ниска след употребата на 

системата хербициди Дуал 300 ml/da + Ронийт 600 ml/da, Бетанал 400 
ml/da + Бетанекс 500 ml/da и Тарга 300 ml/da, а най-висока след Дуал 
400 ml/da 4- Нортрон 300 ml/da + Вензар 90 g/da Бетанекс 500 ml/da + 
Вензар 100 g/da и Набу 200 ml/da (Табл. 19). Общият брой плевели е 
съответно 7.7 и 15.9 на m2. По отношение самосевките от пшеница 
ефективността на противожитните хербициди се различава съществено. 
Броят на самосевките след прилагане на Тарга, Набу и Галант в доза 
300 ml/da е както следва: 8.2, 16.7 и 27.7 бр./м2. Употребата на 

хербицидите Тарга и Набу в доза 200 ml/da е довела до значително 
по-слаб ефект – 61.1 и 74.6 бр. самосевки на m2. 

Таблица 19.Зависимост на броя на плевели и самосевки от пшеница 
на 1 m2 - от приложените почвени и листни хербициди при захарното 
цвекло – летен посев – II отчитане (средно за периода 1989-1991 г). 

Варианти 
Хербициди и дози Монокарпни 

Поли
карпн

и 

Общо 
моно
карп
ни 

полик
арпни 

Самосев
ки 

Почвени Листни Еднос
ем 

Двусе
м Общо Еднос

ем пшеница 

Дуал + Ронийт 
300+ 600 

Бетанал+Бетан
екс 400+500 
Тарга-300 

0.2 7.4 7.6 0.1 7.7 8.2 

Нортрон + 
Циклоат+Венз

ар 600+ 
3000+70 

Бетанекс+Норт
рон 500+400 

Набу-300 
0.5 7.2 7.7 0.3 8.0 16.7 

Ронийт + 
Нортрон 
300+400 

Бетанекс-700 
Галант-300 0.7 8.3 9.0 0.4 9.4 27.7 

Без хербициди - 2.1 37.1 39.2 0.9 40.1 114.8 
Дуал+Вензар 

500+80 
Бетанал+Нортр

он 500+400 
Тарга-200 

1.6 8.5 10.1 0.8 10.9 61.1 
Дуал + 

Нортрон + 
Ленацил 400+ 

300+ 90 

Бетанекс+Венз
ар 500+100 
Набу-200 

1.9 13.0 14.9 1.0 15.9 74.6 

Без хербициди 3.9 54.8 58.7 2.0 60.7 163.5 
Върху основните показатели, характеризиращи посевните качества 

на семената - тяхната кълняемост и кълняема енергия, несъмнено 
оказват влияние сортовите и генетичните особености на културата. С 
опита се цели да се проучи как се отразява взаимното влияние на 
факторите различна почвена влажност, използвани хербициди и 
различни сортове върху покълването и началния растеж на захарното 
цвекло. При оранжерийни условия в Института по захарно цвекло в 
Шумен са заложени съдови опити по блоковия метод в 8 повторения. 
Изпитано е действието на някои от широко прилаганите при захарното 
цвекло коренови хербициди: Метолахлор (Дуал с 50% а.в.) в доза 225 g, 
Циклоат (Ронийт със 72% а.в.) в доза 576 g и Етофумезат (Нортрон с 
20% а.в.) в доза 160 g върху поникването и началното развитие на 
семена от различни сортове захарно цвекло при различни нива на 
почвена влажност (дозата на хербицидите е дадена в активно вещество 
на декар). Посочените хербициди се прилагат за борба с едногодишните 
житни и някои двусемеделни плевели, като тяхната активност е 57-90%. 
Водно-физичните свойства на почвата, използвана за тази цел, са както 
следва: ПВ -49.8%, ППВ – 28% и обемно тегло – 1.16g/см3.  
Осигуряването и поддържането на необходимата влага в % от ППВ, 
отговаряща съответно на 88.9%, 124,5% и 160.1% от ПВ, сеитбата на 
семената и внасянето на почвените хербициди са направени по 
възприетите методики за тези култури при еднакви температурни 
условия – 12-160C и относителна влажност на въздуха – 60-70%. 
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Използвани бяха дражирани семена от сортовете захарно цвекло – 
Тича, Ендже 316, Раднево и Хемус (Табл. 20). За стандарт е определен 
сорт Хемус при почвена влага 70% от ППВ. Отчитанията на 
поникването на семената са проведени от деветия до шестнадесетия ден 
след сеитбата, а фенологичните измервания – на 32-рия ден. 

Таблица 20. Посевни качества на цвекловите семена от различни 
сортове. 

Сортове Фракция 
Абсолют
но тегло, 

g 

Кълняема 
енергия, 

% 

Кълн
яемос
т, % 

Тича 3.5-4.5 35.8 86 90 
Ендже 316 3.5-4.5 37.5 90 95 
Раднево 3.5-4.5 36.4 89 94 
Хемус 3.5-4.5 36.9 88 92 

Резултатите от влиянието на влажността на почвата, използваните 
хербициди и сортове захарно цвекло върху покълването, брой дни от 
сеитбата до покълването, дължина и тегло на цяло растение в началния 
период на растеж и развитие са представени в Табл. 21. Влиянието на 
почвената влага е много добре доказано. Най-висока кълняемост се 
отбелязва при 90% от ППВ, като тя е 80% спрямо 76% при стандартния 
вариант (79% от ППВ). При същата влага растенията поникват набързо, 
като срокът за поникване намалява с 3 дни. При 50% от ППВ 
кълняемостта силно се понижава и тя е 52%, а поникването закъснява с 
4 дни. Неоспоримо е и влиянието на този фактор върху началния 
растеж на цвекловите растения (дължина и тегло на цяло растение). 
Растежът се ускорява при 90% от ППВ и силно се депресира при 
намалена влажност на почвата – 50% от ППВ. С повишаването на 
влажността се увеличава и темпът на растеж, изразен в сантиметри и 
грамове. Действието на хербицидите е много добре доказано спрямо 
контролния вариант. Кълняемостта и началният растеж на цвекловите 
растения най-слабо се подтискат при използването на Етофумезат 
(160g), като съответно се понижават на 70% към 74% дължина на едно 
растение и 11.81 cm  срещу 13.13 cm, а масата – 0.16 g  срещу 0.22 g  
при контролата. Най-силно се депресират изследваните показатели под 
влияние на Метолахлор 225 g и темпът на растеж е най-малък. 
Влиянието на сорта също е много добре доказано. Най-добри резултати 
при посочените условия показват сортовете Ендже 316 и Раднево, които 
имат по-голяма специфична сила на растеж. Влиянието на 
взаимодействието между факторите почвена влажност и хербициди, 
почвена влажност и сортове захарно цвекло е много добре доказано 
върху четирите изследвани показателя, а взаимодействието на 
използваните хербициди и сортове  е много добре доказано за масата на 
растенията, за кълняемостта и дължината на едно растение, и доказано 
– за броя дни от сеитбата до поникването. Влиянието на 
взаимодействието между влага, хербициди и сортове е много добре 
доказано върху растежа на едно растение, добре доказано – за 
кълняемостта, и недоказано – за броя дни от сеитбата до поникване. 
 
Таблица 21. Влияние на почвената влажност, хербицидите и сортовете 
като фактори върху изследваните показатели. 

Вариант, 
показатели 

Кълн
яемо
ст, % 

Дни 
сеит
ба- 

пони
кв 

Дължи
на 

стъбло
, cm 

Маса 
на 

расте
ние, 

g 

Темп 
на 

расте
ж, 

cm/д
ен 

Темп 
на 

растеж
, g/ден 

Влияние на влагата на почвата (А) 
50 % от ППВ 52 16 8.63 0.06 0.54 0.004 
70% от ППВ 76 12 12.1 0.18 1.01 0.015 
90% от ППВ 80 9 13.23 0.25 1.47 0.028 
Ниво на вероятн. *** *** *** ***   

GD 5% 1.4 0.7 0.4 0.009   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   

Влияние на хербицидите (В) 
Метолахлор 225g 66 13 10.3 0.13 0.792 0.010 
Циклоат 576 g 67 13 11.3 0.14 0.869 0.011 
Етофумезат 160g 70 12 11.81 0.16 0.984 0.013 
Без хербициди. 74 11 13.13 0.22 1.194 0.020 
Ниво на вероятн *** *** *** ***   
GD 5% 0.5 0.8 0.4 0.008   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   

Влияние на сортовете (С) 
Тича 67 14 10.87 0.15 0.776 0.011 
Ендже 316 71 11 12.45 0.18 1.132 0.016 
Раднево 70 12 11.87 0.16 0.989 0.013 
Хемус 69 12 11.47 0.15 0.956 0.013 
Ниво на вероятн *** *** *** ***   
GD 5% 0.7 0.2 0.11 0.007   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   
AxB *** *** *** ***   
АхС *** *** ** ***   
BxC ** * ** ***   
АхBxC ** - *** ***   

 
Анализът на действието на посочените фактори върху разглежданите 

показатели е в Табл. 22. Доминиращо влияние върху кълняемостта, 
брой дни от сеитба до поникване, дължина и тегло на цели растения 
оказва почвената влажност. Този фактор определя съответно 85.50%, 
76.87%, 61.83% и 74.13% от варирането. На второ място са 
приложените хербициди. Най-слабо влияние върху кълняемостта и 
растежа оказват сортовете. Взаимодействието между всеки два фактора 
върху разглежданите показатели е незначително, с изключение на 
взаимодействието на факторите влага и хербицид относно специфичния 
растеж. То определя 2.74%  и 6.09% от варирането съответно за 
дължината и масата на едно растение. Взаимодействието между 
фактора влага, хербициди и сортове е незначително. 
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Използвани бяха дражирани семена от сортовете захарно цвекло – 
Тича, Ендже 316, Раднево и Хемус (Табл. 20). За стандарт е определен 
сорт Хемус при почвена влага 70% от ППВ. Отчитанията на 
поникването на семената са проведени от деветия до шестнадесетия ден 
след сеитбата, а фенологичните измервания – на 32-рия ден. 

Таблица 20. Посевни качества на цвекловите семена от различни 
сортове. 

Сортове Фракция 
Абсолют
но тегло, 

g 

Кълняема 
енергия, 

% 

Кълн
яемос
т, % 

Тича 3.5-4.5 35.8 86 90 
Ендже 316 3.5-4.5 37.5 90 95 
Раднево 3.5-4.5 36.4 89 94 
Хемус 3.5-4.5 36.9 88 92 

Резултатите от влиянието на влажността на почвата, използваните 
хербициди и сортове захарно цвекло върху покълването, брой дни от 
сеитбата до покълването, дължина и тегло на цяло растение в началния 
период на растеж и развитие са представени в Табл. 21. Влиянието на 
почвената влага е много добре доказано. Най-висока кълняемост се 
отбелязва при 90% от ППВ, като тя е 80% спрямо 76% при стандартния 
вариант (79% от ППВ). При същата влага растенията поникват набързо, 
като срокът за поникване намалява с 3 дни. При 50% от ППВ 
кълняемостта силно се понижава и тя е 52%, а поникването закъснява с 
4 дни. Неоспоримо е и влиянието на този фактор върху началния 
растеж на цвекловите растения (дължина и тегло на цяло растение). 
Растежът се ускорява при 90% от ППВ и силно се депресира при 
намалена влажност на почвата – 50% от ППВ. С повишаването на 
влажността се увеличава и темпът на растеж, изразен в сантиметри и 
грамове. Действието на хербицидите е много добре доказано спрямо 
контролния вариант. Кълняемостта и началният растеж на цвекловите 
растения най-слабо се подтискат при използването на Етофумезат 
(160g), като съответно се понижават на 70% към 74% дължина на едно 
растение и 11.81 cm  срещу 13.13 cm, а масата – 0.16 g  срещу 0.22 g  
при контролата. Най-силно се депресират изследваните показатели под 
влияние на Метолахлор 225 g и темпът на растеж е най-малък. 
Влиянието на сорта също е много добре доказано. Най-добри резултати 
при посочените условия показват сортовете Ендже 316 и Раднево, които 
имат по-голяма специфична сила на растеж. Влиянието на 
взаимодействието между факторите почвена влажност и хербициди, 
почвена влажност и сортове захарно цвекло е много добре доказано 
върху четирите изследвани показателя, а взаимодействието на 
използваните хербициди и сортове  е много добре доказано за масата на 
растенията, за кълняемостта и дължината на едно растение, и доказано 
– за броя дни от сеитбата до поникването. Влиянието на 
взаимодействието между влага, хербициди и сортове е много добре 
доказано върху растежа на едно растение, добре доказано – за 
кълняемостта, и недоказано – за броя дни от сеитбата до поникване. 
 
Таблица 21. Влияние на почвената влажност, хербицидите и сортовете 
като фактори върху изследваните показатели. 

Вариант, 
показатели 

Кълн
яемо
ст, % 

Дни 
сеит
ба- 

пони
кв 

Дължи
на 

стъбло
, cm 

Маса 
на 

расте
ние, 

g 

Темп 
на 

расте
ж, 

cm/д
ен 

Темп 
на 

растеж
, g/ден 

Влияние на влагата на почвата (А) 
50 % от ППВ 52 16 8.63 0.06 0.54 0.004 
70% от ППВ 76 12 12.1 0.18 1.01 0.015 
90% от ППВ 80 9 13.23 0.25 1.47 0.028 
Ниво на вероятн. *** *** *** ***   

GD 5% 1.4 0.7 0.4 0.009   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   

Влияние на хербицидите (В) 
Метолахлор 225g 66 13 10.3 0.13 0.792 0.010 
Циклоат 576 g 67 13 11.3 0.14 0.869 0.011 
Етофумезат 160g 70 12 11.81 0.16 0.984 0.013 
Без хербициди. 74 11 13.13 0.22 1.194 0.020 
Ниво на вероятн *** *** *** ***   
GD 5% 0.5 0.8 0.4 0.008   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   

Влияние на сортовете (С) 
Тича 67 14 10.87 0.15 0.776 0.011 
Ендже 316 71 11 12.45 0.18 1.132 0.016 
Раднево 70 12 11.87 0.16 0.989 0.013 
Хемус 69 12 11.47 0.15 0.956 0.013 
Ниво на вероятн *** *** *** ***   
GD 5% 0.7 0.2 0.11 0.007   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   
AxB *** *** *** ***   
АхС *** *** ** ***   
BxC ** * ** ***   
АхBxC ** - *** ***   

 
Анализът на действието на посочените фактори върху разглежданите 

показатели е в Табл. 22. Доминиращо влияние върху кълняемостта, 
брой дни от сеитба до поникване, дължина и тегло на цели растения 
оказва почвената влажност. Този фактор определя съответно 85.50%, 
76.87%, 61.83% и 74.13% от варирането. На второ място са 
приложените хербициди. Най-слабо влияние върху кълняемостта и 
растежа оказват сортовете. Взаимодействието между всеки два фактора 
върху разглежданите показатели е незначително, с изключение на 
взаимодействието на факторите влага и хербицид относно специфичния 
растеж. То определя 2.74%  и 6.09% от варирането съответно за 
дължината и масата на едно растение. Взаимодействието между 
фактора влага, хербициди и сортове е незначително. 
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Таблица 22. Обобщени резултати от дисперсионен анализ за 

влиянието на посочените фактори върху изследваните показатели. 

Степ
ен на 
своб
одаÊ

Кълняемост.Ê%Ê Брой дни от сеитба 
до поникванеÊ

Дължина на цяло 
растение.ÊcmÊ

Тегло на цяло 
растение.ÊgÊ

SQ.Ê
%Ê FÊ5%Ê FonÊ

SQ.Ê
%Ê FÊ

5%Ê FonÊ
SQ.Ê
%Ê FÊ

5%Ê FonÊ SQ.Ê
%Ê

FÊ
5%Ê FonÊ

ÊÊ ÊÊ
385Ê 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ
7Ê 5.33Ê ÊÊ ÊÊ 0.07Ê ÊÊ ÊÊ 2.3Ê ÊÊ ÊÊ 2.08Ê ÊÊ ÊÊ
47Ê ÊÊ ÊÊ ÊÊ 98.17Ê ÊÊ ÊÊ 89Ê ÊÊ ÊÊ 97.6Ê ÊÊ ÊÊ
2Ê 85.5Ê 3Ê 9403Ê 76.87Ê 3Ê 7205Ê 62Ê 3Ê 5119Ê 74.1Ê 3Ê 9800Ê
3Ê 5.54Ê 2.6Ê 905Ê 3.38Ê 2.6Ê 211Ê 16Ê 2.6Ê 890Ê 14.1Ê 2.6Ê 4662Ê
3Ê 1.37Ê 2.6Ê 224Ê 15.7Ê 2.6Ê 981Ê 5.4Ê 2.6Ê 296Ê 2.48Ê 2.6Ê 821.1Ê
6Ê 0.94Ê 2.1Ê 76.6Ê 0.49Ê 2.1Ê 15.4Ê 2.7Ê 2.1Ê 75.7Ê 6.09Ê 2.1Ê 1007Ê
6Ê 0.25Ê 2.1Ê 20Ê 1.56Ê 2.1Ê 48.9Ê 0.3Ê 2.1Ê 7.9Ê 0.23Ê 2.1Ê 38.2Ê
9Ê 0.14Ê 1.9Ê 7.4Ê 0.05Ê 1.9Ê 1.1Ê 0.5Ê 1.9Ê 9.1Ê 0.27Ê 1.9Ê 29.4Ê
18Ê 0.25Ê 1.7Ê 6.8Ê 0.12Ê 1.7Ê 1.2Ê 1.9Ê 1.7Ê 17.3Ê 0.29Ê 1.7Ê 15.9Ê
329Ê 0.67Ê ÊÊ ÊÊ 0.75Ê ÊÊ ÊÊ 2Ê ÊÊ ÊÊ 0.33Ê ÊÊ ÊÊ

През периода 2007-2008 г. беше изпитана ефективността на 
хербицидите Бетаган 160 СК и Бетаган Екстра по отношение на черно 
куче грозде, бяла лобода и паламида. Изпитани са два хербицида 
(продукти на Agan Cemycal - Израел) при разход на работен разтвор 20 
1/da: Бетаган 160 СК (160 g/1 Десмедифам + 160 g/1 Фенмедифам); 
Бетаган Екстра 400 СК (100 g/1 Десмедифам + 100 g/1 Фенмедифам + 
200 g/1 Етофумезат). За контрола на опита е използван вариант на 
третиране с чиста вода. Определена е плътността на плевелите в посева 
— черно куче грозде (Solarium nigrum), бяла лобода (Chenopodium 
album), паламида (Cirsium arvense) и пълзящ щир (Amaranthus blitoides). 
Опитите са проведени със захарно цвекло (сорт Елит) на почвен тип 
карбонатен чернозем със съдържание на хумус 3.5% и ph-6.5. Полето е 
по-силно заплевелено (над средната степен) от черно куче грозде 
(Solarium nigrum). Климатичните условия за периода са отразени в 
Табл. 23. 

Резултатите от направените отчитания за определяне на 
биологичното действие на препаратите Бетаган 160 СК и Бетаган 
Екстра по отношение на плевелните видове черно куче грозде, 
паламида и бяла лобода, са отразени в Табл. 24. Изпитваните препарати 
проявяват различна ефективност през различните години и по 
отношение на видовете плевели. Препаратите Бетаган 160 СК и Бетаган 
Екстра 400 СК проявяват незадоволителна и слаба ефективност по 
отношение плевелните видове лобода, паламида, черно куче грозде и 
пълзящ щир. Препаратът Бетаган 160 СК прояви най-добра 
ефективност (почти задоволителна), в отношение заплевеляването с 
пълзящ щир, съответно за годините на изпитване - 80% и 82%. 
Незадоволителна е ефективността на препарата за подтискане на бялата 
лобода (75% за периода на изпитване) и черното куче грозде (съответно 
63% и 55%).Ê

 
Таблица 23. Метеорологични условия в Земеделски институт – 

Шумен, през 2007-2008 г. 
  Валежи - mm Температура на въздуха. 

Го
ди

н
а   

Десетдневки  
Сума Норма 

Десетдневки  Сре
дно I. II. III. I. II. III. 

20
07

 IV 0.5 3.6 4.2 8.3 41 9.9 11.3 12 11 
V 0.2 5.9 28.2 34.3 64 15.5 18.3 20 18 
VI 6.9 4.8 12.7 24.4 75 19.9 23.1 26 23 
VII _ 3.5 _ 3.5 60 23.6 25 27 25 

Общо за периода 70.5   

20
08

 

IV 10.7 23 6.3 40.1 41 10.7 14.4 13 14 
V 25.9 5 7.5 38.4 64 12.6 16.1 19 16 
VI 21.3 13 67 101 75 17.1 21.2 24 21 
VII 1.6 4.5 9.4 15.5 60 23 22.5 21 22 

Общо за периода 195   
Ê

Ê
Ê
Ê
Таблица 24.  Резултати от изпитване на хербицидите Бетаган 160 СК 

и Бетаган Екстра 400 СК, през вегетацията на захарното цвекло. 
Ê

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

Ê
Ê
По отношение на заплевеляването с паламида Бетаган 160 СК се 

прояви с много слаба ефективност през 2007 г. — 40%, и слаба през 
2008 г. — 50%. Изчислените средни стойности за ефективността на 

Х
ер

би
ци

ди
. 

Видове 
Плевели 

  

2007 г. 2008 г. Сред
на 

ефек
тивн
ост 
% 

Преди 
третиран
е брой/m 

Ефе
кти
вно
ст. 
% 

Преди 
третира

не 
брой/m 

Ефе
кти
вно
ст.,
% 

Бе
та

га
н 

16
0 

С
К

 Лобода 
Chenopodium album 4 1 75 4 1 75 75 

Паламида 
Cirsium arvense 5 3 40 2 1 50 45 

Пълзящ щир 
Amaranthus blitoides 5 1 80 11 2 82 81 

Черно куче грозде 
Solanium nigrum 102 38 63 20 9 55 59 

Бе
та

га
н 

Е
кс

тр
а 

40
0 

С
К

 

Лобода 
Chenopodium album 2 1 50 3 2 33 42 

Паламида  
Cirsium arvense 5 4 20 1 1 0 0 

Пълзящ щир 
Amaranthus blitoides 10 3 70 7 2 72 71 
Черно куче грозде  

Solanum nigrum 122 13 89 16 5 69   
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Използвани бяха дражирани семена от сортовете захарно цвекло – 
Тича, Ендже 316, Раднево и Хемус (Табл. 20). За стандарт е определен 
сорт Хемус при почвена влага 70% от ППВ. Отчитанията на 
поникването на семената са проведени от деветия до шестнадесетия ден 
след сеитбата, а фенологичните измервания – на 32-рия ден. 

Таблица 20. Посевни качества на цвекловите семена от различни 
сортове. 

Сортове Фракция 
Абсолют
но тегло, 

g 

Кълняема 
енергия, 

% 

Кълн
яемос
т, % 

Тича 3.5-4.5 35.8 86 90 
Ендже 316 3.5-4.5 37.5 90 95 
Раднево 3.5-4.5 36.4 89 94 
Хемус 3.5-4.5 36.9 88 92 

Резултатите от влиянието на влажността на почвата, използваните 
хербициди и сортове захарно цвекло върху покълването, брой дни от 
сеитбата до покълването, дължина и тегло на цяло растение в началния 
период на растеж и развитие са представени в Табл. 21. Влиянието на 
почвената влага е много добре доказано. Най-висока кълняемост се 
отбелязва при 90% от ППВ, като тя е 80% спрямо 76% при стандартния 
вариант (79% от ППВ). При същата влага растенията поникват набързо, 
като срокът за поникване намалява с 3 дни. При 50% от ППВ 
кълняемостта силно се понижава и тя е 52%, а поникването закъснява с 
4 дни. Неоспоримо е и влиянието на този фактор върху началния 
растеж на цвекловите растения (дължина и тегло на цяло растение). 
Растежът се ускорява при 90% от ППВ и силно се депресира при 
намалена влажност на почвата – 50% от ППВ. С повишаването на 
влажността се увеличава и темпът на растеж, изразен в сантиметри и 
грамове. Действието на хербицидите е много добре доказано спрямо 
контролния вариант. Кълняемостта и началният растеж на цвекловите 
растения най-слабо се подтискат при използването на Етофумезат 
(160g), като съответно се понижават на 70% към 74% дължина на едно 
растение и 11.81 cm  срещу 13.13 cm, а масата – 0.16 g  срещу 0.22 g  
при контролата. Най-силно се депресират изследваните показатели под 
влияние на Метолахлор 225 g и темпът на растеж е най-малък. 
Влиянието на сорта също е много добре доказано. Най-добри резултати 
при посочените условия показват сортовете Ендже 316 и Раднево, които 
имат по-голяма специфична сила на растеж. Влиянието на 
взаимодействието между факторите почвена влажност и хербициди, 
почвена влажност и сортове захарно цвекло е много добре доказано 
върху четирите изследвани показателя, а взаимодействието на 
използваните хербициди и сортове  е много добре доказано за масата на 
растенията, за кълняемостта и дължината на едно растение, и доказано 
– за броя дни от сеитбата до поникването. Влиянието на 
взаимодействието между влага, хербициди и сортове е много добре 
доказано върху растежа на едно растение, добре доказано – за 
кълняемостта, и недоказано – за броя дни от сеитбата до поникване. 
 
Таблица 21. Влияние на почвената влажност, хербицидите и сортовете 
като фактори върху изследваните показатели. 

Вариант, 
показатели 

Кълн
яемо
ст, % 

Дни 
сеит
ба- 

пони
кв 

Дължи
на 

стъбло
, cm 

Маса 
на 

расте
ние, 

g 

Темп 
на 

расте
ж, 

cm/д
ен 

Темп 
на 

растеж
, g/ден 

Влияние на влагата на почвата (А) 
50 % от ППВ 52 16 8.63 0.06 0.54 0.004 
70% от ППВ 76 12 12.1 0.18 1.01 0.015 
90% от ППВ 80 9 13.23 0.25 1.47 0.028 
Ниво на вероятн. *** *** *** ***   

GD 5% 1.4 0.7 0.4 0.009   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   

Влияние на хербицидите (В) 
Метолахлор 225g 66 13 10.3 0.13 0.792 0.010 
Циклоат 576 g 67 13 11.3 0.14 0.869 0.011 
Етофумезат 160g 70 12 11.81 0.16 0.984 0.013 
Без хербициди. 74 11 13.13 0.22 1.194 0.020 
Ниво на вероятн *** *** *** ***   
GD 5% 0.5 0.8 0.4 0.008   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   

Влияние на сортовете (С) 
Тича 67 14 10.87 0.15 0.776 0.011 
Ендже 316 71 11 12.45 0.18 1.132 0.016 
Раднево 70 12 11.87 0.16 0.989 0.013 
Хемус 69 12 11.47 0.15 0.956 0.013 
Ниво на вероятн *** *** *** ***   
GD 5% 0.7 0.2 0.11 0.007   
P% 0.61 1.37 1.21 1.23   
AxB *** *** *** ***   
АхС *** *** ** ***   
BxC ** * ** ***   
АхBxC ** - *** ***   

 
Анализът на действието на посочените фактори върху разглежданите 

показатели е в Табл. 22. Доминиращо влияние върху кълняемостта, 
брой дни от сеитба до поникване, дължина и тегло на цели растения 
оказва почвената влажност. Този фактор определя съответно 85.50%, 
76.87%, 61.83% и 74.13% от варирането. На второ място са 
приложените хербициди. Най-слабо влияние върху кълняемостта и 
растежа оказват сортовете. Взаимодействието между всеки два фактора 
върху разглежданите показатели е незначително, с изключение на 
взаимодействието на факторите влага и хербицид относно специфичния 
растеж. То определя 2.74%  и 6.09% от варирането съответно за 
дължината и масата на едно растение. Взаимодействието между 
фактора влага, хербициди и сортове е незначително. 
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Таблица 22. Обобщени резултати от дисперсионен анализ за 

влиянието на посочените фактори върху изследваните показатели. 

Степ
ен на 
своб
одаÊ

Кълняемост.Ê%Ê Брой дни от сеитба 
до поникванеÊ

Дължина на цяло 
растение.ÊcmÊ

Тегло на цяло 
растение.ÊgÊ

SQ.Ê
%Ê FÊ5%Ê FonÊ

SQ.Ê
%Ê FÊ

5%Ê FonÊ
SQ.Ê
%Ê FÊ

5%Ê FonÊ SQ.Ê
%Ê

FÊ
5%Ê FonÊ

ÊÊ ÊÊ
385Ê 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ
7Ê 5.33Ê ÊÊ ÊÊ 0.07Ê ÊÊ ÊÊ 2.3Ê ÊÊ ÊÊ 2.08Ê ÊÊ ÊÊ
47Ê ÊÊ ÊÊ ÊÊ 98.17Ê ÊÊ ÊÊ 89Ê ÊÊ ÊÊ 97.6Ê ÊÊ ÊÊ
2Ê 85.5Ê 3Ê 9403Ê 76.87Ê 3Ê 7205Ê 62Ê 3Ê 5119Ê 74.1Ê 3Ê 9800Ê
3Ê 5.54Ê 2.6Ê 905Ê 3.38Ê 2.6Ê 211Ê 16Ê 2.6Ê 890Ê 14.1Ê 2.6Ê 4662Ê
3Ê 1.37Ê 2.6Ê 224Ê 15.7Ê 2.6Ê 981Ê 5.4Ê 2.6Ê 296Ê 2.48Ê 2.6Ê 821.1Ê
6Ê 0.94Ê 2.1Ê 76.6Ê 0.49Ê 2.1Ê 15.4Ê 2.7Ê 2.1Ê 75.7Ê 6.09Ê 2.1Ê 1007Ê
6Ê 0.25Ê 2.1Ê 20Ê 1.56Ê 2.1Ê 48.9Ê 0.3Ê 2.1Ê 7.9Ê 0.23Ê 2.1Ê 38.2Ê
9Ê 0.14Ê 1.9Ê 7.4Ê 0.05Ê 1.9Ê 1.1Ê 0.5Ê 1.9Ê 9.1Ê 0.27Ê 1.9Ê 29.4Ê
18Ê 0.25Ê 1.7Ê 6.8Ê 0.12Ê 1.7Ê 1.2Ê 1.9Ê 1.7Ê 17.3Ê 0.29Ê 1.7Ê 15.9Ê
329Ê 0.67Ê ÊÊ ÊÊ 0.75Ê ÊÊ ÊÊ 2Ê ÊÊ ÊÊ 0.33Ê ÊÊ ÊÊ

През периода 2007-2008 г. беше изпитана ефективността на 
хербицидите Бетаган 160 СК и Бетаган Екстра по отношение на черно 
куче грозде, бяла лобода и паламида. Изпитани са два хербицида 
(продукти на Agan Cemycal - Израел) при разход на работен разтвор 20 
1/da: Бетаган 160 СК (160 g/1 Десмедифам + 160 g/1 Фенмедифам); 
Бетаган Екстра 400 СК (100 g/1 Десмедифам + 100 g/1 Фенмедифам + 
200 g/1 Етофумезат). За контрола на опита е използван вариант на 
третиране с чиста вода. Определена е плътността на плевелите в посева 
— черно куче грозде (Solarium nigrum), бяла лобода (Chenopodium 
album), паламида (Cirsium arvense) и пълзящ щир (Amaranthus blitoides). 
Опитите са проведени със захарно цвекло (сорт Елит) на почвен тип 
карбонатен чернозем със съдържание на хумус 3.5% и ph-6.5. Полето е 
по-силно заплевелено (над средната степен) от черно куче грозде 
(Solarium nigrum). Климатичните условия за периода са отразени в 
Табл. 23. 

Резултатите от направените отчитания за определяне на 
биологичното действие на препаратите Бетаган 160 СК и Бетаган 
Екстра по отношение на плевелните видове черно куче грозде, 
паламида и бяла лобода, са отразени в Табл. 24. Изпитваните препарати 
проявяват различна ефективност през различните години и по 
отношение на видовете плевели. Препаратите Бетаган 160 СК и Бетаган 
Екстра 400 СК проявяват незадоволителна и слаба ефективност по 
отношение плевелните видове лобода, паламида, черно куче грозде и 
пълзящ щир. Препаратът Бетаган 160 СК прояви най-добра 
ефективност (почти задоволителна), в отношение заплевеляването с 
пълзящ щир, съответно за годините на изпитване - 80% и 82%. 
Незадоволителна е ефективността на препарата за подтискане на бялата 
лобода (75% за периода на изпитване) и черното куче грозде (съответно 
63% и 55%).Ê

 
Таблица 23. Метеорологични условия в Земеделски институт – 

Шумен, през 2007-2008 г. 
  Валежи - mm Температура на въздуха. 

Го
ди

н
а   

Десетдневки  
Сума Норма 

Десетдневки  Сре
дно I. II. III. I. II. III. 

20
07

 IV 0.5 3.6 4.2 8.3 41 9.9 11.3 12 11 
V 0.2 5.9 28.2 34.3 64 15.5 18.3 20 18 
VI 6.9 4.8 12.7 24.4 75 19.9 23.1 26 23 
VII _ 3.5 _ 3.5 60 23.6 25 27 25 

Общо за периода 70.5   

20
08

 

IV 10.7 23 6.3 40.1 41 10.7 14.4 13 14 
V 25.9 5 7.5 38.4 64 12.6 16.1 19 16 
VI 21.3 13 67 101 75 17.1 21.2 24 21 
VII 1.6 4.5 9.4 15.5 60 23 22.5 21 22 

Общо за периода 195   
Ê

Ê
Ê
Ê
Таблица 24.  Резултати от изпитване на хербицидите Бетаган 160 СК 

и Бетаган Екстра 400 СК, през вегетацията на захарното цвекло. 
Ê

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

Ê
Ê
По отношение на заплевеляването с паламида Бетаган 160 СК се 

прояви с много слаба ефективност през 2007 г. — 40%, и слаба през 
2008 г. — 50%. Изчислените средни стойности за ефективността на 

Х
ер

би
ци

ди
. 

Видове 
Плевели 

  

2007 г. 2008 г. Сред
на 

ефек
тивн
ост 
% 

Преди 
третиран
е брой/m 

Ефе
кти
вно
ст. 
% 

Преди 
третира

не 
брой/m 

Ефе
кти
вно
ст.,
% 

Бе
та

га
н 

16
0 

С
К

 Лобода 
Chenopodium album 4 1 75 4 1 75 75 

Паламида 
Cirsium arvense 5 3 40 2 1 50 45 

Пълзящ щир 
Amaranthus blitoides 5 1 80 11 2 82 81 

Черно куче грозде 
Solanium nigrum 102 38 63 20 9 55 59 

Бе
та

га
н 

Е
кс

тр
а 

40
0 

С
К

 

Лобода 
Chenopodium album 2 1 50 3 2 33 42 

Паламида  
Cirsium arvense 5 4 20 1 1 0 0 

Пълзящ щир 
Amaranthus blitoides 10 3 70 7 2 72 71 
Черно куче грозде  

Solanum nigrum 122 13 89 16 5 69   
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Таблица 22. Обобщени резултати от дисперсионен анализ за 
влиянието на посочените фактори върху изследваните показатели. 

Степ
ен на 
своб
одаÊ

Кълняемост.Ê%Ê Брой дни от сеитба 
до поникванеÊ

Дължина на цяло 
растение.ÊcmÊ

Тегло на цяло 
растение.ÊgÊ

SQ.Ê
%Ê FÊ5%Ê FonÊ

SQ.Ê
%Ê FÊ

5%Ê FonÊ
SQ.Ê
%Ê FÊ

5%Ê FonÊ SQ.Ê
%Ê

FÊ
5%Ê FonÊ

ÊÊ ÊÊ
385Ê 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ
7Ê 5.33Ê ÊÊ ÊÊ 0.07Ê ÊÊ ÊÊ 2.3Ê ÊÊ ÊÊ 2.08Ê ÊÊ ÊÊ
47Ê ÊÊ ÊÊ ÊÊ 98.17Ê ÊÊ ÊÊ 89Ê ÊÊ ÊÊ 97.6Ê ÊÊ ÊÊ
2Ê 85.5Ê 3Ê 9403Ê 76.87Ê 3Ê 7205Ê 62Ê 3Ê 5119Ê 74.1Ê 3Ê 9800Ê
3Ê 5.54Ê 2.6Ê 905Ê 3.38Ê 2.6Ê 211Ê 16Ê 2.6Ê 890Ê 14.1Ê 2.6Ê 4662Ê
3Ê 1.37Ê 2.6Ê 224Ê 15.7Ê 2.6Ê 981Ê 5.4Ê 2.6Ê 296Ê 2.48Ê 2.6Ê 821.1Ê
6Ê 0.94Ê 2.1Ê 76.6Ê 0.49Ê 2.1Ê 15.4Ê 2.7Ê 2.1Ê 75.7Ê 6.09Ê 2.1Ê 1007Ê
6Ê 0.25Ê 2.1Ê 20Ê 1.56Ê 2.1Ê 48.9Ê 0.3Ê 2.1Ê 7.9Ê 0.23Ê 2.1Ê 38.2Ê
9Ê 0.14Ê 1.9Ê 7.4Ê 0.05Ê 1.9Ê 1.1Ê 0.5Ê 1.9Ê 9.1Ê 0.27Ê 1.9Ê 29.4Ê
18Ê 0.25Ê 1.7Ê 6.8Ê 0.12Ê 1.7Ê 1.2Ê 1.9Ê 1.7Ê 17.3Ê 0.29Ê 1.7Ê 15.9Ê
329Ê 0.67Ê ÊÊ ÊÊ 0.75Ê ÊÊ ÊÊ 2Ê ÊÊ ÊÊ 0.33Ê ÊÊ ÊÊ

През периода 2007-2008 г. беше изпитана ефективността на 
хербицидите Бетаган 160 СК и Бетаган Екстра по отношение на черно 
куче грозде, бяла лобода и паламида. Изпитани са два хербицида 
(продукти на Agan Cemycal - Израел) при разход на работен разтвор 20 
1/da: Бетаган 160 СК (160 g/1 Десмедифам + 160 g/1 Фенмедифам); 
Бетаган Екстра 400 СК (100 g/1 Десмедифам + 100 g/1 Фенмедифам + 
200 g/1 Етофумезат). За контрола на опита е използван вариант на 
третиране с чиста вода. Определена е плътността на плевелите в посева 
— черно куче грозде (Solarium nigrum), бяла лобода (Chenopodium 
album), паламида (Cirsium arvense) и пълзящ щир (Amaranthus blitoides). 
Опитите са проведени със захарно цвекло (сорт Елит) на почвен тип 
карбонатен чернозем със съдържание на хумус 3.5% и ph-6.5. Полето е 
по-силно заплевелено (над средната степен) от черно куче грозде 
(Solarium nigrum). Климатичните условия за периода са отразени в 
Табл. 23. 

Резултатите от направените отчитания за определяне на 
биологичното действие на препаратите Бетаган 160 СК и Бетаган 
Екстра по отношение на плевелните видове черно куче грозде, 
паламида и бяла лобода, са отразени в Табл. 24. Изпитваните препарати 
проявяват различна ефективност през различните години и по 
отношение на видовете плевели. Препаратите Бетаган 160 СК и Бетаган 
Екстра 400 СК проявяват незадоволителна и слаба ефективност по 
отношение плевелните видове лобода, паламида, черно куче грозде и 
пълзящ щир. Препаратът Бетаган 160 СК прояви най-добра 
ефективност (почти задоволителна), в отношение заплевеляването с 
пълзящ щир, съответно за годините на изпитване - 80% и 82%. 
Незадоволителна е ефективността на препарата за подтискане на бялата 
лобода (75% за периода на изпитване) и черното куче грозде (съответно 
63% и 55%).Ê

 
Таблица 23. Метеорологични условия в Земеделски институт – 

Шумен, през 2007-2008 г. 
  Валежи - mm Температура на въздуха. 

Го
ди

н
а   

Десетдневки  
Сума Норма 

Десетдневки  Сре
дно I. II. III. I. II. III. 

20
07

 IV 0.5 3.6 4.2 8.3 41 9.9 11.3 12 11 
V 0.2 5.9 28.2 34.3 64 15.5 18.3 20 18 
VI 6.9 4.8 12.7 24.4 75 19.9 23.1 26 23 
VII _ 3.5 _ 3.5 60 23.6 25 27 25 

Общо за периода 70.5   

20
08

 

IV 10.7 23 6.3 40.1 41 10.7 14.4 13 14 
V 25.9 5 7.5 38.4 64 12.6 16.1 19 16 
VI 21.3 13 67 101 75 17.1 21.2 24 21 
VII 1.6 4.5 9.4 15.5 60 23 22.5 21 22 

Общо за периода 195   
Ê

Ê
Ê
Ê
Таблица 24.  Резултати от изпитване на хербицидите Бетаган 160 СК 

и Бетаган Екстра 400 СК, през вегетацията на захарното цвекло. 
Ê
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По отношение на заплевеляването с паламида Бетаган 160 СК се 

прояви с много слаба ефективност през 2007 г. — 40%, и слаба през 
2008 г. — 50%. Изчислените средни стойности за ефективността на 

Х
ер

би
ци

ди
. 

Видове 
Плевели 

  

2007 г. 2008 г. Сред
на 

ефек
тивн
ост 
% 

Преди 
третиран
е брой/m 

Ефе
кти
вно
ст. 
% 

Преди 
третира

не 
брой/m 

Ефе
кти
вно
ст.,
% 

Бе
та

га
н 

16
0 

С
К

 Лобода 
Chenopodium album 4 1 75 4 1 75 75 

Паламида 
Cirsium arvense 5 3 40 2 1 50 45 

Пълзящ щир 
Amaranthus blitoides 5 1 80 11 2 82 81 

Черно куче грозде 
Solanium nigrum 102 38 63 20 9 55 59 

Бе
та

га
н 

Е
кс

тр
а 

40
0 

С
К

 

Лобода 
Chenopodium album 2 1 50 3 2 33 42 

Паламида  
Cirsium arvense 5 4 20 1 1 0 0 

Пълзящ щир 
Amaranthus blitoides 10 3 70 7 2 72 71 
Черно куче грозде  

Solanum nigrum 122 13 89 16 5 69   

 20 
хербицида през периода на изпитване го определят като 
незадоволително и слабоефективно средство за контрол на проучваните 
плевелни видове. Данните в Табл. 24 определят хербицида Бетаган 
Екстра 400 СК като по-слабоефективен в сравнение с Бетаган 160 СК. 
Най-висока ефективност този хербицид показа по отношение 
заплевеляването с черно куче грозде. Почти задоволителната 
ефективност по отношение на този плевел през първата година от 
изпитването — 89%, не се потвърди през 2008 г. При пълзящ щир 
хербицидът Бетаган Екстра прояви незадоволителна ефективност и през 
двете години на изпитване, съответно — 70% и 72%. По отношение на 
плевелния вид бяла лобода ефективността на Бетаган Екстра 400 СК е 
слаба. Препаратът не проявява ефективност към заплевеляването с 
паламида (съответно 20% и 0%), което го определя за безполезен като 
средство за контрол. На фиг. 3 е отразена динамиката на 
заплевеляването от пълзящ щир при контрол с препаратите Бетаган 160  
СК и Бетаган Екстра 400 СК. По-добрата ефективност е на Бетаган 160 
СК. На фиг. 4 е отразена динамиката на заплевеленост от черно куче 
грозде. По отношение и на този плевел Бетаган 160 СК проявява по-
силен подтискащ ефект. На фиг. 5 и фиг. 6 са отразени динамиката на 
заплевеляване на бяла лобода от Бетаган 160 СК и задържане на 
подтискащия ефект от Бетаган Екстра 400 СК. При паламидата (фиг. 4) 
подтискащият ефект на Бетаган 160 СК е равномерен и по-силен за 
периода на изследване. Бетаган Екстра 400 СК показа нестабилен и 
много слаб подтискащ ефект към паламидата. 
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Фиг. 3. Динамика на заплевелеността от пълзящ щир  
(Amaranthus blitoides) при третиране с хербициди през вегетацията. Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 4. Динамика на заплевелеността от черно куче грозде (Solarium 

nigrum) при третиране с хербициди през вегетацията. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фиг. 5. Динамика на заплевелеността от бяла лобода (Chenopodium 

album) при третиране с хербициди през вегетацията. 
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Таблица 22. Обобщени резултати от дисперсионен анализ за 
влиянието на посочените фактори върху изследваните показатели. 

Степ
ен на 
своб
одаÊ

Кълняемост.Ê%Ê Брой дни от сеитба 
до поникванеÊ

Дължина на цяло 
растение.ÊcmÊ

Тегло на цяло 
растение.ÊgÊ

SQ.Ê
%Ê FÊ5%Ê FonÊ

SQ.Ê
%Ê FÊ

5%Ê FonÊ
SQ.Ê
%Ê FÊ

5%Ê FonÊ SQ.Ê
%Ê

FÊ
5%Ê FonÊ

ÊÊ ÊÊ
385Ê 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ 100Ê ÊÊ ÊÊ
7Ê 5.33Ê ÊÊ ÊÊ 0.07Ê ÊÊ ÊÊ 2.3Ê ÊÊ ÊÊ 2.08Ê ÊÊ ÊÊ
47Ê ÊÊ ÊÊ ÊÊ 98.17Ê ÊÊ ÊÊ 89Ê ÊÊ ÊÊ 97.6Ê ÊÊ ÊÊ
2Ê 85.5Ê 3Ê 9403Ê 76.87Ê 3Ê 7205Ê 62Ê 3Ê 5119Ê 74.1Ê 3Ê 9800Ê
3Ê 5.54Ê 2.6Ê 905Ê 3.38Ê 2.6Ê 211Ê 16Ê 2.6Ê 890Ê 14.1Ê 2.6Ê 4662Ê
3Ê 1.37Ê 2.6Ê 224Ê 15.7Ê 2.6Ê 981Ê 5.4Ê 2.6Ê 296Ê 2.48Ê 2.6Ê 821.1Ê
6Ê 0.94Ê 2.1Ê 76.6Ê 0.49Ê 2.1Ê 15.4Ê 2.7Ê 2.1Ê 75.7Ê 6.09Ê 2.1Ê 1007Ê
6Ê 0.25Ê 2.1Ê 20Ê 1.56Ê 2.1Ê 48.9Ê 0.3Ê 2.1Ê 7.9Ê 0.23Ê 2.1Ê 38.2Ê
9Ê 0.14Ê 1.9Ê 7.4Ê 0.05Ê 1.9Ê 1.1Ê 0.5Ê 1.9Ê 9.1Ê 0.27Ê 1.9Ê 29.4Ê
18Ê 0.25Ê 1.7Ê 6.8Ê 0.12Ê 1.7Ê 1.2Ê 1.9Ê 1.7Ê 17.3Ê 0.29Ê 1.7Ê 15.9Ê
329Ê 0.67Ê ÊÊ ÊÊ 0.75Ê ÊÊ ÊÊ 2Ê ÊÊ ÊÊ 0.33Ê ÊÊ ÊÊ

През периода 2007-2008 г. беше изпитана ефективността на 
хербицидите Бетаган 160 СК и Бетаган Екстра по отношение на черно 
куче грозде, бяла лобода и паламида. Изпитани са два хербицида 
(продукти на Agan Cemycal - Израел) при разход на работен разтвор 20 
1/da: Бетаган 160 СК (160 g/1 Десмедифам + 160 g/1 Фенмедифам); 
Бетаган Екстра 400 СК (100 g/1 Десмедифам + 100 g/1 Фенмедифам + 
200 g/1 Етофумезат). За контрола на опита е използван вариант на 
третиране с чиста вода. Определена е плътността на плевелите в посева 
— черно куче грозде (Solarium nigrum), бяла лобода (Chenopodium 
album), паламида (Cirsium arvense) и пълзящ щир (Amaranthus blitoides). 
Опитите са проведени със захарно цвекло (сорт Елит) на почвен тип 
карбонатен чернозем със съдържание на хумус 3.5% и ph-6.5. Полето е 
по-силно заплевелено (над средната степен) от черно куче грозде 
(Solarium nigrum). Климатичните условия за периода са отразени в 
Табл. 23. 

Резултатите от направените отчитания за определяне на 
биологичното действие на препаратите Бетаган 160 СК и Бетаган 
Екстра по отношение на плевелните видове черно куче грозде, 
паламида и бяла лобода, са отразени в Табл. 24. Изпитваните препарати 
проявяват различна ефективност през различните години и по 
отношение на видовете плевели. Препаратите Бетаган 160 СК и Бетаган 
Екстра 400 СК проявяват незадоволителна и слаба ефективност по 
отношение плевелните видове лобода, паламида, черно куче грозде и 
пълзящ щир. Препаратът Бетаган 160 СК прояви най-добра 
ефективност (почти задоволителна), в отношение заплевеляването с 
пълзящ щир, съответно за годините на изпитване - 80% и 82%. 
Незадоволителна е ефективността на препарата за подтискане на бялата 
лобода (75% за периода на изпитване) и черното куче грозде (съответно 
63% и 55%).Ê

 
Таблица 23. Метеорологични условия в Земеделски институт – 

Шумен, през 2007-2008 г. 
  Валежи - mm Температура на въздуха. 

Го
ди

н
а   

Десетдневки  
Сума Норма 

Десетдневки  Сре
дно I. II. III. I. II. III. 

20
07

 IV 0.5 3.6 4.2 8.3 41 9.9 11.3 12 11 
V 0.2 5.9 28.2 34.3 64 15.5 18.3 20 18 
VI 6.9 4.8 12.7 24.4 75 19.9 23.1 26 23 
VII _ 3.5 _ 3.5 60 23.6 25 27 25 

Общо за периода 70.5   

20
08

 

IV 10.7 23 6.3 40.1 41 10.7 14.4 13 14 
V 25.9 5 7.5 38.4 64 12.6 16.1 19 16 
VI 21.3 13 67 101 75 17.1 21.2 24 21 
VII 1.6 4.5 9.4 15.5 60 23 22.5 21 22 

Общо за периода 195   
Ê

Ê
Ê
Ê
Таблица 24.  Резултати от изпитване на хербицидите Бетаган 160 СК 

и Бетаган Екстра 400 СК, през вегетацията на захарното цвекло. 
Ê
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Ê
Ê
Ê
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По отношение на заплевеляването с паламида Бетаган 160 СК се 

прояви с много слаба ефективност през 2007 г. — 40%, и слаба през 
2008 г. — 50%. Изчислените средни стойности за ефективността на 

Х
ер

би
ци

ди
. 

Видове 
Плевели 

  

2007 г. 2008 г. Сред
на 

ефек
тивн
ост 
% 

Преди 
третиран
е брой/m 

Ефе
кти
вно
ст. 
% 

Преди 
третира

не 
брой/m 

Ефе
кти
вно
ст.,
% 

Бе
та

га
н 

16
0 

С
К

 Лобода 
Chenopodium album 4 1 75 4 1 75 75 

Паламида 
Cirsium arvense 5 3 40 2 1 50 45 

Пълзящ щир 
Amaranthus blitoides 5 1 80 11 2 82 81 

Черно куче грозде 
Solanium nigrum 102 38 63 20 9 55 59 

Бе
та

га
н 

Е
кс

тр
а 

40
0 

С
К

 

Лобода 
Chenopodium album 2 1 50 3 2 33 42 

Паламида  
Cirsium arvense 5 4 20 1 1 0 0 

Пълзящ щир 
Amaranthus blitoides 10 3 70 7 2 72 71 
Черно куче грозде  

Solanum nigrum 122 13 89 16 5 69   

 20 
хербицида през периода на изпитване го определят като 
незадоволително и слабоефективно средство за контрол на проучваните 
плевелни видове. Данните в Табл. 24 определят хербицида Бетаган 
Екстра 400 СК като по-слабоефективен в сравнение с Бетаган 160 СК. 
Най-висока ефективност този хербицид показа по отношение 
заплевеляването с черно куче грозде. Почти задоволителната 
ефективност по отношение на този плевел през първата година от 
изпитването — 89%, не се потвърди през 2008 г. При пълзящ щир 
хербицидът Бетаган Екстра прояви незадоволителна ефективност и през 
двете години на изпитване, съответно — 70% и 72%. По отношение на 
плевелния вид бяла лобода ефективността на Бетаган Екстра 400 СК е 
слаба. Препаратът не проявява ефективност към заплевеляването с 
паламида (съответно 20% и 0%), което го определя за безполезен като 
средство за контрол. На фиг. 3 е отразена динамиката на 
заплевеляването от пълзящ щир при контрол с препаратите Бетаган 160  
СК и Бетаган Екстра 400 СК. По-добрата ефективност е на Бетаган 160 
СК. На фиг. 4 е отразена динамиката на заплевеленост от черно куче 
грозде. По отношение и на този плевел Бетаган 160 СК проявява по-
силен подтискащ ефект. На фиг. 5 и фиг. 6 са отразени динамиката на 
заплевеляване на бяла лобода от Бетаган 160 СК и задържане на 
подтискащия ефект от Бетаган Екстра 400 СК. При паламидата (фиг. 4) 
подтискащият ефект на Бетаган 160 СК е равномерен и по-силен за 
периода на изследване. Бетаган Екстра 400 СК показа нестабилен и 
много слаб подтискащ ефект към паламидата. 
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Фиг. 3. Динамика на заплевелеността от пълзящ щир  
(Amaranthus blitoides) при третиране с хербициди през вегетацията. Ê
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Фиг. 4. Динамика на заплевелеността от черно куче грозде (Solarium 

nigrum) при третиране с хербициди през вегетацията. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фиг. 5. Динамика на заплевелеността от бяла лобода (Chenopodium 

album) при третиране с хербициди през вегетацията. 
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хербицида през периода на изпитване го определят като 
незадоволително и слабоефективно средство за контрол на проучваните 
плевелни видове. Данните в Табл. 24 определят хербицида Бетаган 
Екстра 400 СК като по-слабоефективен в сравнение с Бетаган 160 СК. 
Най-висока ефективност този хербицид показа по отношение 
заплевеляването с черно куче грозде. Почти задоволителната 
ефективност по отношение на този плевел през първата година от 
изпитването — 89%, не се потвърди през 2008 г. При пълзящ щир 
хербицидът Бетаган Екстра прояви незадоволителна ефективност и през 
двете години на изпитване, съответно — 70% и 72%. По отношение на 
плевелния вид бяла лобода ефективността на Бетаган Екстра 400 СК е 
слаба. Препаратът не проявява ефективност към заплевеляването с 
паламида (съответно 20% и 0%), което го определя за безполезен като 
средство за контрол. На фиг. 3 е отразена динамиката на 
заплевеляването от пълзящ щир при контрол с препаратите Бетаган 160  
СК и Бетаган Екстра 400 СК. По-добрата ефективност е на Бетаган 160 
СК. На фиг. 4 е отразена динамиката на заплевеленост от черно куче 
грозде. По отношение и на този плевел Бетаган 160 СК проявява по-
силен подтискащ ефект. На фиг. 5 и фиг. 6 са отразени динамиката на 
заплевеляване на бяла лобода от Бетаган 160 СК и задържане на 
подтискащия ефект от Бетаган Екстра 400 СК. При паламидата (фиг. 4) 
подтискащият ефект на Бетаган 160 СК е равномерен и по-силен за 
периода на изследване. Бетаган Екстра 400 СК показа нестабилен и 
много слаб подтискащ ефект към паламидата. 
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nigrum) при третиране с хербициди през вегетацията. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фиг. 5. Динамика на заплевелеността от бяла лобода (Chenopodium 

album) при третиране с хербициди през вегетацията. 
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Фиг. 6. Динамика на заплевелеността от паламида (Cirsium arvense) 

при третиране с хербициди през вегетацията. 
 
4.3. Семепроизводство. Качества на семената 
Върху полската кълняемост оказват влияние много фактори – 

качества на семената, метеорологични условия, агротехника, 
физикомеханични свойства на почвата, болести и вредители по 
съответните културни растения, използваните хербициди и др. 
Колебанията на полската кълняемост, особено при захарното цвекло, 
при сегашните методи не може да се прогнозират с достатъчна точност 
и ефективно така, че да се използват  за коригиране на  сеитбената 
норма. Поради това основната задача, която трябва да бъде решавана, е 
създаването на благоприятни условия за поникване и по този начин 
максимално приближаване на полската кълняемост към лабораторната. 
Целта на настоящото проучване е да се установи влиянието на 
различните начини на основна обработка на почвата и използваните 
почвени хербициди, приложени след два предшественика върху 
полската кълняемост на захарното цвекло за семепроизводство. 
Опитите са заложени през 1986-1988 г. на площ от 18 da, от които 9 da 
на предшественик пшеница и 9 da на предшественик грах, при 
големина на всеки вариант 1.5 da. Обработка на почвата: дълбока оран 
на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане 
на орния почвен слой на дълбочина 40-50 cm, дискуване на дълбочина 
10-15 cm и фрезуване на дълбочина 6-8 cm. Оран на дълбочина 20-25 
cm  е приета за стандарт. Използван е сорт Хемус с лабораторна 
кълняемост 89%. Сеитбата е извършена на разстояние 2.5 cm със сеялка 
СРЦ-6М. Данните за влиянието на начините на обработка на почвата и 
почвените хербициди върху полската кълняемост на семената след 
предшественик грах и пшеница са отразени в Табл. 25. След 
предшественик грах влиянието на обработката на почвата върху 
кълняемостта е много добре доказано и през трите години. Тя се 
повишава със статистическа достоверност при GD 0.1% през 1987 и 
1988 г. при оран на дълбочина 30-35 cm, в сравнение с тази при 
стандартния вариант. Изключение прави 1986 г., където на  същия фон 

на обработка се забелязва известно намаляване на полската 
кълняемост. При останалите обработки (дискуване, разрохкване и 
фрезуване) кълняемостта се понижава. Влиянието на почвените 
хербициди върху полската кълняемост в сравнение с контролата (без 
хербициди) е добре и много добре доказано. Тяхното внасяне преди 
сеитбата оказва отрицателен ефект върху кълняемостта, като тя се 
понижава и през трите години. Взаимодействието между двата фактора 
е много добре доказано. При сравняване на действието на почвените 
хербициди помежду им се вижда, че Дуал влияе положително върху 
полската кълняемост на семената след предшественик грах за 1986 и 
1988 г., докато тя бележи статистическо достоверно понижение след 
употреба на Ронийт + Вензар. Влиянието на хербицидната комбинация 
Нортрон + Вензар върху полската кълняемост не е доказано. 

Таблица 25. Полска кълняемост на захарно цвекло след 
предшественици грах и пшеница, %. 

Вариант на опита 
Предшественик грах Предшественик пшеница 

1986 1987 1988 сред
но 1986 198

7 1988 средн
о 

Влияние на обработката на почвата. 
Оран на 30-35 cm 46.4 77.2 72.1 65.2 732 70.0 70.6 71.3 
Оран на 20-25 cm 48.4 71.3 69.3 63.0 662 64 68.6 66.6 
Дискуване на 10-15 cm 39.1 66.2 66.2 57.2 60.6 65.2 63.2 63.0 
Разрохкване на 40-50 cm 40.6 69.1 63.3 57.7 53.9 58.7 61.9 58.2 
Фрезуване на 6-8 сm 37.1 52.4 64.0 51.2 67.9 54.1 60.6 60.9 
Ниво на вероятност *** *** ***   *** *** ***   
GD 5% 1.47 1.46 1.13   1.20 1.26 1.43   
1% 1.96 1.94 1.51   1.6 1.67 1.90   
0.1% 1.55 2.53 137   2.06 2.18 2.47   
Влияние нахербицидите. 
Дуал 450 42.8 64.5 67.1 58.1 55 58.7 63 58.9 
Ронийт 800 + Вензар 80 37.0 68.1 64.5 56.5 66 61.8 64.1 64.0 
Нортрон 800 + Вензар 80 41.3 67.5 64.7 57.8 69.6 63.1 63.0 65.2 
Без хербициди 48.1 68.8 71.5 62.8 67.0 66.8 69.7 67.8 
Ниво на вероятност *** ** *** ÊÊ *** *** *** ÊÊ

GD 5% 1.32 1.31 1.02 ÊÊ 1.08 1.13 1.28 ÊÊ
1% 1.75 1.74 1.35 ÊÊ 1.43 1.5 1.7 ÊÊ
0.1% 2.28 2.26 1.76 ÊÊ 1.86 1.95 2.21 ÊÊ
Взаимодействие между 
обработка +хербициди. *** *** *** ÊÊ ***  *** ** ÊÊ

 
  Обобщените резултати от дисперсионния анализ на опитните данни са 
представени в Табл. 26. Степента на влияние на изпитваните фактори е 
различна, като обработката на почвата определя в най-голяма степен 
варирането. Тя заема 35.59, 80.28 и 37.48% от варирането през 
съответните години. Факторът хербициди, както и взаимодействието 
между двата фактора влияят почти в еднаква степен за 1986 и 1988 г., 
докато за 1987 г. взаимодействието обработка - хербициди е на второ 
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хербицида през периода на изпитване го определят като 
незадоволително и слабоефективно средство за контрол на проучваните 
плевелни видове. Данните в Табл. 24 определят хербицида Бетаган 
Екстра 400 СК като по-слабоефективен в сравнение с Бетаган 160 СК. 
Най-висока ефективност този хербицид показа по отношение 
заплевеляването с черно куче грозде. Почти задоволителната 
ефективност по отношение на този плевел през първата година от 
изпитването — 89%, не се потвърди през 2008 г. При пълзящ щир 
хербицидът Бетаган Екстра прояви незадоволителна ефективност и през 
двете години на изпитване, съответно — 70% и 72%. По отношение на 
плевелния вид бяла лобода ефективността на Бетаган Екстра 400 СК е 
слаба. Препаратът не проявява ефективност към заплевеляването с 
паламида (съответно 20% и 0%), което го определя за безполезен като 
средство за контрол. На фиг. 3 е отразена динамиката на 
заплевеляването от пълзящ щир при контрол с препаратите Бетаган 160  
СК и Бетаган Екстра 400 СК. По-добрата ефективност е на Бетаган 160 
СК. На фиг. 4 е отразена динамиката на заплевеленост от черно куче 
грозде. По отношение и на този плевел Бетаган 160 СК проявява по-
силен подтискащ ефект. На фиг. 5 и фиг. 6 са отразени динамиката на 
заплевеляване на бяла лобода от Бетаган 160 СК и задържане на 
подтискащия ефект от Бетаган Екстра 400 СК. При паламидата (фиг. 4) 
подтискащият ефект на Бетаган 160 СК е равномерен и по-силен за 
периода на изследване. Бетаган Екстра 400 СК показа нестабилен и 
много слаб подтискащ ефект към паламидата. 
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Фиг. 3. Динамика на заплевелеността от пълзящ щир  
(Amaranthus blitoides) при третиране с хербициди през вегетацията. Ê
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Фиг. 4. Динамика на заплевелеността от черно куче грозде (Solarium 

nigrum) при третиране с хербициди през вегетацията. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фиг. 5. Динамика на заплевелеността от бяла лобода (Chenopodium 

album) при третиране с хербициди през вегетацията. 
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Фиг. 6. Динамика на заплевелеността от паламида (Cirsium arvense) 

при третиране с хербициди през вегетацията. 
 
4.3. Семепроизводство. Качества на семената 
Върху полската кълняемост оказват влияние много фактори – 

качества на семената, метеорологични условия, агротехника, 
физикомеханични свойства на почвата, болести и вредители по 
съответните културни растения, използваните хербициди и др. 
Колебанията на полската кълняемост, особено при захарното цвекло, 
при сегашните методи не може да се прогнозират с достатъчна точност 
и ефективно така, че да се използват  за коригиране на  сеитбената 
норма. Поради това основната задача, която трябва да бъде решавана, е 
създаването на благоприятни условия за поникване и по този начин 
максимално приближаване на полската кълняемост към лабораторната. 
Целта на настоящото проучване е да се установи влиянието на 
различните начини на основна обработка на почвата и използваните 
почвени хербициди, приложени след два предшественика върху 
полската кълняемост на захарното цвекло за семепроизводство. 
Опитите са заложени през 1986-1988 г. на площ от 18 da, от които 9 da 
на предшественик пшеница и 9 da на предшественик грах, при 
големина на всеки вариант 1.5 da. Обработка на почвата: дълбока оран 
на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане 
на орния почвен слой на дълбочина 40-50 cm, дискуване на дълбочина 
10-15 cm и фрезуване на дълбочина 6-8 cm. Оран на дълбочина 20-25 
cm  е приета за стандарт. Използван е сорт Хемус с лабораторна 
кълняемост 89%. Сеитбата е извършена на разстояние 2.5 cm със сеялка 
СРЦ-6М. Данните за влиянието на начините на обработка на почвата и 
почвените хербициди върху полската кълняемост на семената след 
предшественик грах и пшеница са отразени в Табл. 25. След 
предшественик грах влиянието на обработката на почвата върху 
кълняемостта е много добре доказано и през трите години. Тя се 
повишава със статистическа достоверност при GD 0.1% през 1987 и 
1988 г. при оран на дълбочина 30-35 cm, в сравнение с тази при 
стандартния вариант. Изключение прави 1986 г., където на  същия фон 

на обработка се забелязва известно намаляване на полската 
кълняемост. При останалите обработки (дискуване, разрохкване и 
фрезуване) кълняемостта се понижава. Влиянието на почвените 
хербициди върху полската кълняемост в сравнение с контролата (без 
хербициди) е добре и много добре доказано. Тяхното внасяне преди 
сеитбата оказва отрицателен ефект върху кълняемостта, като тя се 
понижава и през трите години. Взаимодействието между двата фактора 
е много добре доказано. При сравняване на действието на почвените 
хербициди помежду им се вижда, че Дуал влияе положително върху 
полската кълняемост на семената след предшественик грах за 1986 и 
1988 г., докато тя бележи статистическо достоверно понижение след 
употреба на Ронийт + Вензар. Влиянието на хербицидната комбинация 
Нортрон + Вензар върху полската кълняемост не е доказано. 

Таблица 25. Полска кълняемост на захарно цвекло след 
предшественици грах и пшеница, %. 

Вариант на опита 
Предшественик грах Предшественик пшеница 

1986 1987 1988 сред
но 1986 198

7 1988 средн
о 

Влияние на обработката на почвата. 
Оран на 30-35 cm 46.4 77.2 72.1 65.2 732 70.0 70.6 71.3 
Оран на 20-25 cm 48.4 71.3 69.3 63.0 662 64 68.6 66.6 
Дискуване на 10-15 cm 39.1 66.2 66.2 57.2 60.6 65.2 63.2 63.0 
Разрохкване на 40-50 cm 40.6 69.1 63.3 57.7 53.9 58.7 61.9 58.2 
Фрезуване на 6-8 сm 37.1 52.4 64.0 51.2 67.9 54.1 60.6 60.9 
Ниво на вероятност *** *** ***   *** *** ***   
GD 5% 1.47 1.46 1.13   1.20 1.26 1.43   
1% 1.96 1.94 1.51   1.6 1.67 1.90   
0.1% 1.55 2.53 137   2.06 2.18 2.47   
Влияние нахербицидите. 
Дуал 450 42.8 64.5 67.1 58.1 55 58.7 63 58.9 
Ронийт 800 + Вензар 80 37.0 68.1 64.5 56.5 66 61.8 64.1 64.0 
Нортрон 800 + Вензар 80 41.3 67.5 64.7 57.8 69.6 63.1 63.0 65.2 
Без хербициди 48.1 68.8 71.5 62.8 67.0 66.8 69.7 67.8 
Ниво на вероятност *** ** *** ÊÊ *** *** *** ÊÊ

GD 5% 1.32 1.31 1.02 ÊÊ 1.08 1.13 1.28 ÊÊ
1% 1.75 1.74 1.35 ÊÊ 1.43 1.5 1.7 ÊÊ
0.1% 2.28 2.26 1.76 ÊÊ 1.86 1.95 2.21 ÊÊ
Взаимодействие между 
обработка +хербициди. *** *** *** ÊÊ ***  *** ** ÊÊ

 
  Обобщените резултати от дисперсионния анализ на опитните данни са 
представени в Табл. 26. Степента на влияние на изпитваните фактори е 
различна, като обработката на почвата определя в най-голяма степен 
варирането. Тя заема 35.59, 80.28 и 37.48% от варирането през 
съответните години. Факторът хербициди, както и взаимодействието 
между двата фактора влияят почти в еднаква степен за 1986 и 1988 г., 
докато за 1987 г. взаимодействието обработка - хербициди е на второ 
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Фиг. 6. Динамика на заплевелеността от паламида (Cirsium arvense) 

при третиране с хербициди през вегетацията. 
 
4.3. Семепроизводство. Качества на семената 
Върху полската кълняемост оказват влияние много фактори – 

качества на семената, метеорологични условия, агротехника, 
физикомеханични свойства на почвата, болести и вредители по 
съответните културни растения, използваните хербициди и др. 
Колебанията на полската кълняемост, особено при захарното цвекло, 
при сегашните методи не може да се прогнозират с достатъчна точност 
и ефективно така, че да се използват  за коригиране на  сеитбената 
норма. Поради това основната задача, която трябва да бъде решавана, е 
създаването на благоприятни условия за поникване и по този начин 
максимално приближаване на полската кълняемост към лабораторната. 
Целта на настоящото проучване е да се установи влиянието на 
различните начини на основна обработка на почвата и използваните 
почвени хербициди, приложени след два предшественика върху 
полската кълняемост на захарното цвекло за семепроизводство. 
Опитите са заложени през 1986-1988 г. на площ от 18 da, от които 9 da 
на предшественик пшеница и 9 da на предшественик грах, при 
големина на всеки вариант 1.5 da. Обработка на почвата: дълбока оран 
на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане 
на орния почвен слой на дълбочина 40-50 cm, дискуване на дълбочина 
10-15 cm и фрезуване на дълбочина 6-8 cm. Оран на дълбочина 20-25 
cm  е приета за стандарт. Използван е сорт Хемус с лабораторна 
кълняемост 89%. Сеитбата е извършена на разстояние 2.5 cm със сеялка 
СРЦ-6М. Данните за влиянието на начините на обработка на почвата и 
почвените хербициди върху полската кълняемост на семената след 
предшественик грах и пшеница са отразени в Табл. 25. След 
предшественик грах влиянието на обработката на почвата върху 
кълняемостта е много добре доказано и през трите години. Тя се 
повишава със статистическа достоверност при GD 0.1% през 1987 и 
1988 г. при оран на дълбочина 30-35 cm, в сравнение с тази при 
стандартния вариант. Изключение прави 1986 г., където на  същия фон 

на обработка се забелязва известно намаляване на полската 
кълняемост. При останалите обработки (дискуване, разрохкване и 
фрезуване) кълняемостта се понижава. Влиянието на почвените 
хербициди върху полската кълняемост в сравнение с контролата (без 
хербициди) е добре и много добре доказано. Тяхното внасяне преди 
сеитбата оказва отрицателен ефект върху кълняемостта, като тя се 
понижава и през трите години. Взаимодействието между двата фактора 
е много добре доказано. При сравняване на действието на почвените 
хербициди помежду им се вижда, че Дуал влияе положително върху 
полската кълняемост на семената след предшественик грах за 1986 и 
1988 г., докато тя бележи статистическо достоверно понижение след 
употреба на Ронийт + Вензар. Влиянието на хербицидната комбинация 
Нортрон + Вензар върху полската кълняемост не е доказано. 

Таблица 25. Полска кълняемост на захарно цвекло след 
предшественици грах и пшеница, %. 

Вариант на опита 
Предшественик грах Предшественик пшеница 

1986 1987 1988 сред
но 1986 198

7 1988 средн
о 

Влияние на обработката на почвата. 
Оран на 30-35 cm 46.4 77.2 72.1 65.2 732 70.0 70.6 71.3 
Оран на 20-25 cm 48.4 71.3 69.3 63.0 662 64 68.6 66.6 
Дискуване на 10-15 cm 39.1 66.2 66.2 57.2 60.6 65.2 63.2 63.0 
Разрохкване на 40-50 cm 40.6 69.1 63.3 57.7 53.9 58.7 61.9 58.2 
Фрезуване на 6-8 сm 37.1 52.4 64.0 51.2 67.9 54.1 60.6 60.9 
Ниво на вероятност *** *** ***   *** *** ***   
GD 5% 1.47 1.46 1.13   1.20 1.26 1.43   
1% 1.96 1.94 1.51   1.6 1.67 1.90   
0.1% 1.55 2.53 137   2.06 2.18 2.47   
Влияние нахербицидите. 
Дуал 450 42.8 64.5 67.1 58.1 55 58.7 63 58.9 
Ронийт 800 + Вензар 80 37.0 68.1 64.5 56.5 66 61.8 64.1 64.0 
Нортрон 800 + Вензар 80 41.3 67.5 64.7 57.8 69.6 63.1 63.0 65.2 
Без хербициди 48.1 68.8 71.5 62.8 67.0 66.8 69.7 67.8 
Ниво на вероятност *** ** *** ÊÊ *** *** *** ÊÊ

GD 5% 1.32 1.31 1.02 ÊÊ 1.08 1.13 1.28 ÊÊ
1% 1.75 1.74 1.35 ÊÊ 1.43 1.5 1.7 ÊÊ
0.1% 2.28 2.26 1.76 ÊÊ 1.86 1.95 2.21 ÊÊ
Взаимодействие между 
обработка +хербициди. *** *** *** ÊÊ ***  *** ** ÊÊ

 
  Обобщените резултати от дисперсионния анализ на опитните данни са 
представени в Табл. 26. Степента на влияние на изпитваните фактори е 
различна, като обработката на почвата определя в най-голяма степен 
варирането. Тя заема 35.59, 80.28 и 37.48% от варирането през 
съответните години. Факторът хербициди, както и взаимодействието 
между двата фактора влияят почти в еднаква степен за 1986 и 1988 г., 
докато за 1987 г. взаимодействието обработка - хербициди е на второ 
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място - 12.64%. По-добро положително влияние върху този показател 
оказва обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm в сравнение със 
стандарта, докато въздействието на другите почвообработки е 
отрицателно. Използваните хербициди оказват отрицателно 
въздействие върху кълняемостта в сравнение с контролата. 
Взаимодействието между двата фактора е много добре доказано. 
Хербицидът Дуал понижава кълняемостта с доказаност при GD 0.1% 
през посочените по-горе години в сравнение с другите две хербицидни 
комбинации. Комбинираното използване на Ронийт влияе положително 
върху кълняемостта само през 1986 г., а през останалите две години не 
оказва ефект. Комбинацията Нортрон + Вензар оказва положителен 
ефект при GD 0.1% през 1986 и 1987 г. Обобщените резултати от 
дисперсионния анализ за действието на факторите върху кълняемостта 
след предшественик пшеница са отразени в Табл. 26. И тук обработката 
на почвата оказва доминиращо влияние. Второ място по степен на 
въздействие се пада на фактора хербициди. 
 Таблица 26. Обобщени резултати от дисперсионен анализ на влиянието 
на факторите върху полската кълняемост на захарно цвекло, в %. 

Източник на 
вариране 

Степ
ен 
на 

своб
ода 

1986 1987 1988 

SQ% F 5% F on SQ% F 
5% F on SQ% F 

5% F on 

Предшественик грахÊ
Toтално 79 100     100     100     
Блокове 3 0.23     0.27     1.43     
Bapианти 19 93.90     96.14     92.33     
А-обработка 
на почвата  4 35.59 2.5 87.6 80.28 2.5 318.

9 37.48 2.5 85.5 

Б-хербициди 3 29.44 2.8 96.6 3.22 2.8 17 27.22 2.8 82.8 
АБ 12 28.87 1.9 23.7 12.64 1.9 16.7 27.63 1.9 21 
Грешка 57 5.87     3.59     6.24     
Предшественик пшеница 
Toтално 79 100     100     100     
Блокове 3 0.05     0.21     0.08     
Варианти 19 97.72     95.10     90.38     
А - обработка 
на почвата 4 45.78 2.5 301.4 64.30 2.5 196 48.13 2.5 75.1 

Б - 
хербициди 3 32.77 2.8 287.7 17.14 2.8 69.9 24.47 2.8 50.9 

АБ 12 19.17 1.9 42.1 13.66 1.9 13.9 17.79 1.9 9.3 
Грешка 57 2.23 ÊÊ ÊÊ 4.69   ÊÊ 9.53 ÊÊ ÊÊ

През периода 1991-1995 г. са заложени опити при почвен тип 
карбонатен чернозем. Използван е безразсадов начин на 
семепроизводство при съотношение между родителските форми на сорт 
Раднево 6:2 при сеитба с междуредие 70 cm, и 8:2 при 45 cm и 22.5 cm. 
Големината на опитната парцелка е от 100 кв. м с 8 повторения. 
Качеството на семената е посочено в Табл. 27. Междуредовите 
разстояния оказват по-малко влияние върху масата на семената, като тя 
намалява при междуредови разстояния 22.5 cm при всички изпитани 
варианти. Докато масата на 1000 семена при контролата е 16.7 g, при 

същия вариант, но прибран разделно, тя е 17.7 g. Кълняемата енергия 
на семената, прибрани по разделния начин, при варианти 7, 8, 10 и 11 е 
доказано по-висока, а лабораторната кълняемост при варианти 3 и 6 
(сеитба на 22.5 cm) е доказано по-ниска в сравнение с контролата.  

Таблица 27. Влияние на начина на прибиране и междуредовите 
разстояния при цвеклов семенник върху качествата на грубо почистени 
семена. 

№ Варианти 
Маса 

на 
1000 

Кълняема 
енергия. 

% 
Ранг 

Лабораторна 
кълняемост. 

% 
Ранг 

Директно прибиранe 
Редова сеитба 

1 70 cm - 
контрола 16.9 71 

  
80   

2 45 cm 16.9 70 78   
3 22.5 cm 15.2 66   73 0 

Гнездова сеитба 
1 70 cm  17.3 72 

  
79   

2 45 cm 17.0 74 81   
3 22.5 cm 16.0 66   70 0 

Разделно прибиране 
Редова сеитба 

1 70 cm  17.7 
17.5 79 ++ 84 

  2 45 cm 15.9 80 + + 87 
3 22.5 cm ÊÊ 70 ÊÊ 78 

Гнездова сеитба 
1 70 cm  17.8 79 + + 83 

  2 45 cm  17.9 79 ++ 84 
3 22.5 cm 17.1 70 ÊÊ 76 

  
GD - 5%  

  
5.8 8.3 5.9 7.4 

GD-1%  7.5 10.6 7.4 9.3 
GF - 0.1% 9.3 13.1 10.1 12.6 

  P   4.82 4.34 
При сеитба на 45 cm лабораторната кълняемост при директно 

прибиране е 78% (вар. 2), а при разделно - с 9 пункта по-висока - 87% 
(вар. 8). Стопанските качества на семената от вариантите с редова 
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Фиг. 6. Динамика на заплевелеността от паламида (Cirsium arvense) 

при третиране с хербициди през вегетацията. 
 
4.3. Семепроизводство. Качества на семената 
Върху полската кълняемост оказват влияние много фактори – 

качества на семената, метеорологични условия, агротехника, 
физикомеханични свойства на почвата, болести и вредители по 
съответните културни растения, използваните хербициди и др. 
Колебанията на полската кълняемост, особено при захарното цвекло, 
при сегашните методи не може да се прогнозират с достатъчна точност 
и ефективно така, че да се използват  за коригиране на  сеитбената 
норма. Поради това основната задача, която трябва да бъде решавана, е 
създаването на благоприятни условия за поникване и по този начин 
максимално приближаване на полската кълняемост към лабораторната. 
Целта на настоящото проучване е да се установи влиянието на 
различните начини на основна обработка на почвата и използваните 
почвени хербициди, приложени след два предшественика върху 
полската кълняемост на захарното цвекло за семепроизводство. 
Опитите са заложени през 1986-1988 г. на площ от 18 da, от които 9 da 
на предшественик пшеница и 9 da на предшественик грах, при 
големина на всеки вариант 1.5 da. Обработка на почвата: дълбока оран 
на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко разрохкване без обръщане 
на орния почвен слой на дълбочина 40-50 cm, дискуване на дълбочина 
10-15 cm и фрезуване на дълбочина 6-8 cm. Оран на дълбочина 20-25 
cm  е приета за стандарт. Използван е сорт Хемус с лабораторна 
кълняемост 89%. Сеитбата е извършена на разстояние 2.5 cm със сеялка 
СРЦ-6М. Данните за влиянието на начините на обработка на почвата и 
почвените хербициди върху полската кълняемост на семената след 
предшественик грах и пшеница са отразени в Табл. 25. След 
предшественик грах влиянието на обработката на почвата върху 
кълняемостта е много добре доказано и през трите години. Тя се 
повишава със статистическа достоверност при GD 0.1% през 1987 и 
1988 г. при оран на дълбочина 30-35 cm, в сравнение с тази при 
стандартния вариант. Изключение прави 1986 г., където на  същия фон 

на обработка се забелязва известно намаляване на полската 
кълняемост. При останалите обработки (дискуване, разрохкване и 
фрезуване) кълняемостта се понижава. Влиянието на почвените 
хербициди върху полската кълняемост в сравнение с контролата (без 
хербициди) е добре и много добре доказано. Тяхното внасяне преди 
сеитбата оказва отрицателен ефект върху кълняемостта, като тя се 
понижава и през трите години. Взаимодействието между двата фактора 
е много добре доказано. При сравняване на действието на почвените 
хербициди помежду им се вижда, че Дуал влияе положително върху 
полската кълняемост на семената след предшественик грах за 1986 и 
1988 г., докато тя бележи статистическо достоверно понижение след 
употреба на Ронийт + Вензар. Влиянието на хербицидната комбинация 
Нортрон + Вензар върху полската кълняемост не е доказано. 

Таблица 25. Полска кълняемост на захарно цвекло след 
предшественици грах и пшеница, %. 

Вариант на опита 
Предшественик грах Предшественик пшеница 

1986 1987 1988 сред
но 1986 198

7 1988 средн
о 

Влияние на обработката на почвата. 
Оран на 30-35 cm 46.4 77.2 72.1 65.2 732 70.0 70.6 71.3 
Оран на 20-25 cm 48.4 71.3 69.3 63.0 662 64 68.6 66.6 
Дискуване на 10-15 cm 39.1 66.2 66.2 57.2 60.6 65.2 63.2 63.0 
Разрохкване на 40-50 cm 40.6 69.1 63.3 57.7 53.9 58.7 61.9 58.2 
Фрезуване на 6-8 сm 37.1 52.4 64.0 51.2 67.9 54.1 60.6 60.9 
Ниво на вероятност *** *** ***   *** *** ***   
GD 5% 1.47 1.46 1.13   1.20 1.26 1.43   
1% 1.96 1.94 1.51   1.6 1.67 1.90   
0.1% 1.55 2.53 137   2.06 2.18 2.47   
Влияние нахербицидите. 
Дуал 450 42.8 64.5 67.1 58.1 55 58.7 63 58.9 
Ронийт 800 + Вензар 80 37.0 68.1 64.5 56.5 66 61.8 64.1 64.0 
Нортрон 800 + Вензар 80 41.3 67.5 64.7 57.8 69.6 63.1 63.0 65.2 
Без хербициди 48.1 68.8 71.5 62.8 67.0 66.8 69.7 67.8 
Ниво на вероятност *** ** *** ÊÊ *** *** *** ÊÊ

GD 5% 1.32 1.31 1.02 ÊÊ 1.08 1.13 1.28 ÊÊ
1% 1.75 1.74 1.35 ÊÊ 1.43 1.5 1.7 ÊÊ
0.1% 2.28 2.26 1.76 ÊÊ 1.86 1.95 2.21 ÊÊ
Взаимодействие между 
обработка +хербициди. *** *** *** ÊÊ ***  *** ** ÊÊ

 
  Обобщените резултати от дисперсионния анализ на опитните данни са 
представени в Табл. 26. Степента на влияние на изпитваните фактори е 
различна, като обработката на почвата определя в най-голяма степен 
варирането. Тя заема 35.59, 80.28 и 37.48% от варирането през 
съответните години. Факторът хербициди, както и взаимодействието 
между двата фактора влияят почти в еднаква степен за 1986 и 1988 г., 
докато за 1987 г. взаимодействието обработка - хербициди е на второ 
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място - 12.64%. По-добро положително влияние върху този показател 
оказва обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm в сравнение със 
стандарта, докато въздействието на другите почвообработки е 
отрицателно. Използваните хербициди оказват отрицателно 
въздействие върху кълняемостта в сравнение с контролата. 
Взаимодействието между двата фактора е много добре доказано. 
Хербицидът Дуал понижава кълняемостта с доказаност при GD 0.1% 
през посочените по-горе години в сравнение с другите две хербицидни 
комбинации. Комбинираното използване на Ронийт влияе положително 
върху кълняемостта само през 1986 г., а през останалите две години не 
оказва ефект. Комбинацията Нортрон + Вензар оказва положителен 
ефект при GD 0.1% през 1986 и 1987 г. Обобщените резултати от 
дисперсионния анализ за действието на факторите върху кълняемостта 
след предшественик пшеница са отразени в Табл. 26. И тук обработката 
на почвата оказва доминиращо влияние. Второ място по степен на 
въздействие се пада на фактора хербициди. 
 Таблица 26. Обобщени резултати от дисперсионен анализ на влиянието 
на факторите върху полската кълняемост на захарно цвекло, в %. 

Източник на 
вариране 

Степ
ен 
на 

своб
ода 

1986 1987 1988 

SQ% F 5% F on SQ% F 
5% F on SQ% F 

5% F on 

Предшественик грахÊ
Toтално 79 100     100     100     
Блокове 3 0.23     0.27     1.43     
Bapианти 19 93.90     96.14     92.33     
А-обработка 
на почвата  4 35.59 2.5 87.6 80.28 2.5 318.

9 37.48 2.5 85.5 

Б-хербициди 3 29.44 2.8 96.6 3.22 2.8 17 27.22 2.8 82.8 
АБ 12 28.87 1.9 23.7 12.64 1.9 16.7 27.63 1.9 21 
Грешка 57 5.87     3.59     6.24     
Предшественик пшеница 
Toтално 79 100     100     100     
Блокове 3 0.05     0.21     0.08     
Варианти 19 97.72     95.10     90.38     
А - обработка 
на почвата 4 45.78 2.5 301.4 64.30 2.5 196 48.13 2.5 75.1 

Б - 
хербициди 3 32.77 2.8 287.7 17.14 2.8 69.9 24.47 2.8 50.9 

АБ 12 19.17 1.9 42.1 13.66 1.9 13.9 17.79 1.9 9.3 
Грешка 57 2.23 ÊÊ ÊÊ 4.69   ÊÊ 9.53 ÊÊ ÊÊ

През периода 1991-1995 г. са заложени опити при почвен тип 
карбонатен чернозем. Използван е безразсадов начин на 
семепроизводство при съотношение между родителските форми на сорт 
Раднево 6:2 при сеитба с междуредие 70 cm, и 8:2 при 45 cm и 22.5 cm. 
Големината на опитната парцелка е от 100 кв. м с 8 повторения. 
Качеството на семената е посочено в Табл. 27. Междуредовите 
разстояния оказват по-малко влияние върху масата на семената, като тя 
намалява при междуредови разстояния 22.5 cm при всички изпитани 
варианти. Докато масата на 1000 семена при контролата е 16.7 g, при 

същия вариант, но прибран разделно, тя е 17.7 g. Кълняемата енергия 
на семената, прибрани по разделния начин, при варианти 7, 8, 10 и 11 е 
доказано по-висока, а лабораторната кълняемост при варианти 3 и 6 
(сеитба на 22.5 cm) е доказано по-ниска в сравнение с контролата.  

Таблица 27. Влияние на начина на прибиране и междуредовите 
разстояния при цвеклов семенник върху качествата на грубо почистени 
семена. 

№ Варианти 
Маса 

на 
1000 

Кълняема 
енергия. 

% 
Ранг 

Лабораторна 
кълняемост. 

% 
Ранг 

Директно прибиранe 
Редова сеитба 

1 70 cm - 
контрола 16.9 71 

  
80   

2 45 cm 16.9 70 78   
3 22.5 cm 15.2 66   73 0 

Гнездова сеитба 
1 70 cm  17.3 72 

  
79   

2 45 cm 17.0 74 81   
3 22.5 cm 16.0 66   70 0 

Разделно прибиране 
Редова сеитба 

1 70 cm  17.7 
17.5 79 ++ 84 

  2 45 cm 15.9 80 + + 87 
3 22.5 cm ÊÊ 70 ÊÊ 78 

Гнездова сеитба 
1 70 cm  17.8 79 + + 83 

  2 45 cm  17.9 79 ++ 84 
3 22.5 cm 17.1 70 ÊÊ 76 

  
GD - 5%  

  
5.8 8.3 5.9 7.4 

GD-1%  7.5 10.6 7.4 9.3 
GF - 0.1% 9.3 13.1 10.1 12.6 

  P   4.82 4.34 
При сеитба на 45 cm лабораторната кълняемост при директно 

прибиране е 78% (вар. 2), а при разделно - с 9 пункта по-висока - 87% 
(вар. 8). Стопанските качества на семената от вариантите с редова 
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място - 12.64%. По-добро положително влияние върху този показател 
оказва обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm в сравнение със 
стандарта, докато въздействието на другите почвообработки е 
отрицателно. Използваните хербициди оказват отрицателно 
въздействие върху кълняемостта в сравнение с контролата. 
Взаимодействието между двата фактора е много добре доказано. 
Хербицидът Дуал понижава кълняемостта с доказаност при GD 0.1% 
през посочените по-горе години в сравнение с другите две хербицидни 
комбинации. Комбинираното използване на Ронийт влияе положително 
върху кълняемостта само през 1986 г., а през останалите две години не 
оказва ефект. Комбинацията Нортрон + Вензар оказва положителен 
ефект при GD 0.1% през 1986 и 1987 г. Обобщените резултати от 
дисперсионния анализ за действието на факторите върху кълняемостта 
след предшественик пшеница са отразени в Табл. 26. И тук обработката 
на почвата оказва доминиращо влияние. Второ място по степен на 
въздействие се пада на фактора хербициди. 
 Таблица 26. Обобщени резултати от дисперсионен анализ на влиянието 
на факторите върху полската кълняемост на захарно цвекло, в %. 

Източник на 
вариране 

Степ
ен 
на 

своб
ода 

1986 1987 1988 

SQ% F 5% F on SQ% F 
5% F on SQ% F 

5% F on 

Предшественик грахÊ
Toтално 79 100     100     100     
Блокове 3 0.23     0.27     1.43     
Bapианти 19 93.90     96.14     92.33     
А-обработка 
на почвата  4 35.59 2.5 87.6 80.28 2.5 318.

9 37.48 2.5 85.5 

Б-хербициди 3 29.44 2.8 96.6 3.22 2.8 17 27.22 2.8 82.8 
АБ 12 28.87 1.9 23.7 12.64 1.9 16.7 27.63 1.9 21 
Грешка 57 5.87     3.59     6.24     
Предшественик пшеница 
Toтално 79 100     100     100     
Блокове 3 0.05     0.21     0.08     
Варианти 19 97.72     95.10     90.38     
А - обработка 
на почвата 4 45.78 2.5 301.4 64.30 2.5 196 48.13 2.5 75.1 

Б - 
хербициди 3 32.77 2.8 287.7 17.14 2.8 69.9 24.47 2.8 50.9 

АБ 12 19.17 1.9 42.1 13.66 1.9 13.9 17.79 1.9 9.3 
Грешка 57 2.23 ÊÊ ÊÊ 4.69   ÊÊ 9.53 ÊÊ ÊÊ

През периода 1991-1995 г. са заложени опити при почвен тип 
карбонатен чернозем. Използван е безразсадов начин на 
семепроизводство при съотношение между родителските форми на сорт 
Раднево 6:2 при сеитба с междуредие 70 cm, и 8:2 при 45 cm и 22.5 cm. 
Големината на опитната парцелка е от 100 кв. м с 8 повторения. 
Качеството на семената е посочено в Табл. 27. Междуредовите 
разстояния оказват по-малко влияние върху масата на семената, като тя 
намалява при междуредови разстояния 22.5 cm при всички изпитани 
варианти. Докато масата на 1000 семена при контролата е 16.7 g, при 

същия вариант, но прибран разделно, тя е 17.7 g. Кълняемата енергия 
на семената, прибрани по разделния начин, при варианти 7, 8, 10 и 11 е 
доказано по-висока, а лабораторната кълняемост при варианти 3 и 6 
(сеитба на 22.5 cm) е доказано по-ниска в сравнение с контролата.  

Таблица 27. Влияние на начина на прибиране и междуредовите 
разстояния при цвеклов семенник върху качествата на грубо почистени 
семена. 

№ Варианти 
Маса 

на 
1000 

Кълняема 
енергия. 

% 
Ранг 

Лабораторна 
кълняемост. 

% 
Ранг 

Директно прибиранe 
Редова сеитба 

1 70 cm - 
контрола 16.9 71 

  
80   

2 45 cm 16.9 70 78   
3 22.5 cm 15.2 66   73 0 

Гнездова сеитба 
1 70 cm  17.3 72 

  
79   

2 45 cm 17.0 74 81   
3 22.5 cm 16.0 66   70 0 

Разделно прибиране 
Редова сеитба 

1 70 cm  17.7 
17.5 79 ++ 84 

  2 45 cm 15.9 80 + + 87 
3 22.5 cm ÊÊ 70 ÊÊ 78 

Гнездова сеитба 
1 70 cm  17.8 79 + + 83 

  2 45 cm  17.9 79 ++ 84 
3 22.5 cm 17.1 70 ÊÊ 76 

  
GD - 5%  

  
5.8 8.3 5.9 7.4 

GD-1%  7.5 10.6 7.4 9.3 
GF - 0.1% 9.3 13.1 10.1 12.6 

  P   4.82 4.34 
При сеитба на 45 cm лабораторната кълняемост при директно 

прибиране е 78% (вар. 2), а при разделно - с 9 пункта по-висока - 87% 
(вар. 8). Стопанските качества на семената от вариантите с редова 
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сеитба, разделени на различни фракции след второто почистване, са 
посочени в табл. 28.  

Този показател се влияе в по-голяма степен от гъстотата на посева. 
Количеството на едрите семена с размери над 5.5 mm и 4.5-5.5 mm е 
най-голямо при широкоредовите разстояния, независимо от начина на 
прибиране, и намалява при по-тесните междуредия.  

При редова сеитба на 70 cm то е 48%, при гнездовата - 45%, при 
сеитба на 45 cm съответно  31% и 40%, а при 22.5 cm - 26% и 27%. Това 
е за сметка на семената с размери 3.0-4.0 mm и 4.0-4.5 mm,  където 
тенденцията е обратна. По-голям дял от дребните семена се формира 
при сгъстяване на посева и те се използват за дражиране. 

Масата на 1000 семена на отделните фракции не се влияе от начина 
на прибиране и от междуредовите разстояния. При фракция 3.0-4.0 mm, 
сеитба на 70 cm и директно прибиране тяхното количество е 85%, а при 
разделното - 93%. Подобни различия има и при останалите варианти. 
Количеството на пълните семена във всяка фракция определя 
кълнителната способност на пробата. Резултатите за кълняемата 
енергия и лабораторна кълняемост на разделените по този начин семена 
не се различават съществено в рамките на дадена фракция.  

Тези с размери 4.0-4.5 mm имат съответно лабораторна кълняемост 
85%, 86% и 87% при трите варианта на междуредови разстояния. С 
изключение на семената под 3.0 mm, където лабораторната кълняемост 
е от 38% до 49%, при останалите фракции кълняема енергия и 
лабораторна кълняемост се изравняват. Паралелното сравняване на 
варианти и фракции между директно и разделно прибиране показва, че 
макар и слабо, се повишават стойностите на тези показатели. При една 
и съща кълняема енергия (82%) лабораторната кълняемост на фракция 
3.0-4.0 mm при 70 cm междуредова сеитба е 82% при директно и 87% 
при разделно прибиране. При същата фракция, но при сеитба на 45 cm 
резултатите са съответно 83% и 88%. При сеитба на 70 cm семената от 
фракция над 5.5 mm са с 80% кълняема енергия при директното 
прибиране и 86% при разделното. При сеитба на 45 cm и фракция 3.0-
4.0 mm съответно - 82% и 88%, и др. При разделния начин на 
прибиране се създават по-добри условия за следжътвено дозряване на 
семената, вследствие на което стопанските им качества се подобряват. 
Анализът на резултатите показва, че при гнездова сеитба на семенник 
качествените показатели на семената при същите междуредови 
разстояния и разделно и директно прибиране, следват измененията и 
тенденцията на семената, получени от редова сеитба (Табл. 29). С по-
ниски показатели са тези с размери под 3.0 mm. След полиране те 
обикновено се отделят като брак и не влияят върху качеството на 
използваемите семена. С помощта на експериментално моделиране 
(Response surface methodology)  беше поставена цел да се проследи 
въздействието на някои основни агротехнологични фактори върху 
добива и качеството на семената от захарно цвекло, отглеждано по 
разсадния начин. Полските опити са изведени по разсадния начин на 
семепроизводство с българския сорт Хемус. Опитът е заложен по 
стандартния метод на дългите парцелки в четири повторения при 
големина на реколтната парцелка 40 m2. В зависимост от почвените и 
метеорологичните условия срокът на засаждане през отделните години 
беше между 20.03. и 20.04. 

 
 
Таблица 28. Стопански качества на семената при редова сеитба на 

цвеклов семенник. 

№ 
по 
ред 

Варианти % 
Маса на 
1000 се-
мена. g 

Пълн
и 

семе
на. % 

Кълняе
ма 

енергия. 
% 

Лаборато
рна 

кълняемо
ст. % 

Директно прибиране 
1 70 cm контролна 9 25.1 95 80 86 
  над 5.5 mm           
  4.5-5.5 mm 39 19.2 93 82 86 
  4.0-4.5 mm 21 10.1 91 80 85 
  3.0-4.0 mm 27 9.2 85 82 82 
  < 3.0 mm 43 7.6 53 47 49 
2 45 cm>5.5 mm 53 24.1 94 83 ' 85 
  4.5-5.5 mm 26 18.6 94 86 86 
  4.0-4.5 mm 27 12.8 96 86 86 
  3.0-4.0 mm 35 9.9 88 82 83 
  <3.0 mm 7 7.3 51 40 46 
3 22.5 cm>5.5 mm 4 24.2 94 80 88 
ÊÊ 4.5-5.5 mm 22 19.2 94 81 87 
ÊÊ 4.0-4.5 mm 28 13.1 93 80 87 
ÊÊ 3.0-4.0 mm 36 10.1 87 78 86 
ÊÊ <3.0 mm 10 7.7 47 32 38 

Разделно прибиранe 
4 70 cm>5.5 mm 11 25.0 98 86 89 
  4.5-5.5 mm 34 20.0 98 84 89 
  4.0-4.5 mm 26 12.1 96 84 88 
  3.0-4.0 mm 25 10.1 93 82 87 
  <3.0 mm 4 8.0 72 66 69 
5 45 cm>5.5 mm 8 24.6 98 86 86 
  4.5-5.5 mm 32 19.3 99 86 88 
  4.0-4.5 mm 23 13.8 98 88 90 
  3.0-4.0 mm 30 10.2 94 88 88 
  <3.0 mm 7 7.7 78 68 72 
6 22.5 cm>55 cm 7 24.6 96 84 88 
  4.5-5.5 mm 20 19.8 94 86 88 
  4.0-4.5 mm 20 13.4 96 86 88 
  3.0-4.0 mm 38 9.8 92 ' 82 87 
  <3.0 mm 15 7.1 77 65 70 

  
GD-5% 

      
8.3 8.1 

GD-1% 10.8 9.6 
GD-0.1% 12.1 11.1 
P 4.06 4.16 

Опитите са провеждани след предшественик пшеница. Вариантите 
на дълбока оран (дълбочина 30 - 32 cm) по срокове са извършени през 
август, септември и октомври. През пролетта площта е доведена до 
състояние за засаждане чрез дискуване или култивиране с брануване. 
Засаждането на кореноплодите е извършвано ръчно, при съотношение 
на родителски форми 6:2. Използвани са дребни, средни и големи 
кореноплоди при съответна тежина до 100 g, 100 - 300 g и над 300 g.  
 
Таблица 29. Стопански качества на семената при гнездова сеитба на семенник. 
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място - 12.64%. По-добро положително влияние върху този показател 
оказва обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm в сравнение със 
стандарта, докато въздействието на другите почвообработки е 
отрицателно. Използваните хербициди оказват отрицателно 
въздействие върху кълняемостта в сравнение с контролата. 
Взаимодействието между двата фактора е много добре доказано. 
Хербицидът Дуал понижава кълняемостта с доказаност при GD 0.1% 
през посочените по-горе години в сравнение с другите две хербицидни 
комбинации. Комбинираното използване на Ронийт влияе положително 
върху кълняемостта само през 1986 г., а през останалите две години не 
оказва ефект. Комбинацията Нортрон + Вензар оказва положителен 
ефект при GD 0.1% през 1986 и 1987 г. Обобщените резултати от 
дисперсионния анализ за действието на факторите върху кълняемостта 
след предшественик пшеница са отразени в Табл. 26. И тук обработката 
на почвата оказва доминиращо влияние. Второ място по степен на 
въздействие се пада на фактора хербициди. 
 Таблица 26. Обобщени резултати от дисперсионен анализ на влиянието 
на факторите върху полската кълняемост на захарно цвекло, в %. 

Източник на 
вариране 

Степ
ен 
на 

своб
ода 

1986 1987 1988 

SQ% F 5% F on SQ% F 
5% F on SQ% F 

5% F on 

Предшественик грахÊ
Toтално 79 100     100     100     
Блокове 3 0.23     0.27     1.43     
Bapианти 19 93.90     96.14     92.33     
А-обработка 
на почвата  4 35.59 2.5 87.6 80.28 2.5 318.

9 37.48 2.5 85.5 

Б-хербициди 3 29.44 2.8 96.6 3.22 2.8 17 27.22 2.8 82.8 
АБ 12 28.87 1.9 23.7 12.64 1.9 16.7 27.63 1.9 21 
Грешка 57 5.87     3.59     6.24     
Предшественик пшеница 
Toтално 79 100     100     100     
Блокове 3 0.05     0.21     0.08     
Варианти 19 97.72     95.10     90.38     
А - обработка 
на почвата 4 45.78 2.5 301.4 64.30 2.5 196 48.13 2.5 75.1 

Б - 
хербициди 3 32.77 2.8 287.7 17.14 2.8 69.9 24.47 2.8 50.9 

АБ 12 19.17 1.9 42.1 13.66 1.9 13.9 17.79 1.9 9.3 
Грешка 57 2.23 ÊÊ ÊÊ 4.69   ÊÊ 9.53 ÊÊ ÊÊ

През периода 1991-1995 г. са заложени опити при почвен тип 
карбонатен чернозем. Използван е безразсадов начин на 
семепроизводство при съотношение между родителските форми на сорт 
Раднево 6:2 при сеитба с междуредие 70 cm, и 8:2 при 45 cm и 22.5 cm. 
Големината на опитната парцелка е от 100 кв. м с 8 повторения. 
Качеството на семената е посочено в Табл. 27. Междуредовите 
разстояния оказват по-малко влияние върху масата на семената, като тя 
намалява при междуредови разстояния 22.5 cm при всички изпитани 
варианти. Докато масата на 1000 семена при контролата е 16.7 g, при 

същия вариант, но прибран разделно, тя е 17.7 g. Кълняемата енергия 
на семената, прибрани по разделния начин, при варианти 7, 8, 10 и 11 е 
доказано по-висока, а лабораторната кълняемост при варианти 3 и 6 
(сеитба на 22.5 cm) е доказано по-ниска в сравнение с контролата.  

Таблица 27. Влияние на начина на прибиране и междуредовите 
разстояния при цвеклов семенник върху качествата на грубо почистени 
семена. 

№ Варианти 
Маса 

на 
1000 

Кълняема 
енергия. 

% 
Ранг 

Лабораторна 
кълняемост. 

% 
Ранг 

Директно прибиранe 
Редова сеитба 

1 70 cm - 
контрола 16.9 71 

  
80   

2 45 cm 16.9 70 78   
3 22.5 cm 15.2 66   73 0 

Гнездова сеитба 
1 70 cm  17.3 72 

  
79   

2 45 cm 17.0 74 81   
3 22.5 cm 16.0 66   70 0 

Разделно прибиране 
Редова сеитба 

1 70 cm  17.7 
17.5 79 ++ 84 

  2 45 cm 15.9 80 + + 87 
3 22.5 cm ÊÊ 70 ÊÊ 78 

Гнездова сеитба 
1 70 cm  17.8 79 + + 83 

  2 45 cm  17.9 79 ++ 84 
3 22.5 cm 17.1 70 ÊÊ 76 

  
GD - 5%  

  
5.8 8.3 5.9 7.4 

GD-1%  7.5 10.6 7.4 9.3 
GF - 0.1% 9.3 13.1 10.1 12.6 

  P   4.82 4.34 
При сеитба на 45 cm лабораторната кълняемост при директно 

прибиране е 78% (вар. 2), а при разделно - с 9 пункта по-висока - 87% 
(вар. 8). Стопанските качества на семената от вариантите с редова 
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сеитба, разделени на различни фракции след второто почистване, са 
посочени в табл. 28.  

Този показател се влияе в по-голяма степен от гъстотата на посева. 
Количеството на едрите семена с размери над 5.5 mm и 4.5-5.5 mm е 
най-голямо при широкоредовите разстояния, независимо от начина на 
прибиране, и намалява при по-тесните междуредия.  

При редова сеитба на 70 cm то е 48%, при гнездовата - 45%, при 
сеитба на 45 cm съответно  31% и 40%, а при 22.5 cm - 26% и 27%. Това 
е за сметка на семената с размери 3.0-4.0 mm и 4.0-4.5 mm,  където 
тенденцията е обратна. По-голям дял от дребните семена се формира 
при сгъстяване на посева и те се използват за дражиране. 

Масата на 1000 семена на отделните фракции не се влияе от начина 
на прибиране и от междуредовите разстояния. При фракция 3.0-4.0 mm, 
сеитба на 70 cm и директно прибиране тяхното количество е 85%, а при 
разделното - 93%. Подобни различия има и при останалите варианти. 
Количеството на пълните семена във всяка фракция определя 
кълнителната способност на пробата. Резултатите за кълняемата 
енергия и лабораторна кълняемост на разделените по този начин семена 
не се различават съществено в рамките на дадена фракция.  

Тези с размери 4.0-4.5 mm имат съответно лабораторна кълняемост 
85%, 86% и 87% при трите варианта на междуредови разстояния. С 
изключение на семената под 3.0 mm, където лабораторната кълняемост 
е от 38% до 49%, при останалите фракции кълняема енергия и 
лабораторна кълняемост се изравняват. Паралелното сравняване на 
варианти и фракции между директно и разделно прибиране показва, че 
макар и слабо, се повишават стойностите на тези показатели. При една 
и съща кълняема енергия (82%) лабораторната кълняемост на фракция 
3.0-4.0 mm при 70 cm междуредова сеитба е 82% при директно и 87% 
при разделно прибиране. При същата фракция, но при сеитба на 45 cm 
резултатите са съответно 83% и 88%. При сеитба на 70 cm семената от 
фракция над 5.5 mm са с 80% кълняема енергия при директното 
прибиране и 86% при разделното. При сеитба на 45 cm и фракция 3.0-
4.0 mm съответно - 82% и 88%, и др. При разделния начин на 
прибиране се създават по-добри условия за следжътвено дозряване на 
семената, вследствие на което стопанските им качества се подобряват. 
Анализът на резултатите показва, че при гнездова сеитба на семенник 
качествените показатели на семената при същите междуредови 
разстояния и разделно и директно прибиране, следват измененията и 
тенденцията на семената, получени от редова сеитба (Табл. 29). С по-
ниски показатели са тези с размери под 3.0 mm. След полиране те 
обикновено се отделят като брак и не влияят върху качеството на 
използваемите семена. С помощта на експериментално моделиране 
(Response surface methodology)  беше поставена цел да се проследи 
въздействието на някои основни агротехнологични фактори върху 
добива и качеството на семената от захарно цвекло, отглеждано по 
разсадния начин. Полските опити са изведени по разсадния начин на 
семепроизводство с българския сорт Хемус. Опитът е заложен по 
стандартния метод на дългите парцелки в четири повторения при 
големина на реколтната парцелка 40 m2. В зависимост от почвените и 
метеорологичните условия срокът на засаждане през отделните години 
беше между 20.03. и 20.04. 

 
 
Таблица 28. Стопански качества на семената при редова сеитба на 

цвеклов семенник. 

№ 
по 
ред 

Варианти % 
Маса на 
1000 се-
мена. g 

Пълн
и 

семе
на. % 

Кълняе
ма 

енергия. 
% 

Лаборато
рна 

кълняемо
ст. % 

Директно прибиране 
1 70 cm контролна 9 25.1 95 80 86 
  над 5.5 mm           
  4.5-5.5 mm 39 19.2 93 82 86 
  4.0-4.5 mm 21 10.1 91 80 85 
  3.0-4.0 mm 27 9.2 85 82 82 
  < 3.0 mm 43 7.6 53 47 49 
2 45 cm>5.5 mm 53 24.1 94 83 ' 85 
  4.5-5.5 mm 26 18.6 94 86 86 
  4.0-4.5 mm 27 12.8 96 86 86 
  3.0-4.0 mm 35 9.9 88 82 83 
  <3.0 mm 7 7.3 51 40 46 
3 22.5 cm>5.5 mm 4 24.2 94 80 88 
ÊÊ 4.5-5.5 mm 22 19.2 94 81 87 
ÊÊ 4.0-4.5 mm 28 13.1 93 80 87 
ÊÊ 3.0-4.0 mm 36 10.1 87 78 86 
ÊÊ <3.0 mm 10 7.7 47 32 38 

Разделно прибиранe 
4 70 cm>5.5 mm 11 25.0 98 86 89 
  4.5-5.5 mm 34 20.0 98 84 89 
  4.0-4.5 mm 26 12.1 96 84 88 
  3.0-4.0 mm 25 10.1 93 82 87 
  <3.0 mm 4 8.0 72 66 69 
5 45 cm>5.5 mm 8 24.6 98 86 86 
  4.5-5.5 mm 32 19.3 99 86 88 
  4.0-4.5 mm 23 13.8 98 88 90 
  3.0-4.0 mm 30 10.2 94 88 88 
  <3.0 mm 7 7.7 78 68 72 
6 22.5 cm>55 cm 7 24.6 96 84 88 
  4.5-5.5 mm 20 19.8 94 86 88 
  4.0-4.5 mm 20 13.4 96 86 88 
  3.0-4.0 mm 38 9.8 92 ' 82 87 
  <3.0 mm 15 7.1 77 65 70 

  
GD-5% 

      
8.3 8.1 

GD-1% 10.8 9.6 
GD-0.1% 12.1 11.1 
P 4.06 4.16 

Опитите са провеждани след предшественик пшеница. Вариантите 
на дълбока оран (дълбочина 30 - 32 cm) по срокове са извършени през 
август, септември и октомври. През пролетта площта е доведена до 
състояние за засаждане чрез дискуване или култивиране с брануване. 
Засаждането на кореноплодите е извършвано ръчно, при съотношение 
на родителски форми 6:2. Използвани са дребни, средни и големи 
кореноплоди при съответна тежина до 100 g, 100 - 300 g и над 300 g.  
 
Таблица 29. Стопански качества на семената при гнездова сеитба на семенник. 
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сеитба, разделени на различни фракции след второто почистване, са 
посочени в табл. 28.  

Този показател се влияе в по-голяма степен от гъстотата на посева. 
Количеството на едрите семена с размери над 5.5 mm и 4.5-5.5 mm е 
най-голямо при широкоредовите разстояния, независимо от начина на 
прибиране, и намалява при по-тесните междуредия.  

При редова сеитба на 70 cm то е 48%, при гнездовата - 45%, при 
сеитба на 45 cm съответно  31% и 40%, а при 22.5 cm - 26% и 27%. Това 
е за сметка на семената с размери 3.0-4.0 mm и 4.0-4.5 mm,  където 
тенденцията е обратна. По-голям дял от дребните семена се формира 
при сгъстяване на посева и те се използват за дражиране. 

Масата на 1000 семена на отделните фракции не се влияе от начина 
на прибиране и от междуредовите разстояния. При фракция 3.0-4.0 mm, 
сеитба на 70 cm и директно прибиране тяхното количество е 85%, а при 
разделното - 93%. Подобни различия има и при останалите варианти. 
Количеството на пълните семена във всяка фракция определя 
кълнителната способност на пробата. Резултатите за кълняемата 
енергия и лабораторна кълняемост на разделените по този начин семена 
не се различават съществено в рамките на дадена фракция.  

Тези с размери 4.0-4.5 mm имат съответно лабораторна кълняемост 
85%, 86% и 87% при трите варианта на междуредови разстояния. С 
изключение на семената под 3.0 mm, където лабораторната кълняемост 
е от 38% до 49%, при останалите фракции кълняема енергия и 
лабораторна кълняемост се изравняват. Паралелното сравняване на 
варианти и фракции между директно и разделно прибиране показва, че 
макар и слабо, се повишават стойностите на тези показатели. При една 
и съща кълняема енергия (82%) лабораторната кълняемост на фракция 
3.0-4.0 mm при 70 cm междуредова сеитба е 82% при директно и 87% 
при разделно прибиране. При същата фракция, но при сеитба на 45 cm 
резултатите са съответно 83% и 88%. При сеитба на 70 cm семената от 
фракция над 5.5 mm са с 80% кълняема енергия при директното 
прибиране и 86% при разделното. При сеитба на 45 cm и фракция 3.0-
4.0 mm съответно - 82% и 88%, и др. При разделния начин на 
прибиране се създават по-добри условия за следжътвено дозряване на 
семената, вследствие на което стопанските им качества се подобряват. 
Анализът на резултатите показва, че при гнездова сеитба на семенник 
качествените показатели на семената при същите междуредови 
разстояния и разделно и директно прибиране, следват измененията и 
тенденцията на семената, получени от редова сеитба (Табл. 29). С по-
ниски показатели са тези с размери под 3.0 mm. След полиране те 
обикновено се отделят като брак и не влияят върху качеството на 
използваемите семена. С помощта на експериментално моделиране 
(Response surface methodology)  беше поставена цел да се проследи 
въздействието на някои основни агротехнологични фактори върху 
добива и качеството на семената от захарно цвекло, отглеждано по 
разсадния начин. Полските опити са изведени по разсадния начин на 
семепроизводство с българския сорт Хемус. Опитът е заложен по 
стандартния метод на дългите парцелки в четири повторения при 
големина на реколтната парцелка 40 m2. В зависимост от почвените и 
метеорологичните условия срокът на засаждане през отделните години 
беше между 20.03. и 20.04. 

 
 
Таблица 28. Стопански качества на семената при редова сеитба на 

цвеклов семенник. 

№ 
по 
ред 

Варианти % 
Маса на 
1000 се-
мена. g 

Пълн
и 

семе
на. % 

Кълняе
ма 

енергия. 
% 

Лаборато
рна 

кълняемо
ст. % 

Директно прибиране 
1 70 cm контролна 9 25.1 95 80 86 
  над 5.5 mm           
  4.5-5.5 mm 39 19.2 93 82 86 
  4.0-4.5 mm 21 10.1 91 80 85 
  3.0-4.0 mm 27 9.2 85 82 82 
  < 3.0 mm 43 7.6 53 47 49 
2 45 cm>5.5 mm 53 24.1 94 83 ' 85 
  4.5-5.5 mm 26 18.6 94 86 86 
  4.0-4.5 mm 27 12.8 96 86 86 
  3.0-4.0 mm 35 9.9 88 82 83 
  <3.0 mm 7 7.3 51 40 46 
3 22.5 cm>5.5 mm 4 24.2 94 80 88 
ÊÊ 4.5-5.5 mm 22 19.2 94 81 87 
ÊÊ 4.0-4.5 mm 28 13.1 93 80 87 
ÊÊ 3.0-4.0 mm 36 10.1 87 78 86 
ÊÊ <3.0 mm 10 7.7 47 32 38 

Разделно прибиранe 
4 70 cm>5.5 mm 11 25.0 98 86 89 
  4.5-5.5 mm 34 20.0 98 84 89 
  4.0-4.5 mm 26 12.1 96 84 88 
  3.0-4.0 mm 25 10.1 93 82 87 
  <3.0 mm 4 8.0 72 66 69 
5 45 cm>5.5 mm 8 24.6 98 86 86 
  4.5-5.5 mm 32 19.3 99 86 88 
  4.0-4.5 mm 23 13.8 98 88 90 
  3.0-4.0 mm 30 10.2 94 88 88 
  <3.0 mm 7 7.7 78 68 72 
6 22.5 cm>55 cm 7 24.6 96 84 88 
  4.5-5.5 mm 20 19.8 94 86 88 
  4.0-4.5 mm 20 13.4 96 86 88 
  3.0-4.0 mm 38 9.8 92 ' 82 87 
  <3.0 mm 15 7.1 77 65 70 

  
GD-5% 

      
8.3 8.1 

GD-1% 10.8 9.6 
GD-0.1% 12.1 11.1 
P 4.06 4.16 

Опитите са провеждани след предшественик пшеница. Вариантите 
на дълбока оран (дълбочина 30 - 32 cm) по срокове са извършени през 
август, септември и октомври. През пролетта площта е доведена до 
състояние за засаждане чрез дискуване или култивиране с брануване. 
Засаждането на кореноплодите е извършвано ръчно, при съотношение 
на родителски форми 6:2. Използвани са дребни, средни и големи 
кореноплоди при съответна тежина до 100 g, 100 - 300 g и над 300 g.  
 
Таблица 29. Стопански качества на семената при гнездова сеитба на семенник. 

 24 
№ 
по 
ред 

Варианти % 
Маса на 

1000 
семена. g 

Пълни 
семена. % 

 

Кълняема 
енергия. % 

 

Лабораторн
а 

кълняемост 
% Директно прибиране 

1. 70 
стконтролна/cont
rol 

11 25.2 95 83 85 
 >5.5 mm      
 4.5-5.5 mm 32 19.8 96 83 88 
 4.0-4.5 mm 26 12.6 95 81 88 
 3.0-4.0 mm 25 10.0 90 80 83 
 < 3.0 mm 6 7.1 81 52 59 
2. 45 cm>5.5 mm 8 25.0 96 84 88 
 4.5-5.5 mm 21 19.2 93 84 86 
 4.0-4.5 mm 30 13.1 90 80 86 
 3.0-4.0 mm 35 9.4 92 80 86 
 <3.0 mm 6 7.3 77 61 70 
3. 22.5 cm>5.5 mm 3 24.7 95 81 83 
 4.5-5.5 mm 22 19.6 96 83 87 
 4.0-4.5 mm 30 13.0 93 82 85 
 3.0-4.0 mm 37 9.7 94 82 85 
 <3.0 mm 8 8.0 72 60 66 

Разделно прибиране 
4. 70 cm>5.5 mm 13 25.0 95 84 87 
 4.5-5.5 mm 33 20.1 96 86 89 
 4.0-4.5 mm 20 13.0 98 86 90 
 3.0-4.0 mm 28 10.3 96 88 90 
 <3.0 mm 6 7.3 84 72 73 
5. 45 cm>5.5 mm 9 24.8 95 84 86 
 4.5-5.5 mm 24 19.9 95 86 86 
 4.0-4.5 mm 20 14.0 95 85 89 
 3.0-4.0 mm 36 10.0 93 85 89 
 <3.0 mm 11 7.9 82 75 77 
6. 22.5 cm>55 cm 5 24.5 97 83 85 
 4.5-5.5 mm 23 19.7 97 86 87 
 4.0-4.5 mm 26 14.0 98 87 89 
 3.0-4.0 mm 37 9.9 96 87 90 
 <3.0 mm 9 7.9 88 71 73 
 GD-5%    7.7 8.3 
 GD-1%    9.8 11.1 
 GD-0.1%    11.8 12.6 
 P. %    3.94 4.12 

Обект на изследване са пет вътрередови разстояния - 30 cm, 40 cm, 
50 cm, 60 cm и 70 cm, при междуредово 70 cm. За стандарт  е използван 
вариантът за засаждане на средни кореноплоди на 50 cm.  

За описание на изследваните зависимости се приемат математични 
модели от вида: 

У =b0+b1.X1+b2.X2+b12.X1.X2+b111+b22.Х2(1) 
където: у – изходни величини, които могат да бъдат добив или 

качество на семената; 
X.X2 – кодирани стойности на факторите срок за извършване на 

дълбоката оран, вътрередови разстояния за засаждане; 
b0; b1. b2; b12; b11; b22 - регресионни коефициенти. 
За планиране на полските опити и обработка на резултатите е 

използвана Response surface methodology и оптимален композиционен 
план на експеримента. Резултатите от проведените полски опити за 
добива на семена при различни агротехнологични показатели са 
обобщени в Табл. 30. 

Таблица 30. Добив на семена в зависимост от големината на 
кореноплодите, сроковете за провеждане на дълбоката оран и 
вътрередовото разстояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Разстоя
ние. сm 

Срок -10 август Срок -10 септември Срок -10 октомври 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Дребни кореноплоди 
1 30 77 75 80 76 81 90 68 73 75 
2 40 75 83 109 78 85 100 69 80 103 
3 50 64 85 105 63 79 91 50 70 80 

Средни кореноплоди 
4 30 82 91 109 84 98 117 76 90 109 

5 40 88 104 120 85 106 127 76 95 118 
6 50 76 90 103 78 99 119 68 89 106 
7 60 71 84 106 71 90 113 54 81 102 
8 70 63 80 89 65 86 102 48 75 93 

Едри кореноплоди 
9 40 91 105 123 94 113 133 81 100 118 
10 50 90 111 128 91 116 132 78 105 123 
11 60 80 100 120 78 101 124 71 95 116 
12 70 72 85 98 69 81 92 61 84 106 
GD 5% 10  7.3 8 7 6 6 7 7 
GD  1% 13.5  9.8 10 9 8 8 9 10 
GD  0.1% 17.8  12.9 14 13 11 10 12 13 
P% 3.44 2 .98 2.43  3.50 2.80 1.95 2.93 2.61 2.46 
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сеитба, разделени на различни фракции след второто почистване, са 
посочени в табл. 28.  

Този показател се влияе в по-голяма степен от гъстотата на посева. 
Количеството на едрите семена с размери над 5.5 mm и 4.5-5.5 mm е 
най-голямо при широкоредовите разстояния, независимо от начина на 
прибиране, и намалява при по-тесните междуредия.  

При редова сеитба на 70 cm то е 48%, при гнездовата - 45%, при 
сеитба на 45 cm съответно  31% и 40%, а при 22.5 cm - 26% и 27%. Това 
е за сметка на семената с размери 3.0-4.0 mm и 4.0-4.5 mm,  където 
тенденцията е обратна. По-голям дял от дребните семена се формира 
при сгъстяване на посева и те се използват за дражиране. 

Масата на 1000 семена на отделните фракции не се влияе от начина 
на прибиране и от междуредовите разстояния. При фракция 3.0-4.0 mm, 
сеитба на 70 cm и директно прибиране тяхното количество е 85%, а при 
разделното - 93%. Подобни различия има и при останалите варианти. 
Количеството на пълните семена във всяка фракция определя 
кълнителната способност на пробата. Резултатите за кълняемата 
енергия и лабораторна кълняемост на разделените по този начин семена 
не се различават съществено в рамките на дадена фракция.  

Тези с размери 4.0-4.5 mm имат съответно лабораторна кълняемост 
85%, 86% и 87% при трите варианта на междуредови разстояния. С 
изключение на семената под 3.0 mm, където лабораторната кълняемост 
е от 38% до 49%, при останалите фракции кълняема енергия и 
лабораторна кълняемост се изравняват. Паралелното сравняване на 
варианти и фракции между директно и разделно прибиране показва, че 
макар и слабо, се повишават стойностите на тези показатели. При една 
и съща кълняема енергия (82%) лабораторната кълняемост на фракция 
3.0-4.0 mm при 70 cm междуредова сеитба е 82% при директно и 87% 
при разделно прибиране. При същата фракция, но при сеитба на 45 cm 
резултатите са съответно 83% и 88%. При сеитба на 70 cm семената от 
фракция над 5.5 mm са с 80% кълняема енергия при директното 
прибиране и 86% при разделното. При сеитба на 45 cm и фракция 3.0-
4.0 mm съответно - 82% и 88%, и др. При разделния начин на 
прибиране се създават по-добри условия за следжътвено дозряване на 
семената, вследствие на което стопанските им качества се подобряват. 
Анализът на резултатите показва, че при гнездова сеитба на семенник 
качествените показатели на семената при същите междуредови 
разстояния и разделно и директно прибиране, следват измененията и 
тенденцията на семената, получени от редова сеитба (Табл. 29). С по-
ниски показатели са тези с размери под 3.0 mm. След полиране те 
обикновено се отделят като брак и не влияят върху качеството на 
използваемите семена. С помощта на експериментално моделиране 
(Response surface methodology)  беше поставена цел да се проследи 
въздействието на някои основни агротехнологични фактори върху 
добива и качеството на семената от захарно цвекло, отглеждано по 
разсадния начин. Полските опити са изведени по разсадния начин на 
семепроизводство с българския сорт Хемус. Опитът е заложен по 
стандартния метод на дългите парцелки в четири повторения при 
големина на реколтната парцелка 40 m2. В зависимост от почвените и 
метеорологичните условия срокът на засаждане през отделните години 
беше между 20.03. и 20.04. 

 
 
Таблица 28. Стопански качества на семената при редова сеитба на 

цвеклов семенник. 

№ 
по 
ред 

Варианти % 
Маса на 
1000 се-
мена. g 

Пълн
и 

семе
на. % 

Кълняе
ма 

енергия. 
% 

Лаборато
рна 

кълняемо
ст. % 

Директно прибиране 
1 70 cm контролна 9 25.1 95 80 86 
  над 5.5 mm           
  4.5-5.5 mm 39 19.2 93 82 86 
  4.0-4.5 mm 21 10.1 91 80 85 
  3.0-4.0 mm 27 9.2 85 82 82 
  < 3.0 mm 43 7.6 53 47 49 
2 45 cm>5.5 mm 53 24.1 94 83 ' 85 
  4.5-5.5 mm 26 18.6 94 86 86 
  4.0-4.5 mm 27 12.8 96 86 86 
  3.0-4.0 mm 35 9.9 88 82 83 
  <3.0 mm 7 7.3 51 40 46 
3 22.5 cm>5.5 mm 4 24.2 94 80 88 
ÊÊ 4.5-5.5 mm 22 19.2 94 81 87 
ÊÊ 4.0-4.5 mm 28 13.1 93 80 87 
ÊÊ 3.0-4.0 mm 36 10.1 87 78 86 
ÊÊ <3.0 mm 10 7.7 47 32 38 

Разделно прибиранe 
4 70 cm>5.5 mm 11 25.0 98 86 89 
  4.5-5.5 mm 34 20.0 98 84 89 
  4.0-4.5 mm 26 12.1 96 84 88 
  3.0-4.0 mm 25 10.1 93 82 87 
  <3.0 mm 4 8.0 72 66 69 
5 45 cm>5.5 mm 8 24.6 98 86 86 
  4.5-5.5 mm 32 19.3 99 86 88 
  4.0-4.5 mm 23 13.8 98 88 90 
  3.0-4.0 mm 30 10.2 94 88 88 
  <3.0 mm 7 7.7 78 68 72 
6 22.5 cm>55 cm 7 24.6 96 84 88 
  4.5-5.5 mm 20 19.8 94 86 88 
  4.0-4.5 mm 20 13.4 96 86 88 
  3.0-4.0 mm 38 9.8 92 ' 82 87 
  <3.0 mm 15 7.1 77 65 70 

  
GD-5% 

      
8.3 8.1 

GD-1% 10.8 9.6 
GD-0.1% 12.1 11.1 
P 4.06 4.16 

Опитите са провеждани след предшественик пшеница. Вариантите 
на дълбока оран (дълбочина 30 - 32 cm) по срокове са извършени през 
август, септември и октомври. През пролетта площта е доведена до 
състояние за засаждане чрез дискуване или култивиране с брануване. 
Засаждането на кореноплодите е извършвано ръчно, при съотношение 
на родителски форми 6:2. Използвани са дребни, средни и големи 
кореноплоди при съответна тежина до 100 g, 100 - 300 g и над 300 g.  
 
Таблица 29. Стопански качества на семената при гнездова сеитба на семенник. 

 24 
№ 
по 
ред 

Варианти % 
Маса на 

1000 
семена. g 

Пълни 
семена. % 

 

Кълняема 
енергия. % 

 

Лабораторн
а 

кълняемост 
% Директно прибиране 

1. 70 
стконтролна/cont
rol 

11 25.2 95 83 85 
 >5.5 mm      
 4.5-5.5 mm 32 19.8 96 83 88 
 4.0-4.5 mm 26 12.6 95 81 88 
 3.0-4.0 mm 25 10.0 90 80 83 
 < 3.0 mm 6 7.1 81 52 59 
2. 45 cm>5.5 mm 8 25.0 96 84 88 
 4.5-5.5 mm 21 19.2 93 84 86 
 4.0-4.5 mm 30 13.1 90 80 86 
 3.0-4.0 mm 35 9.4 92 80 86 
 <3.0 mm 6 7.3 77 61 70 
3. 22.5 cm>5.5 mm 3 24.7 95 81 83 
 4.5-5.5 mm 22 19.6 96 83 87 
 4.0-4.5 mm 30 13.0 93 82 85 
 3.0-4.0 mm 37 9.7 94 82 85 
 <3.0 mm 8 8.0 72 60 66 

Разделно прибиране 
4. 70 cm>5.5 mm 13 25.0 95 84 87 
 4.5-5.5 mm 33 20.1 96 86 89 
 4.0-4.5 mm 20 13.0 98 86 90 
 3.0-4.0 mm 28 10.3 96 88 90 
 <3.0 mm 6 7.3 84 72 73 
5. 45 cm>5.5 mm 9 24.8 95 84 86 
 4.5-5.5 mm 24 19.9 95 86 86 
 4.0-4.5 mm 20 14.0 95 85 89 
 3.0-4.0 mm 36 10.0 93 85 89 
 <3.0 mm 11 7.9 82 75 77 
6. 22.5 cm>55 cm 5 24.5 97 83 85 
 4.5-5.5 mm 23 19.7 97 86 87 
 4.0-4.5 mm 26 14.0 98 87 89 
 3.0-4.0 mm 37 9.9 96 87 90 
 <3.0 mm 9 7.9 88 71 73 
 GD-5%    7.7 8.3 
 GD-1%    9.8 11.1 
 GD-0.1%    11.8 12.6 
 P. %    3.94 4.12 

Обект на изследване са пет вътрередови разстояния - 30 cm, 40 cm, 
50 cm, 60 cm и 70 cm, при междуредово 70 cm. За стандарт  е използван 
вариантът за засаждане на средни кореноплоди на 50 cm.  

За описание на изследваните зависимости се приемат математични 
модели от вида: 

У =b0+b1.X1+b2.X2+b12.X1.X2+b111+b22.Х2(1) 
където: у – изходни величини, които могат да бъдат добив или 

качество на семената; 
X.X2 – кодирани стойности на факторите срок за извършване на 

дълбоката оран, вътрередови разстояния за засаждане; 
b0; b1. b2; b12; b11; b22 - регресионни коефициенти. 
За планиране на полските опити и обработка на резултатите е 

използвана Response surface methodology и оптимален композиционен 
план на експеримента. Резултатите от проведените полски опити за 
добива на семена при различни агротехнологични показатели са 
обобщени в Табл. 30. 

Таблица 30. Добив на семена в зависимост от големината на 
кореноплодите, сроковете за провеждане на дълбоката оран и 
вътрередовото разстояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Разстоя
ние. сm 

Срок -10 август Срок -10 септември Срок -10 октомври 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Дребни кореноплоди 
1 30 77 75 80 76 81 90 68 73 75 
2 40 75 83 109 78 85 100 69 80 103 
3 50 64 85 105 63 79 91 50 70 80 

Средни кореноплоди 
4 30 82 91 109 84 98 117 76 90 109 

5 40 88 104 120 85 106 127 76 95 118 
6 50 76 90 103 78 99 119 68 89 106 
7 60 71 84 106 71 90 113 54 81 102 
8 70 63 80 89 65 86 102 48 75 93 

Едри кореноплоди 
9 40 91 105 123 94 113 133 81 100 118 
10 50 90 111 128 91 116 132 78 105 123 
11 60 80 100 120 78 101 124 71 95 116 
12 70 72 85 98 69 81 92 61 84 106 
GD 5% 10  7.3 8 7 6 6 7 7 
GD  1% 13.5  9.8 10 9 8 8 9 10 
GD  0.1% 17.8  12.9 14 13 11 10 12 13 
P% 3.44 2 .98 2.43  3.50 2.80 1.95 2.93 2.61 2.46 



48
  

№ 
по 
ред 

Варианти % 
Маса на 

1000 
семена. g 

Пълни 
семена. % 

 

Кълняема 
енергия. % 

 

Лабораторн
а 

кълняемост 
% Директно прибиране 

1. 70 
стконтролна/cont
rol 

11 25.2 95 83 85 
 >5.5 mm      
 4.5-5.5 mm 32 19.8 96 83 88 
 4.0-4.5 mm 26 12.6 95 81 88 
 3.0-4.0 mm 25 10.0 90 80 83 
 < 3.0 mm 6 7.1 81 52 59 
2. 45 cm>5.5 mm 8 25.0 96 84 88 
 4.5-5.5 mm 21 19.2 93 84 86 
 4.0-4.5 mm 30 13.1 90 80 86 
 3.0-4.0 mm 35 9.4 92 80 86 
 <3.0 mm 6 7.3 77 61 70 
3. 22.5 cm>5.5 mm 3 24.7 95 81 83 
 4.5-5.5 mm 22 19.6 96 83 87 
 4.0-4.5 mm 30 13.0 93 82 85 
 3.0-4.0 mm 37 9.7 94 82 85 
 <3.0 mm 8 8.0 72 60 66 

Разделно прибиране 
4. 70 cm>5.5 mm 13 25.0 95 84 87 
 4.5-5.5 mm 33 20.1 96 86 89 
 4.0-4.5 mm 20 13.0 98 86 90 
 3.0-4.0 mm 28 10.3 96 88 90 
 <3.0 mm 6 7.3 84 72 73 
5. 45 cm>5.5 mm 9 24.8 95 84 86 
 4.5-5.5 mm 24 19.9 95 86 86 
 4.0-4.5 mm 20 14.0 95 85 89 
 3.0-4.0 mm 36 10.0 93 85 89 
 <3.0 mm 11 7.9 82 75 77 
6. 22.5 cm>55 cm 5 24.5 97 83 85 
 4.5-5.5 mm 23 19.7 97 86 87 
 4.0-4.5 mm 26 14.0 98 87 89 
 3.0-4.0 mm 37 9.9 96 87 90 
 <3.0 mm 9 7.9 88 71 73 
 GD-5%    7.7 8.3 
 GD-1%    9.8 11.1 
 GD-0.1%    11.8 12.6 
 P. %    3.94 4.12 

Обект на изследване са пет вътрередови разстояния - 30 cm, 40 cm, 
50 cm, 60 cm и 70 cm, при междуредово 70 cm. За стандарт  е използван 
вариантът за засаждане на средни кореноплоди на 50 cm.  

За описание на изследваните зависимости се приемат математични 
модели от вида: 

У =b0+b1.X1+b2.X2+b12.X1.X2+b111+b22.Х2(1) 
където: у – изходни величини, които могат да бъдат добив или 

качество на семената; 
X.X2 – кодирани стойности на факторите срок за извършване на 

дълбоката оран, вътрередови разстояния за засаждане; 
b0; b1. b2; b12; b11; b22 - регресионни коефициенти. 
За планиране на полските опити и обработка на резултатите е 

използвана Response surface methodology и оптимален композиционен 
план на експеримента. Резултатите от проведените полски опити за 
добива на семена при различни агротехнологични показатели са 
обобщени в Табл. 30. 

Таблица 30. Добив на семена в зависимост от големината на 
кореноплодите, сроковете за провеждане на дълбоката оран и 
вътрередовото разстояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Разстоя
ние. сm 

Срок -10 август Срок -10 септември Срок -10 октомври 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Дребни кореноплоди 
1 30 77 75 80 76 81 90 68 73 75 
2 40 75 83 109 78 85 100 69 80 103 
3 50 64 85 105 63 79 91 50 70 80 

Средни кореноплоди 
4 30 82 91 109 84 98 117 76 90 109 

5 40 88 104 120 85 106 127 76 95 118 
6 50 76 90 103 78 99 119 68 89 106 
7 60 71 84 106 71 90 113 54 81 102 
8 70 63 80 89 65 86 102 48 75 93 

Едри кореноплоди 
9 40 91 105 123 94 113 133 81 100 118 
10 50 90 111 128 91 116 132 78 105 123 
11 60 80 100 120 78 101 124 71 95 116 
12 70 72 85 98 69 81 92 61 84 106 
GD 5% 10  7.3 8 7 6 6 7 7 
GD  1% 13.5  9.8 10 9 8 8 9 10 
GD  0.1% 17.8  12.9 14 13 11 10 12 13 
P% 3.44 2 .98 2.43  3.50 2.80 1.95 2.93 2.61 2.46 

 25 
     На базата на извършените опити и наличната  предварителна 
информация са определени нивата и интервалите на вариране на 
факторите срок за дълбока оран  x1 и вътрередово разстояние x2 (Табл. 
31).  
    Таблица 31. Натурални и кодирани стойности на независимите 
фактори. 

Фактори x1 и х2 Долно ниво 
X1  =  - 1 

Основно ниво 
X1  =  0 

Горно ниво 
X1  =  1 

Дребни и средни кореноплоди 

Срок за дълбока оран ~10 август ~10 септември ~10 октомври 

Вътрередово растояние. 
cm 30 40 50 

Едри кореноплоди 

Срок за дълбока оран ~10 август ~10 септември ~10 октомври 

Вътрередово растояние. 
cm 40 50 60 

В използвания оптимален композиционен план са включени 
средните стойности на добива на семена (Табл. 32). 

След изчисление на стойностите на регресионните коефициенти се 
получават търсените математични  модели:  
за дребни кореноплоди 
у1 = 89.333 - 4.833x1 - 0.333х2 - 3.000 х1х2-3. 499х2.- 9.999х22  R2=0.93(2) 
за средни кореноплоди  
у2 = 106.889 + 1.999X1 -1.333x2 -7.333х2. - 9.999х22 R2 = 0.94(3) 
за едри кореноплоди 
y3 = 113.111-3. 499x1-3.833х2+0.250x1x2-7. 166х2.- 6. 166х22 R2 = 0.96(4) 

Стойностите на коефициентите на детерминация R2 показват висока 
степен на съвпадение между предсказаните по модела и опитно 
определените стойности на добива на семена. 
      Таблица 32. Композиционен план. 

№ 
Кодирани 
стойности 

Среден добив на семена за периода 2004 - 2006 
Дребни 

кореноплоди 
Средни 

кореноплоди 
Едри 

кореноплоди x1 х2 
1 -1 -1 78 94 106 
2 1 -1 72 92 99 
3 -1 1 85 90 100 
4 1 1 67 88 94 
5 -1 0 89 104 110 
6 0 -1 82 99 113 
7 1 0 84 96 102 
8 0 1 78 99 101 
9 0 0 88 106 113 

Получените уравнения 2. 3 и 4 дават възможности за различни 
анализи, един от които е представен чрез контурни диаграми на фиг. 7. 

Фиг. 7. РСА, Контурна графика – добив едри кореноплоди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изчислението на добивите на семена в цялото факторно 

пространство показва следните стойности за максимален и минимален 
добив (Табл. 33). 

Таблица 33. Максимален и минимален добив на семена. 
Маса на 
корено 

пло 
дите. g 

Максимален добив Минимален добив 

Kg/da 
Срок за 
дълбока 

оран 
Разсто 
яние. 

cm 
Kg/da Срок за 

дълбока оран 
Разсто 
яние. 

cm 

до 100 91 
Втора 

десетдневк
а на август 

40 68 
Първа 

десетдневка на 
октомври 

50 cm 

100-300 107 
Първа 

десетдневк
а на 

септември 
40 88 

Първа 
десетдневка на 

октомври 
50 cm 

над 300 114 
Първа 

десетдневк
а на 

септември 
50 93 

Първа 
десетдневка на 

октомври 
60 cm 

Анализът на данните в Табл. 34 показва липса на корелация между 
характеристиките за качество на семената, размерите на кореноплодите 
и вътрередовото разстояние на засаждане. Изключение прави 
показателят полска кълняемост (фиг. 8), при който едрите и средните 
кореноплоди имат максимална стойност на кълняемостта 59% при 
вътрередово разстояние 50 cm. От кореноплоди с маса под 100 g се 
получават семена с кълняемост 16-19 пункта по-ниска спрямо тази на 
едрите кореноплоди. В този случай недостатъчната хранителна площ на 
растенията е оказала влияние върху формиране качествата на семената. 
Затова те не трябва да се използват за семепроизводство или 
семенниците с такива кореноплоди трябва да се отглеждат при висок 
агрофон, за да се получат добри резултати. 
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№ 
по 
ред 

Варианти % 
Маса на 

1000 
семена. g 

Пълни 
семена. % 

 

Кълняема 
енергия. % 

 

Лабораторн
а 

кълняемост 
% Директно прибиране 

1. 70 
стконтролна/cont
rol 

11 25.2 95 83 85 
 >5.5 mm      
 4.5-5.5 mm 32 19.8 96 83 88 
 4.0-4.5 mm 26 12.6 95 81 88 
 3.0-4.0 mm 25 10.0 90 80 83 
 < 3.0 mm 6 7.1 81 52 59 
2. 45 cm>5.5 mm 8 25.0 96 84 88 
 4.5-5.5 mm 21 19.2 93 84 86 
 4.0-4.5 mm 30 13.1 90 80 86 
 3.0-4.0 mm 35 9.4 92 80 86 
 <3.0 mm 6 7.3 77 61 70 
3. 22.5 cm>5.5 mm 3 24.7 95 81 83 
 4.5-5.5 mm 22 19.6 96 83 87 
 4.0-4.5 mm 30 13.0 93 82 85 
 3.0-4.0 mm 37 9.7 94 82 85 
 <3.0 mm 8 8.0 72 60 66 

Разделно прибиране 
4. 70 cm>5.5 mm 13 25.0 95 84 87 
 4.5-5.5 mm 33 20.1 96 86 89 
 4.0-4.5 mm 20 13.0 98 86 90 
 3.0-4.0 mm 28 10.3 96 88 90 
 <3.0 mm 6 7.3 84 72 73 
5. 45 cm>5.5 mm 9 24.8 95 84 86 
 4.5-5.5 mm 24 19.9 95 86 86 
 4.0-4.5 mm 20 14.0 95 85 89 
 3.0-4.0 mm 36 10.0 93 85 89 
 <3.0 mm 11 7.9 82 75 77 
6. 22.5 cm>55 cm 5 24.5 97 83 85 
 4.5-5.5 mm 23 19.7 97 86 87 
 4.0-4.5 mm 26 14.0 98 87 89 
 3.0-4.0 mm 37 9.9 96 87 90 
 <3.0 mm 9 7.9 88 71 73 
 GD-5%    7.7 8.3 
 GD-1%    9.8 11.1 
 GD-0.1%    11.8 12.6 
 P. %    3.94 4.12 

Обект на изследване са пет вътрередови разстояния - 30 cm, 40 cm, 
50 cm, 60 cm и 70 cm, при междуредово 70 cm. За стандарт  е използван 
вариантът за засаждане на средни кореноплоди на 50 cm.  

За описание на изследваните зависимости се приемат математични 
модели от вида: 

У =b0+b1.X1+b2.X2+b12.X1.X2+b111+b22.Х2(1) 
където: у – изходни величини, които могат да бъдат добив или 

качество на семената; 
X.X2 – кодирани стойности на факторите срок за извършване на 

дълбоката оран, вътрередови разстояния за засаждане; 
b0; b1. b2; b12; b11; b22 - регресионни коефициенти. 
За планиране на полските опити и обработка на резултатите е 

използвана Response surface methodology и оптимален композиционен 
план на експеримента. Резултатите от проведените полски опити за 
добива на семена при различни агротехнологични показатели са 
обобщени в Табл. 30. 

Таблица 30. Добив на семена в зависимост от големината на 
кореноплодите, сроковете за провеждане на дълбоката оран и 
вътрередовото разстояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Разстоя
ние. сm 

Срок -10 август Срок -10 септември Срок -10 октомври 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Дребни кореноплоди 
1 30 77 75 80 76 81 90 68 73 75 
2 40 75 83 109 78 85 100 69 80 103 
3 50 64 85 105 63 79 91 50 70 80 

Средни кореноплоди 
4 30 82 91 109 84 98 117 76 90 109 

5 40 88 104 120 85 106 127 76 95 118 
6 50 76 90 103 78 99 119 68 89 106 
7 60 71 84 106 71 90 113 54 81 102 
8 70 63 80 89 65 86 102 48 75 93 

Едри кореноплоди 
9 40 91 105 123 94 113 133 81 100 118 
10 50 90 111 128 91 116 132 78 105 123 
11 60 80 100 120 78 101 124 71 95 116 
12 70 72 85 98 69 81 92 61 84 106 
GD 5% 10  7.3 8 7 6 6 7 7 
GD  1% 13.5  9.8 10 9 8 8 9 10 
GD  0.1% 17.8  12.9 14 13 11 10 12 13 
P% 3.44 2 .98 2.43  3.50 2.80 1.95 2.93 2.61 2.46 

 25 
     На базата на извършените опити и наличната  предварителна 
информация са определени нивата и интервалите на вариране на 
факторите срок за дълбока оран  x1 и вътрередово разстояние x2 (Табл. 
31).  
    Таблица 31. Натурални и кодирани стойности на независимите 
фактори. 

Фактори x1 и х2 Долно ниво 
X1  =  - 1 

Основно ниво 
X1  =  0 

Горно ниво 
X1  =  1 

Дребни и средни кореноплоди 

Срок за дълбока оран ~10 август ~10 септември ~10 октомври 

Вътрередово растояние. 
cm 30 40 50 

Едри кореноплоди 

Срок за дълбока оран ~10 август ~10 септември ~10 октомври 

Вътрередово растояние. 
cm 40 50 60 

В използвания оптимален композиционен план са включени 
средните стойности на добива на семена (Табл. 32). 

След изчисление на стойностите на регресионните коефициенти се 
получават търсените математични  модели:  
за дребни кореноплоди 
у1 = 89.333 - 4.833x1 - 0.333х2 - 3.000 х1х2-3. 499х2.- 9.999х22  R2=0.93(2) 
за средни кореноплоди  
у2 = 106.889 + 1.999X1 -1.333x2 -7.333х2. - 9.999х22 R2 = 0.94(3) 
за едри кореноплоди 
y3 = 113.111-3. 499x1-3.833х2+0.250x1x2-7. 166х2.- 6. 166х22 R2 = 0.96(4) 

Стойностите на коефициентите на детерминация R2 показват висока 
степен на съвпадение между предсказаните по модела и опитно 
определените стойности на добива на семена. 
      Таблица 32. Композиционен план. 

№ 
Кодирани 
стойности 

Среден добив на семена за периода 2004 - 2006 
Дребни 

кореноплоди 
Средни 

кореноплоди 
Едри 

кореноплоди x1 х2 
1 -1 -1 78 94 106 
2 1 -1 72 92 99 
3 -1 1 85 90 100 
4 1 1 67 88 94 
5 -1 0 89 104 110 
6 0 -1 82 99 113 
7 1 0 84 96 102 
8 0 1 78 99 101 
9 0 0 88 106 113 

Получените уравнения 2. 3 и 4 дават възможности за различни 
анализи, един от които е представен чрез контурни диаграми на фиг. 7. 

Фиг. 7. РСА, Контурна графика – добив едри кореноплоди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изчислението на добивите на семена в цялото факторно 

пространство показва следните стойности за максимален и минимален 
добив (Табл. 33). 

Таблица 33. Максимален и минимален добив на семена. 
Маса на 
корено 

пло 
дите. g 

Максимален добив Минимален добив 

Kg/da 
Срок за 
дълбока 

оран 
Разсто 
яние. 

cm 
Kg/da Срок за 

дълбока оран 
Разсто 
яние. 

cm 

до 100 91 
Втора 

десетдневк
а на август 

40 68 
Първа 

десетдневка на 
октомври 

50 cm 

100-300 107 
Първа 

десетдневк
а на 

септември 
40 88 

Първа 
десетдневка на 

октомври 
50 cm 

над 300 114 
Първа 

десетдневк
а на 

септември 
50 93 

Първа 
десетдневка на 

октомври 
60 cm 

Анализът на данните в Табл. 34 показва липса на корелация между 
характеристиките за качество на семената, размерите на кореноплодите 
и вътрередовото разстояние на засаждане. Изключение прави 
показателят полска кълняемост (фиг. 8), при който едрите и средните 
кореноплоди имат максимална стойност на кълняемостта 59% при 
вътрередово разстояние 50 cm. От кореноплоди с маса под 100 g се 
получават семена с кълняемост 16-19 пункта по-ниска спрямо тази на 
едрите кореноплоди. В този случай недостатъчната хранителна площ на 
растенията е оказала влияние върху формиране качествата на семената. 
Затова те не трябва да се използват за семепроизводство или 
семенниците с такива кореноплоди трябва да се отглеждат при висок 
агрофон, за да се получат добри резултати. 
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     На базата на извършените опити и наличната  предварителна 
информация са определени нивата и интервалите на вариране на 
факторите срок за дълбока оран  x1 и вътрередово разстояние x2 (Табл. 
31).  
    Таблица 31. Натурални и кодирани стойности на независимите 
фактори. 

Фактори x1 и х2 Долно ниво 
X1  =  - 1 

Основно ниво 
X1  =  0 

Горно ниво 
X1  =  1 

Дребни и средни кореноплоди 

Срок за дълбока оран ~10 август ~10 септември ~10 октомври 

Вътрередово растояние. 
cm 30 40 50 

Едри кореноплоди 

Срок за дълбока оран ~10 август ~10 септември ~10 октомври 

Вътрередово растояние. 
cm 40 50 60 

В използвания оптимален композиционен план са включени 
средните стойности на добива на семена (Табл. 32). 

След изчисление на стойностите на регресионните коефициенти се 
получават търсените математични  модели:  
за дребни кореноплоди 
у1 = 89.333 - 4.833x1 - 0.333х2 - 3.000 х1х2-3. 499х2.- 9.999х22  R2=0.93(2) 
за средни кореноплоди  
у2 = 106.889 + 1.999X1 -1.333x2 -7.333х2. - 9.999х22 R2 = 0.94(3) 
за едри кореноплоди 
y3 = 113.111-3. 499x1-3.833х2+0.250x1x2-7. 166х2.- 6. 166х22 R2 = 0.96(4) 

Стойностите на коефициентите на детерминация R2 показват висока 
степен на съвпадение между предсказаните по модела и опитно 
определените стойности на добива на семена. 
      Таблица 32. Композиционен план. 

№ 
Кодирани 
стойности 

Среден добив на семена за периода 2004 - 2006 
Дребни 

кореноплоди 
Средни 

кореноплоди 
Едри 

кореноплоди x1 х2 
1 -1 -1 78 94 106 
2 1 -1 72 92 99 
3 -1 1 85 90 100 
4 1 1 67 88 94 
5 -1 0 89 104 110 
6 0 -1 82 99 113 
7 1 0 84 96 102 
8 0 1 78 99 101 
9 0 0 88 106 113 

Получените уравнения 2. 3 и 4 дават възможности за различни 
анализи, един от които е представен чрез контурни диаграми на фиг. 7. 

Фиг. 7. РСА, Контурна графика – добив едри кореноплоди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изчислението на добивите на семена в цялото факторно 

пространство показва следните стойности за максимален и минимален 
добив (Табл. 33). 

Таблица 33. Максимален и минимален добив на семена. 
Маса на 
корено 

пло 
дите. g 

Максимален добив Минимален добив 

Kg/da 
Срок за 
дълбока 

оран 
Разсто 
яние. 

cm 
Kg/da Срок за 

дълбока оран 
Разсто 
яние. 

cm 

до 100 91 
Втора 

десетдневк
а на август 

40 68 
Първа 

десетдневка на 
октомври 

50 cm 

100-300 107 
Първа 

десетдневк
а на 

септември 
40 88 

Първа 
десетдневка на 

октомври 
50 cm 

над 300 114 
Първа 

десетдневк
а на 

септември 
50 93 

Първа 
десетдневка на 

октомври 
60 cm 

Анализът на данните в Табл. 34 показва липса на корелация между 
характеристиките за качество на семената, размерите на кореноплодите 
и вътрередовото разстояние на засаждане. Изключение прави 
показателят полска кълняемост (фиг. 8), при който едрите и средните 
кореноплоди имат максимална стойност на кълняемостта 59% при 
вътрередово разстояние 50 cm. От кореноплоди с маса под 100 g се 
получават семена с кълняемост 16-19 пункта по-ниска спрямо тази на 
едрите кореноплоди. В този случай недостатъчната хранителна площ на 
растенията е оказала влияние върху формиране качествата на семената. 
Затова те не трябва да се използват за семепроизводство или 
семенниците с такива кореноплоди трябва да се отглеждат при висок 
агрофон, за да се получат добри резултати. 
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Таблица 34. Продуктивност и стопански качества на семената. 

Вътрередо 
во 

разстояние, 
cm 

Добив 
корено 
плоди 
kg/da 

Дигесция, 
% 

Биологич
на 

захар, 
kg/da 

Разтвори 
ма пепел, 

% 

Бяла 
захар, 
kg/da 

Полска 
Кълняемост, 

% 

 Дребни кореноплоди 
30 3524 12.29 433 0.499 333 44 
40 3275 13.04 427 0.456 340 40 
50 3298 12.61 416 471 327 44 

Средни кореноплоди 
30 3138 13.56 425 0.448 344 49 
40 3412 12.63 431 0.496 335 56 
50 3429 12.92 443 0.456 352 59 
60 3258 13.56 442 0.467 354 54 
70 3582 13.46 482 0.461 387 53 

Едри кореноплоди 
40 3528 12.59 444 0.443 353 58 
50 3277 13.30 436 0.420 355 59 
60 3183 12.55 399 0.466 313 58 
70 3147 11.92 375 0.483 288 56 
GD 5 % 558 1.35 93 0.049 82 6 
GD 1 % 739 1.79 123 0.065 108 8 
GD 0.1 % 956 2.31 159 0.085 140 10 
P % 5.82 3.64 7.33 3.92 8.09 4.26 
Фиг. 8. Зависимост на полската кълняемост на дребни, средни и едри 
кореноплоди от вътрередвото разстояние 

 

От съществено значение при производството на семена от цвекло 
по разсадния начин е комплексното действие на някои основни 
агротехнически фактори. Узряването на семената от захарно цвекло е 
много неравномерно. Жътвата на семенниците започва, когато 80% от 
семената са във восъчна зрялост, при двуфазно прибиране. При 
директното прибиране се използват дефолиантът  Реглон или 
Грамоксон в дози 400 ml/da. Вариантите включват използването на 
десиканта Раундъп в дози 150; 200; 300 и 400 ml/da. За сравнение  е 
използвана контрола от ръчно ожънати семенни храсти и прилаганият 
досега дефолиант Реглон 400ml/da в технологията за производство на 
семена от захарно цвекло. Всички варианти са залагани в четири 
повторения. Определяна е влажността на семената 7 дни след 
третирането.  

В Табл. 35 са посочени качествата на семената след  третиране с 
Раундъп на 10 юли 2008 г. Анализът на резултатите показва, че 
влажността на семената седем дни след третиране е различна. Най-
висока е при използването на 150 ml/da Раундъп - 4.2% ± 2.9.  Като 
положителен ефект може да се посочи установеното понижаване на 
влажността при използването на 400 ml/da Реглон, където влажността е 
най-ниска - 10.2% ± 2.0. Приблизително еднаква е влажността и при 
ръчно прибраните храсти.  Отчитането на влагата в семената показва, 
че при почти всички варианти тя достига стандартната (14%). 
Незначителни различия се наблюдават само при първи вариант (14.3% 
±2.3). 
   Таблица 35. Качества на семената след третиране с Раундъп. 

Вариант Доза, 
ml/da 

Влажност, % Кълняема 
Енергия, 

% 
Кълняемост, 

% 17.07. 22.07. 
I 150 24.2 ±2.9 14.3 ± 2.3 68.1 ±2.3 69.3 ± 2.9 

II 200 21.6 ±2.3 10.8 ±1.9 69.2 ±3.1 71.4 ± 2.4 

III 300 16.0 ±1.8 9.3 ± 1.1 71.3 ± 1.4 73.4 ± 1.3 

IV 400 13.9 ± 1.4 9.4 ± 1.4 75.2 ± 1.6 76.2 ± 2.1 

Контрола Ръчно 
ожънато 11.2 ±1.6 7.6 ± 0.9 71.0 ±0.9 73.5 ± 3.1 

Реглон 400 10.2 ±2.0 7.5 ± 1.0 70.5 ± 2.4 73.0 ± 1.9 
 
Особен интерес при проведения експеримент представляват 

посевните качества на семената. С изключение на четвърти вариант 
(400 ml/da Раундъп) кълняемата енергия на всички останали е 
относително еднаква. Отчетената кълняема енергия е достатъчно 
висока, като се има предвид, че те са в суров вид, т.e. извършено е само 
грубо почистване на семената. 

По отношение кълняемостта на семената някакви съществени 
различия не се наблюдават. При използване на 400 ml/da Раундъп 
кълняемостта на семената е 76.2%. При това горната граница на 
вариационния ред се намира на 78.3%, а долната на 74.1%. 

Кълняемата енергия, изчислена в проценти, показва, че относително 
високи стойности са констатирани при втори, трети, четвърти вариант и 
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     На базата на извършените опити и наличната  предварителна 
информация са определени нивата и интервалите на вариране на 
факторите срок за дълбока оран  x1 и вътрередово разстояние x2 (Табл. 
31).  
    Таблица 31. Натурални и кодирани стойности на независимите 
фактори. 

Фактори x1 и х2 Долно ниво 
X1  =  - 1 

Основно ниво 
X1  =  0 

Горно ниво 
X1  =  1 

Дребни и средни кореноплоди 

Срок за дълбока оран ~10 август ~10 септември ~10 октомври 

Вътрередово растояние. 
cm 30 40 50 

Едри кореноплоди 

Срок за дълбока оран ~10 август ~10 септември ~10 октомври 

Вътрередово растояние. 
cm 40 50 60 

В използвания оптимален композиционен план са включени 
средните стойности на добива на семена (Табл. 32). 

След изчисление на стойностите на регресионните коефициенти се 
получават търсените математични  модели:  
за дребни кореноплоди 
у1 = 89.333 - 4.833x1 - 0.333х2 - 3.000 х1х2-3. 499х2.- 9.999х22  R2=0.93(2) 
за средни кореноплоди  
у2 = 106.889 + 1.999X1 -1.333x2 -7.333х2. - 9.999х22 R2 = 0.94(3) 
за едри кореноплоди 
y3 = 113.111-3. 499x1-3.833х2+0.250x1x2-7. 166х2.- 6. 166х22 R2 = 0.96(4) 

Стойностите на коефициентите на детерминация R2 показват висока 
степен на съвпадение между предсказаните по модела и опитно 
определените стойности на добива на семена. 
      Таблица 32. Композиционен план. 

№ 
Кодирани 
стойности 

Среден добив на семена за периода 2004 - 2006 
Дребни 

кореноплоди 
Средни 

кореноплоди 
Едри 

кореноплоди x1 х2 
1 -1 -1 78 94 106 
2 1 -1 72 92 99 
3 -1 1 85 90 100 
4 1 1 67 88 94 
5 -1 0 89 104 110 
6 0 -1 82 99 113 
7 1 0 84 96 102 
8 0 1 78 99 101 
9 0 0 88 106 113 

Получените уравнения 2. 3 и 4 дават възможности за различни 
анализи, един от които е представен чрез контурни диаграми на фиг. 7. 

Фиг. 7. РСА, Контурна графика – добив едри кореноплоди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изчислението на добивите на семена в цялото факторно 

пространство показва следните стойности за максимален и минимален 
добив (Табл. 33). 

Таблица 33. Максимален и минимален добив на семена. 
Маса на 
корено 

пло 
дите. g 

Максимален добив Минимален добив 

Kg/da 
Срок за 
дълбока 

оран 
Разсто 
яние. 

cm 
Kg/da Срок за 

дълбока оран 
Разсто 
яние. 

cm 

до 100 91 
Втора 

десетдневк
а на август 

40 68 
Първа 

десетдневка на 
октомври 

50 cm 

100-300 107 
Първа 

десетдневк
а на 

септември 
40 88 

Първа 
десетдневка на 

октомври 
50 cm 

над 300 114 
Първа 

десетдневк
а на 

септември 
50 93 

Първа 
десетдневка на 

октомври 
60 cm 

Анализът на данните в Табл. 34 показва липса на корелация между 
характеристиките за качество на семената, размерите на кореноплодите 
и вътрередовото разстояние на засаждане. Изключение прави 
показателят полска кълняемост (фиг. 8), при който едрите и средните 
кореноплоди имат максимална стойност на кълняемостта 59% при 
вътрередово разстояние 50 cm. От кореноплоди с маса под 100 g се 
получават семена с кълняемост 16-19 пункта по-ниска спрямо тази на 
едрите кореноплоди. В този случай недостатъчната хранителна площ на 
растенията е оказала влияние върху формиране качествата на семената. 
Затова те не трябва да се използват за семепроизводство или 
семенниците с такива кореноплоди трябва да се отглеждат при висок 
агрофон, за да се получат добри резултати. 
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Таблица 34. Продуктивност и стопански качества на семената. 

Вътрередо 
во 

разстояние, 
cm 

Добив 
корено 
плоди 
kg/da 

Дигесция, 
% 

Биологич
на 

захар, 
kg/da 

Разтвори 
ма пепел, 

% 

Бяла 
захар, 
kg/da 

Полска 
Кълняемост, 

% 

 Дребни кореноплоди 
30 3524 12.29 433 0.499 333 44 
40 3275 13.04 427 0.456 340 40 
50 3298 12.61 416 471 327 44 

Средни кореноплоди 
30 3138 13.56 425 0.448 344 49 
40 3412 12.63 431 0.496 335 56 
50 3429 12.92 443 0.456 352 59 
60 3258 13.56 442 0.467 354 54 
70 3582 13.46 482 0.461 387 53 

Едри кореноплоди 
40 3528 12.59 444 0.443 353 58 
50 3277 13.30 436 0.420 355 59 
60 3183 12.55 399 0.466 313 58 
70 3147 11.92 375 0.483 288 56 
GD 5 % 558 1.35 93 0.049 82 6 
GD 1 % 739 1.79 123 0.065 108 8 
GD 0.1 % 956 2.31 159 0.085 140 10 
P % 5.82 3.64 7.33 3.92 8.09 4.26 
Фиг. 8. Зависимост на полската кълняемост на дребни, средни и едри 
кореноплоди от вътрередвото разстояние 

 

От съществено значение при производството на семена от цвекло 
по разсадния начин е комплексното действие на някои основни 
агротехнически фактори. Узряването на семената от захарно цвекло е 
много неравномерно. Жътвата на семенниците започва, когато 80% от 
семената са във восъчна зрялост, при двуфазно прибиране. При 
директното прибиране се използват дефолиантът  Реглон или 
Грамоксон в дози 400 ml/da. Вариантите включват използването на 
десиканта Раундъп в дози 150; 200; 300 и 400 ml/da. За сравнение  е 
използвана контрола от ръчно ожънати семенни храсти и прилаганият 
досега дефолиант Реглон 400ml/da в технологията за производство на 
семена от захарно цвекло. Всички варианти са залагани в четири 
повторения. Определяна е влажността на семената 7 дни след 
третирането.  

В Табл. 35 са посочени качествата на семената след  третиране с 
Раундъп на 10 юли 2008 г. Анализът на резултатите показва, че 
влажността на семената седем дни след третиране е различна. Най-
висока е при използването на 150 ml/da Раундъп - 4.2% ± 2.9.  Като 
положителен ефект може да се посочи установеното понижаване на 
влажността при използването на 400 ml/da Реглон, където влажността е 
най-ниска - 10.2% ± 2.0. Приблизително еднаква е влажността и при 
ръчно прибраните храсти.  Отчитането на влагата в семената показва, 
че при почти всички варианти тя достига стандартната (14%). 
Незначителни различия се наблюдават само при първи вариант (14.3% 
±2.3). 
   Таблица 35. Качества на семената след третиране с Раундъп. 

Вариант Доза, 
ml/da 

Влажност, % Кълняема 
Енергия, 

% 
Кълняемост, 

% 17.07. 22.07. 
I 150 24.2 ±2.9 14.3 ± 2.3 68.1 ±2.3 69.3 ± 2.9 

II 200 21.6 ±2.3 10.8 ±1.9 69.2 ±3.1 71.4 ± 2.4 

III 300 16.0 ±1.8 9.3 ± 1.1 71.3 ± 1.4 73.4 ± 1.3 

IV 400 13.9 ± 1.4 9.4 ± 1.4 75.2 ± 1.6 76.2 ± 2.1 

Контрола Ръчно 
ожънато 11.2 ±1.6 7.6 ± 0.9 71.0 ±0.9 73.5 ± 3.1 

Реглон 400 10.2 ±2.0 7.5 ± 1.0 70.5 ± 2.4 73.0 ± 1.9 
 
Особен интерес при проведения експеримент представляват 

посевните качества на семената. С изключение на четвърти вариант 
(400 ml/da Раундъп) кълняемата енергия на всички останали е 
относително еднаква. Отчетената кълняема енергия е достатъчно 
висока, като се има предвид, че те са в суров вид, т.e. извършено е само 
грубо почистване на семената. 

По отношение кълняемостта на семената някакви съществени 
различия не се наблюдават. При използване на 400 ml/da Раундъп 
кълняемостта на семената е 76.2%. При това горната граница на 
вариационния ред се намира на 78.3%, а долната на 74.1%. 

Кълняемата енергия, изчислена в проценти, показва, че относително 
високи стойности са констатирани при втори, трети, четвърти вариант и 
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Таблица 34. Продуктивност и стопански качества на семената. 
Вътрередо 

во 
разстояние, 

cm 

Добив 
корено 
плоди 
kg/da 

Дигесция, 
% 

Биологич
на 

захар, 
kg/da 

Разтвори 
ма пепел, 

% 

Бяла 
захар, 
kg/da 

Полска 
Кълняемост, 

% 

 Дребни кореноплоди 
30 3524 12.29 433 0.499 333 44 
40 3275 13.04 427 0.456 340 40 
50 3298 12.61 416 471 327 44 

Средни кореноплоди 
30 3138 13.56 425 0.448 344 49 
40 3412 12.63 431 0.496 335 56 
50 3429 12.92 443 0.456 352 59 
60 3258 13.56 442 0.467 354 54 
70 3582 13.46 482 0.461 387 53 

Едри кореноплоди 
40 3528 12.59 444 0.443 353 58 
50 3277 13.30 436 0.420 355 59 
60 3183 12.55 399 0.466 313 58 
70 3147 11.92 375 0.483 288 56 
GD 5 % 558 1.35 93 0.049 82 6 
GD 1 % 739 1.79 123 0.065 108 8 
GD 0.1 % 956 2.31 159 0.085 140 10 
P % 5.82 3.64 7.33 3.92 8.09 4.26 
Фиг. 8. Зависимост на полската кълняемост на дребни, средни и едри 
кореноплоди от вътрередвото разстояние 

 

От съществено значение при производството на семена от цвекло 
по разсадния начин е комплексното действие на някои основни 
агротехнически фактори. Узряването на семената от захарно цвекло е 
много неравномерно. Жътвата на семенниците започва, когато 80% от 
семената са във восъчна зрялост, при двуфазно прибиране. При 
директното прибиране се използват дефолиантът  Реглон или 
Грамоксон в дози 400 ml/da. Вариантите включват използването на 
десиканта Раундъп в дози 150; 200; 300 и 400 ml/da. За сравнение  е 
използвана контрола от ръчно ожънати семенни храсти и прилаганият 
досега дефолиант Реглон 400ml/da в технологията за производство на 
семена от захарно цвекло. Всички варианти са залагани в четири 
повторения. Определяна е влажността на семената 7 дни след 
третирането.  

В Табл. 35 са посочени качествата на семената след  третиране с 
Раундъп на 10 юли 2008 г. Анализът на резултатите показва, че 
влажността на семената седем дни след третиране е различна. Най-
висока е при използването на 150 ml/da Раундъп - 4.2% ± 2.9.  Като 
положителен ефект може да се посочи установеното понижаване на 
влажността при използването на 400 ml/da Реглон, където влажността е 
най-ниска - 10.2% ± 2.0. Приблизително еднаква е влажността и при 
ръчно прибраните храсти.  Отчитането на влагата в семената показва, 
че при почти всички варианти тя достига стандартната (14%). 
Незначителни различия се наблюдават само при първи вариант (14.3% 
±2.3). 
   Таблица 35. Качества на семената след третиране с Раундъп. 

Вариант Доза, 
ml/da 

Влажност, % Кълняема 
Енергия, 

% 
Кълняемост, 

% 17.07. 22.07. 
I 150 24.2 ±2.9 14.3 ± 2.3 68.1 ±2.3 69.3 ± 2.9 

II 200 21.6 ±2.3 10.8 ±1.9 69.2 ±3.1 71.4 ± 2.4 

III 300 16.0 ±1.8 9.3 ± 1.1 71.3 ± 1.4 73.4 ± 1.3 

IV 400 13.9 ± 1.4 9.4 ± 1.4 75.2 ± 1.6 76.2 ± 2.1 

Контрола Ръчно 
ожънато 11.2 ±1.6 7.6 ± 0.9 71.0 ±0.9 73.5 ± 3.1 

Реглон 400 10.2 ±2.0 7.5 ± 1.0 70.5 ± 2.4 73.0 ± 1.9 
 
Особен интерес при проведения експеримент представляват 

посевните качества на семената. С изключение на четвърти вариант 
(400 ml/da Раундъп) кълняемата енергия на всички останали е 
относително еднаква. Отчетената кълняема енергия е достатъчно 
висока, като се има предвид, че те са в суров вид, т.e. извършено е само 
грубо почистване на семената. 

По отношение кълняемостта на семената някакви съществени 
различия не се наблюдават. При използване на 400 ml/da Раундъп 
кълняемостта на семената е 76.2%. При това горната граница на 
вариационния ред се намира на 78.3%, а долната на 74.1%. 

Кълняемата енергия, изчислена в проценти, показва, че относително 
високи стойности са констатирани при втори, трети, четвърти вариант и 

 27 
при ръчно ожънатите семенни храсти (Табл. 36). Най-висока кълняема 
енергия се наблюдава при използването на 200 ml/da Раундъп (78.3% 
±3.1). 

Таблица 36. Лабораторна и полска кълняемост на семената след 
фино почистване. 

Вариант Доза, 
ml/da 

Лабораторна 
кълняемост 

Лабораторна 
кълняемост 

КЕ % К % К% 
% I 150 72.9 ±2.9 75.6 ±2.1 59.5 ±1.1 

II 200 78.3 ±3.1 81.5±1.9 57.3 ± 1.4 
III 300 76.6±1.2 81.8 ±1.4 63.2 ± 1.6 
IV 400 76.7 ±1.4 80.9 ±1.3 69.0 ±3.2 

Контрола Ръчно 
ожънато 77.3 ±1.0 79.3 ±1.9 59.0 ± 2.9 

Реглон 400 71.6±1.2 80.1±2.0 53.0 ±1.9 
 
Използването на Раундъп като десикант при захарното цвекло за 

семепроизводство не оказва влияние върху кълняемостта нa семената. 
Най-висока полска кълняемост на семената е постигната при III и IV 
вариант, където количеството на използвания Раундъп е съответно 300 
и 400 ml/da. Тези резултати дават основание изследванията в това 
направление да се разширят. На следващ етап от изследователската 
работа  беше поставена  целта  да  се установят качествата на семената 
от захарно цвекло при третиране с Хумустим и пестициди, утвърдени в 
технологията на цвеклопроизводството. Изследванията са проведени 
със семена от сорт Раднево, фракция 3.5 - 4.0 mm. Третирането им с 
пестициди е съобразено със стандартните възможности при захарното 
цвекло и приетите технологии. Използвани са: Мерпан 500 g + 1.3 1 
Фурадан + 250 ml Семафор на 100 kg семена. След основната обработка 
с тези препарати семената са третирани допълнително с Хумустим в 
следните концентрации: 1, 4, 6 и 18%.  

За определяне кълняемостта им същите са заложени на тъмно при 
25°С по стандартния метод на филтърна хартия. Отчитани са 
кълняемата енергия и кълняемостта съответно на третия и седмия ден 
от залагането. За проучване на семенната микофлора при in vitro 
условия семената са посявани върху агарова хранителна среда (воден 
агар). Прорасналите колонии върху средата са определяни чрез 
микроскопиране по стандартните методи. Процентът на „изсечени― 
кълнове е отчитан на 7-мия ден от залагане на семената върху 
хранителната среда. 
     От данни в Табл. 37 се установява доказан положителен ефект върху 
кълняемостта при обработка на семената с Хумустим в концентрация 
1% и 4%. Тези резултати потвърждават положителния ефект на 
Хумустим, употребен самостоятелно в по-ниски концентрации 
(Петрова и Танова, 2004). 
 
 
 
 

Таблица 37. Влияние на Хумустим върху лабораторната кълняемост 
на семена от захарно цвекло, обработени с пестициди. 
 

Варианти. 
Кълняема енерия – 

3 ден. Кълняемост – 7 ден. 
% Отн. % Ранг. % Отн. % Ранг. 

Хумустим 1% 85.25 105.2 - 91.00 104.9 + 
Хумустим 4% 90.00 111.2 ++ 91.50 105.5 + 
Хумустим 6% 80.50 99.4 - 85.75 98.8 - 
Хумустим 
18%. 76.50 94.4 - 81.00 93.4 00 
Контрола - с 
пестициди. 81.00 100  86.75 100  
GD - 5% 5.43 6.7  3.82 4.4  
1% 7.61 9.4  5.35 6.2  
0.1% 10.76 13.3  7.57 8.7  
Р - % 2.13  1.42  

 
При третиране с Хумустим 6% се наблюдава подтискане на гъбите 

от род Alternaria и отсъствие на гъбите от род Fusarium (Табл 38). 
Развитието на гъбите от род Penicillium и Мисоr е по-силно в сравнение 
с контролата. В този вариант се установява снижаване на количеството 
изсечени кълнове. В сравнение със самостоятелното третиране на 
семената с Хумустим в същите концентрации се наблюдава по-добре 
изразен подтискащ ефект към гъбите от род Alternaria и отсъствие на 
гъби от род Fusarium, с което се обяснява по-силно изразеният ефект по 
отношение на „сеченето― при едновременно третиране с Хумустим 6% 
и пестициди. 
 
Таблица 38. Влияние на Хумустим върху семенната микофлора на 
захарно цвекло при третиране с пестициди. 

Варианти. 
Семенна микофлора Изсечен

и 
кълнове. 
oтн. % 

Alternar
ia ssp 

Muco
r ssp 

Peniciliu
m ssp 

Хумустим 
1% 

++ + + 100.0 
Хумустим ++ + + 108.3 
Хумустим + +++ +++ 75.0 
Хумустим + ++ ++ 100.0 
Контрола - с 
пестициди ++ + + 100.0 
 

Някои гъбни паразити по семената на цвеклото, основно видове от  
родовете Fusarium, Rhizoctonia, Alternaria, Pythium, Phoma, нападат и 
унищожават ендосперма на семената, като се хранят с тъканите му. 
Видовете от  род Pythium  паразитират по младите  кълнове  и 
предизвикват загниване на корените и основите на растенията, което 
води до „сечене‖ на посевa. Целта на настоящото изследване беше да се 

Легенда–присъствие в: 
+++- 50 - 100 % от 
пробите; 

++- 25 - 50 % от 
пробите; 
+- до 25% от пробите; 
- не е открито 
присъствие  
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Таблица 34. Продуктивност и стопански качества на семената. 
Вътрередо 

во 
разстояние, 

cm 

Добив 
корено 
плоди 
kg/da 

Дигесция, 
% 

Биологич
на 

захар, 
kg/da 

Разтвори 
ма пепел, 

% 

Бяла 
захар, 
kg/da 

Полска 
Кълняемост, 

% 

 Дребни кореноплоди 
30 3524 12.29 433 0.499 333 44 
40 3275 13.04 427 0.456 340 40 
50 3298 12.61 416 471 327 44 

Средни кореноплоди 
30 3138 13.56 425 0.448 344 49 
40 3412 12.63 431 0.496 335 56 
50 3429 12.92 443 0.456 352 59 
60 3258 13.56 442 0.467 354 54 
70 3582 13.46 482 0.461 387 53 

Едри кореноплоди 
40 3528 12.59 444 0.443 353 58 
50 3277 13.30 436 0.420 355 59 
60 3183 12.55 399 0.466 313 58 
70 3147 11.92 375 0.483 288 56 
GD 5 % 558 1.35 93 0.049 82 6 
GD 1 % 739 1.79 123 0.065 108 8 
GD 0.1 % 956 2.31 159 0.085 140 10 
P % 5.82 3.64 7.33 3.92 8.09 4.26 
Фиг. 8. Зависимост на полската кълняемост на дребни, средни и едри 
кореноплоди от вътрередвото разстояние 

 

От съществено значение при производството на семена от цвекло 
по разсадния начин е комплексното действие на някои основни 
агротехнически фактори. Узряването на семената от захарно цвекло е 
много неравномерно. Жътвата на семенниците започва, когато 80% от 
семената са във восъчна зрялост, при двуфазно прибиране. При 
директното прибиране се използват дефолиантът  Реглон или 
Грамоксон в дози 400 ml/da. Вариантите включват използването на 
десиканта Раундъп в дози 150; 200; 300 и 400 ml/da. За сравнение  е 
използвана контрола от ръчно ожънати семенни храсти и прилаганият 
досега дефолиант Реглон 400ml/da в технологията за производство на 
семена от захарно цвекло. Всички варианти са залагани в четири 
повторения. Определяна е влажността на семената 7 дни след 
третирането.  

В Табл. 35 са посочени качествата на семената след  третиране с 
Раундъп на 10 юли 2008 г. Анализът на резултатите показва, че 
влажността на семената седем дни след третиране е различна. Най-
висока е при използването на 150 ml/da Раундъп - 4.2% ± 2.9.  Като 
положителен ефект може да се посочи установеното понижаване на 
влажността при използването на 400 ml/da Реглон, където влажността е 
най-ниска - 10.2% ± 2.0. Приблизително еднаква е влажността и при 
ръчно прибраните храсти.  Отчитането на влагата в семената показва, 
че при почти всички варианти тя достига стандартната (14%). 
Незначителни различия се наблюдават само при първи вариант (14.3% 
±2.3). 
   Таблица 35. Качества на семената след третиране с Раундъп. 

Вариант Доза, 
ml/da 

Влажност, % Кълняема 
Енергия, 

% 
Кълняемост, 

% 17.07. 22.07. 
I 150 24.2 ±2.9 14.3 ± 2.3 68.1 ±2.3 69.3 ± 2.9 

II 200 21.6 ±2.3 10.8 ±1.9 69.2 ±3.1 71.4 ± 2.4 

III 300 16.0 ±1.8 9.3 ± 1.1 71.3 ± 1.4 73.4 ± 1.3 

IV 400 13.9 ± 1.4 9.4 ± 1.4 75.2 ± 1.6 76.2 ± 2.1 

Контрола Ръчно 
ожънато 11.2 ±1.6 7.6 ± 0.9 71.0 ±0.9 73.5 ± 3.1 

Реглон 400 10.2 ±2.0 7.5 ± 1.0 70.5 ± 2.4 73.0 ± 1.9 
 
Особен интерес при проведения експеримент представляват 

посевните качества на семената. С изключение на четвърти вариант 
(400 ml/da Раундъп) кълняемата енергия на всички останали е 
относително еднаква. Отчетената кълняема енергия е достатъчно 
висока, като се има предвид, че те са в суров вид, т.e. извършено е само 
грубо почистване на семената. 

По отношение кълняемостта на семената някакви съществени 
различия не се наблюдават. При използване на 400 ml/da Раундъп 
кълняемостта на семената е 76.2%. При това горната граница на 
вариационния ред се намира на 78.3%, а долната на 74.1%. 

Кълняемата енергия, изчислена в проценти, показва, че относително 
високи стойности са констатирани при втори, трети, четвърти вариант и 
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при ръчно ожънатите семенни храсти (Табл. 36). Най-висока кълняема 
енергия се наблюдава при използването на 200 ml/da Раундъп (78.3% 
±3.1). 

Таблица 36. Лабораторна и полска кълняемост на семената след 
фино почистване. 

Вариант Доза, 
ml/da 

Лабораторна 
кълняемост 

Лабораторна 
кълняемост 

КЕ % К % К% 
% I 150 72.9 ±2.9 75.6 ±2.1 59.5 ±1.1 

II 200 78.3 ±3.1 81.5±1.9 57.3 ± 1.4 
III 300 76.6±1.2 81.8 ±1.4 63.2 ± 1.6 
IV 400 76.7 ±1.4 80.9 ±1.3 69.0 ±3.2 

Контрола Ръчно 
ожънато 77.3 ±1.0 79.3 ±1.9 59.0 ± 2.9 

Реглон 400 71.6±1.2 80.1±2.0 53.0 ±1.9 
 
Използването на Раундъп като десикант при захарното цвекло за 

семепроизводство не оказва влияние върху кълняемостта нa семената. 
Най-висока полска кълняемост на семената е постигната при III и IV 
вариант, където количеството на използвания Раундъп е съответно 300 
и 400 ml/da. Тези резултати дават основание изследванията в това 
направление да се разширят. На следващ етап от изследователската 
работа  беше поставена  целта  да  се установят качествата на семената 
от захарно цвекло при третиране с Хумустим и пестициди, утвърдени в 
технологията на цвеклопроизводството. Изследванията са проведени 
със семена от сорт Раднево, фракция 3.5 - 4.0 mm. Третирането им с 
пестициди е съобразено със стандартните възможности при захарното 
цвекло и приетите технологии. Използвани са: Мерпан 500 g + 1.3 1 
Фурадан + 250 ml Семафор на 100 kg семена. След основната обработка 
с тези препарати семената са третирани допълнително с Хумустим в 
следните концентрации: 1, 4, 6 и 18%.  

За определяне кълняемостта им същите са заложени на тъмно при 
25°С по стандартния метод на филтърна хартия. Отчитани са 
кълняемата енергия и кълняемостта съответно на третия и седмия ден 
от залагането. За проучване на семенната микофлора при in vitro 
условия семената са посявани върху агарова хранителна среда (воден 
агар). Прорасналите колонии върху средата са определяни чрез 
микроскопиране по стандартните методи. Процентът на „изсечени― 
кълнове е отчитан на 7-мия ден от залагане на семената върху 
хранителната среда. 
     От данни в Табл. 37 се установява доказан положителен ефект върху 
кълняемостта при обработка на семената с Хумустим в концентрация 
1% и 4%. Тези резултати потвърждават положителния ефект на 
Хумустим, употребен самостоятелно в по-ниски концентрации 
(Петрова и Танова, 2004). 
 
 
 
 

Таблица 37. Влияние на Хумустим върху лабораторната кълняемост 
на семена от захарно цвекло, обработени с пестициди. 
 

Варианти. 
Кълняема енерия – 

3 ден. Кълняемост – 7 ден. 
% Отн. % Ранг. % Отн. % Ранг. 

Хумустим 1% 85.25 105.2 - 91.00 104.9 + 
Хумустим 4% 90.00 111.2 ++ 91.50 105.5 + 
Хумустим 6% 80.50 99.4 - 85.75 98.8 - 
Хумустим 
18%. 76.50 94.4 - 81.00 93.4 00 
Контрола - с 
пестициди. 81.00 100  86.75 100  
GD - 5% 5.43 6.7  3.82 4.4  
1% 7.61 9.4  5.35 6.2  
0.1% 10.76 13.3  7.57 8.7  
Р - % 2.13  1.42  

 
При третиране с Хумустим 6% се наблюдава подтискане на гъбите 

от род Alternaria и отсъствие на гъбите от род Fusarium (Табл 38). 
Развитието на гъбите от род Penicillium и Мисоr е по-силно в сравнение 
с контролата. В този вариант се установява снижаване на количеството 
изсечени кълнове. В сравнение със самостоятелното третиране на 
семената с Хумустим в същите концентрации се наблюдава по-добре 
изразен подтискащ ефект към гъбите от род Alternaria и отсъствие на 
гъби от род Fusarium, с което се обяснява по-силно изразеният ефект по 
отношение на „сеченето― при едновременно третиране с Хумустим 6% 
и пестициди. 
 
Таблица 38. Влияние на Хумустим върху семенната микофлора на 
захарно цвекло при третиране с пестициди. 

Варианти. 
Семенна микофлора Изсечен

и 
кълнове. 
oтн. % 

Alternar
ia ssp 

Muco
r ssp 

Peniciliu
m ssp 

Хумустим 
1% 

++ + + 100.0 
Хумустим ++ + + 108.3 
Хумустим + +++ +++ 75.0 
Хумустим + ++ ++ 100.0 
Контрола - с 
пестициди ++ + + 100.0 
 

Някои гъбни паразити по семената на цвеклото, основно видове от  
родовете Fusarium, Rhizoctonia, Alternaria, Pythium, Phoma, нападат и 
унищожават ендосперма на семената, като се хранят с тъканите му. 
Видовете от  род Pythium  паразитират по младите  кълнове  и 
предизвикват загниване на корените и основите на растенията, което 
води до „сечене‖ на посевa. Целта на настоящото изследване беше да се 

Легенда–присъствие в: 
+++- 50 - 100 % от 
пробите; 

++- 25 - 50 % от 
пробите; 
+- до 25% от пробите; 
- не е открито 
присъствие  
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при ръчно ожънатите семенни храсти (Табл. 36). Най-висока кълняема 
енергия се наблюдава при използването на 200 ml/da Раундъп (78.3% 
±3.1). 

Таблица 36. Лабораторна и полска кълняемост на семената след 
фино почистване. 

Вариант Доза, 
ml/da 

Лабораторна 
кълняемост 

Лабораторна 
кълняемост 

КЕ % К % К% 
% I 150 72.9 ±2.9 75.6 ±2.1 59.5 ±1.1 

II 200 78.3 ±3.1 81.5±1.9 57.3 ± 1.4 
III 300 76.6±1.2 81.8 ±1.4 63.2 ± 1.6 
IV 400 76.7 ±1.4 80.9 ±1.3 69.0 ±3.2 

Контрола Ръчно 
ожънато 77.3 ±1.0 79.3 ±1.9 59.0 ± 2.9 

Реглон 400 71.6±1.2 80.1±2.0 53.0 ±1.9 
 
Използването на Раундъп като десикант при захарното цвекло за 

семепроизводство не оказва влияние върху кълняемостта нa семената. 
Най-висока полска кълняемост на семената е постигната при III и IV 
вариант, където количеството на използвания Раундъп е съответно 300 
и 400 ml/da. Тези резултати дават основание изследванията в това 
направление да се разширят. На следващ етап от изследователската 
работа  беше поставена  целта  да  се установят качествата на семената 
от захарно цвекло при третиране с Хумустим и пестициди, утвърдени в 
технологията на цвеклопроизводството. Изследванията са проведени 
със семена от сорт Раднево, фракция 3.5 - 4.0 mm. Третирането им с 
пестициди е съобразено със стандартните възможности при захарното 
цвекло и приетите технологии. Използвани са: Мерпан 500 g + 1.3 1 
Фурадан + 250 ml Семафор на 100 kg семена. След основната обработка 
с тези препарати семената са третирани допълнително с Хумустим в 
следните концентрации: 1, 4, 6 и 18%.  

За определяне кълняемостта им същите са заложени на тъмно при 
25°С по стандартния метод на филтърна хартия. Отчитани са 
кълняемата енергия и кълняемостта съответно на третия и седмия ден 
от залагането. За проучване на семенната микофлора при in vitro 
условия семената са посявани върху агарова хранителна среда (воден 
агар). Прорасналите колонии върху средата са определяни чрез 
микроскопиране по стандартните методи. Процентът на „изсечени― 
кълнове е отчитан на 7-мия ден от залагане на семената върху 
хранителната среда. 
     От данни в Табл. 37 се установява доказан положителен ефект върху 
кълняемостта при обработка на семената с Хумустим в концентрация 
1% и 4%. Тези резултати потвърждават положителния ефект на 
Хумустим, употребен самостоятелно в по-ниски концентрации 
(Петрова и Танова, 2004). 
 
 
 
 

Таблица 37. Влияние на Хумустим върху лабораторната кълняемост 
на семена от захарно цвекло, обработени с пестициди. 
 

Варианти. 
Кълняема енерия – 

3 ден. Кълняемост – 7 ден. 
% Отн. % Ранг. % Отн. % Ранг. 

Хумустим 1% 85.25 105.2 - 91.00 104.9 + 
Хумустим 4% 90.00 111.2 ++ 91.50 105.5 + 
Хумустим 6% 80.50 99.4 - 85.75 98.8 - 
Хумустим 
18%. 76.50 94.4 - 81.00 93.4 00 
Контрола - с 
пестициди. 81.00 100  86.75 100  
GD - 5% 5.43 6.7  3.82 4.4  
1% 7.61 9.4  5.35 6.2  
0.1% 10.76 13.3  7.57 8.7  
Р - % 2.13  1.42  

 
При третиране с Хумустим 6% се наблюдава подтискане на гъбите 

от род Alternaria и отсъствие на гъбите от род Fusarium (Табл 38). 
Развитието на гъбите от род Penicillium и Мисоr е по-силно в сравнение 
с контролата. В този вариант се установява снижаване на количеството 
изсечени кълнове. В сравнение със самостоятелното третиране на 
семената с Хумустим в същите концентрации се наблюдава по-добре 
изразен подтискащ ефект към гъбите от род Alternaria и отсъствие на 
гъби от род Fusarium, с което се обяснява по-силно изразеният ефект по 
отношение на „сеченето― при едновременно третиране с Хумустим 6% 
и пестициди. 
 
Таблица 38. Влияние на Хумустим върху семенната микофлора на 
захарно цвекло при третиране с пестициди. 

Варианти. 
Семенна микофлора Изсечен

и 
кълнове. 
oтн. % 

Alternar
ia ssp 

Muco
r ssp 

Peniciliu
m ssp 

Хумустим 
1% 

++ + + 100.0 
Хумустим ++ + + 108.3 
Хумустим + +++ +++ 75.0 
Хумустим + ++ ++ 100.0 
Контрола - с 
пестициди ++ + + 100.0 
 

Някои гъбни паразити по семената на цвеклото, основно видове от  
родовете Fusarium, Rhizoctonia, Alternaria, Pythium, Phoma, нападат и 
унищожават ендосперма на семената, като се хранят с тъканите му. 
Видовете от  род Pythium  паразитират по младите  кълнове  и 
предизвикват загниване на корените и основите на растенията, което 
води до „сечене‖ на посевa. Целта на настоящото изследване беше да се 

Легенда–присъствие в: 
+++- 50 - 100 % от 
пробите; 

++- 25 - 50 % от 
пробите; 
+- до 25% от пробите; 
- не е открито 
присъствие  
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направи анализ и оценка на вътресеменната гъбна инфекция на сортове 
захарно, кръмно и салатно цвекло  и да се сравнят  по отношение 
заразеността им с изолираните гъбни патогени. Обект на проучването 
са семена от шест  сорта цвекло - Елит и Пещера (захарно), Веси и 
Плиска (кръмно) и Радост 2 и Радост 3 - салатно. Семената за анализа 
са реколтирани през 2014 г. и произхождат  от опитните полета на 
Земеделски институт - гр. Шумен. Пробите от семена са предварително 
повърхностно стерилизирани с 0.01% сублимат, след което са 
подреждани върху среда на Чапек. От всеки произход са заложени по 
100 бр. семена (5 повторения по 20 броя). Култивирането на посeвките 
е направено в термостат при t 0 - 250С за 7 дни (Popkova, 1987). След 
изолирането на гъбите в чисти култури върху подкиселен картофено-
глюкозен агар, е извършен микроскопски анализ за  определянето на 
родовата принадлежност, с помощта на ключ-определители (Barnett and 
Hund, 2003; Booth, 1972; Subramanian, 1971). 

Честотата на срещане на изолираните родове в асоциираната 
микофлора е отчетена в % по формулата: 

F = AI  x 100/At, където: F – Честота на срещане в %; AI – Брой 
инфектирани семена със съответния род; At – Общ брой семена в 
пробата. Относителният брой колонии (относителното присъствие) от 
всеки изолиран от асоциираната микофлора род е отчетен в % по 
формулата: 

A = AGI x 100 / ATI, където: A – Относително присъствие в %; AGI – 
Брой семена, инфектирани от съответния род гъби; ATI – Общият брой 
инфектирани семена. 

След направения микологичен анализ е установено, че в 
изследваните проби присъстват микроскопични гъби от 9 рода – 
Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Phoma, Mucor, Penicillium, Pythium, 
Rhizoctonia, Phythophtora. На фиг. 9 е показана общата  честота на 
заразеност на семената от анализираните  видове и сортове семена, със 
съответните родове гъби. Процентът на плесенните  гъби от род 
Alternaria е значително по-висок (48.6%) в сравнение с видовете от  
другите родове плесенни гъби (Aspergillus, Fusarium, Mucor, 
Penicillium), при които честотата  на заразеност варира в границите 
2.8%-17.5%). Почвените видове от род Phoma имат честота на срещане  
9.4%, на видовете от род Pythium-9.4%, на род Rhizoctonia-2.5%, на род 
Phythophtora-7%. Според  предишни изследвания върху семенната 
патология при захарното  цвекло тези видове самостоятелно или в 
комплект причиняват „сечене‖ при тази култура. Най-ниска степен на  
гъбна инфекция е установена при салатното цвекло сорт Радост 2 (16%) 
и  сорт  Радост 3 (39%) (Табл. 39). Сортовете кръмно и захарно цвекло 
са много силно инфектирани, с изключение на сорта кръмно цвекло 
Плиска, където честотата на инфектиране е 40%. При захарните сортове 
цвекло Елит и Пещера и кръмния сорт Веси честотата на инфекция 
варира в рамките 81%-87%.  

Полевите плесени от род Alternaria и род Fusarium се наблюдават в  
по-големи количества в пробите на анализираните  сортове цвекло и  
кръмния сорт Веси. При двата сорта захарно цвекло честотата на 
заразеност с  видове  от род  Alternaria варира от 34% до 59%, като по-
високата стойност е установена за сорт Елит. Честотата на срещане на 
видовете от род Alternaria в семената на кръмния сорт Веси е 61%. 
Заразеността на семената от сортовете захарно цвекло с видове от  род 
Fusarium е в рамките 17%-26%, като по-високата стойност отново е за 
сорта Елит. При кръмния сорт Веси  поразените семена от род Fusarium  
са  35%. При сортовете салатно цвекло, видове от род  Alternaria  са 

установени само при сорт Радост 3, с честота на срещане 13%.   

Микологичният статус на семената от салатно цвекло  по отношение на 
гъбите от последните два рода е отрицателен. Наличието на т. нар. 
складови плесени в комплекса от семенни паразити (род Aspergillus, 
род Penicillium и род Mucor) е по-слабо. Фитопатогените от род  
Aspergillus са регистрирани  само по семената на кръмния сорт  Плиска 
- 9%. Плесенни гъби от род  Penicillium не са отчетени  само за семената 
на захарния сорт Елит, а при останалите произходи семена  честотата 
на инфекция се движи между 5% и 14%. Най-високата степен на 
заразеност - 14%, е отчетена за салатния сорт Радост 2.  

Честотата на инфекция с видове от род Mucor варира в границите от 
2% до 30%, като тези видове не са изолирани  от салатните сортове 
цвекло. Микологичният анализ показва слаба инфекция на 
изследваните проби от семена с гъби от род Phoma. Най-много заразени 
семена са отчетени при салатния сорт Радост  – 17%. Захарният сорт 
Пещера и салатният сорт Радост 2  не са  инфектирани, а при 
останалите сортове  инфекцията е между 3% и 7%. 

Семената на захарните сортове са без инфекция от видове на род 
Pythium, а при останалите сортове инфекцията е минимална – до  1%. 
Инфекция с видове от род Rhizoctonia е установена само за кръмния 
сорт Веси - 8%.  

Заразеност с видове от род Phythophtora е установена за салатните 
сортове цвекло: 1% - 19%.  

Между двата сорта захарно цвекло  има много добре осигурени 
разлики по отношение заразеността на семената  с видове  от родовете  
Alternaria, Fusarium и Mucor (Табл. 40). 
 
 
 

Фиг. 9 – Относителен дял на изолираните гъби по 
родове 
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при ръчно ожънатите семенни храсти (Табл. 36). Най-висока кълняема 
енергия се наблюдава при използването на 200 ml/da Раундъп (78.3% 
±3.1). 

Таблица 36. Лабораторна и полска кълняемост на семената след 
фино почистване. 

Вариант Доза, 
ml/da 

Лабораторна 
кълняемост 

Лабораторна 
кълняемост 

КЕ % К % К% 
% I 150 72.9 ±2.9 75.6 ±2.1 59.5 ±1.1 

II 200 78.3 ±3.1 81.5±1.9 57.3 ± 1.4 
III 300 76.6±1.2 81.8 ±1.4 63.2 ± 1.6 
IV 400 76.7 ±1.4 80.9 ±1.3 69.0 ±3.2 

Контрола Ръчно 
ожънато 77.3 ±1.0 79.3 ±1.9 59.0 ± 2.9 

Реглон 400 71.6±1.2 80.1±2.0 53.0 ±1.9 
 
Използването на Раундъп като десикант при захарното цвекло за 

семепроизводство не оказва влияние върху кълняемостта нa семената. 
Най-висока полска кълняемост на семената е постигната при III и IV 
вариант, където количеството на използвания Раундъп е съответно 300 
и 400 ml/da. Тези резултати дават основание изследванията в това 
направление да се разширят. На следващ етап от изследователската 
работа  беше поставена  целта  да  се установят качествата на семената 
от захарно цвекло при третиране с Хумустим и пестициди, утвърдени в 
технологията на цвеклопроизводството. Изследванията са проведени 
със семена от сорт Раднево, фракция 3.5 - 4.0 mm. Третирането им с 
пестициди е съобразено със стандартните възможности при захарното 
цвекло и приетите технологии. Използвани са: Мерпан 500 g + 1.3 1 
Фурадан + 250 ml Семафор на 100 kg семена. След основната обработка 
с тези препарати семената са третирани допълнително с Хумустим в 
следните концентрации: 1, 4, 6 и 18%.  

За определяне кълняемостта им същите са заложени на тъмно при 
25°С по стандартния метод на филтърна хартия. Отчитани са 
кълняемата енергия и кълняемостта съответно на третия и седмия ден 
от залагането. За проучване на семенната микофлора при in vitro 
условия семената са посявани върху агарова хранителна среда (воден 
агар). Прорасналите колонии върху средата са определяни чрез 
микроскопиране по стандартните методи. Процентът на „изсечени― 
кълнове е отчитан на 7-мия ден от залагане на семената върху 
хранителната среда. 
     От данни в Табл. 37 се установява доказан положителен ефект върху 
кълняемостта при обработка на семената с Хумустим в концентрация 
1% и 4%. Тези резултати потвърждават положителния ефект на 
Хумустим, употребен самостоятелно в по-ниски концентрации 
(Петрова и Танова, 2004). 
 
 
 
 

Таблица 37. Влияние на Хумустим върху лабораторната кълняемост 
на семена от захарно цвекло, обработени с пестициди. 
 

Варианти. 
Кълняема енерия – 

3 ден. Кълняемост – 7 ден. 
% Отн. % Ранг. % Отн. % Ранг. 

Хумустим 1% 85.25 105.2 - 91.00 104.9 + 
Хумустим 4% 90.00 111.2 ++ 91.50 105.5 + 
Хумустим 6% 80.50 99.4 - 85.75 98.8 - 
Хумустим 
18%. 76.50 94.4 - 81.00 93.4 00 
Контрола - с 
пестициди. 81.00 100  86.75 100  
GD - 5% 5.43 6.7  3.82 4.4  
1% 7.61 9.4  5.35 6.2  
0.1% 10.76 13.3  7.57 8.7  
Р - % 2.13  1.42  

 
При третиране с Хумустим 6% се наблюдава подтискане на гъбите 

от род Alternaria и отсъствие на гъбите от род Fusarium (Табл 38). 
Развитието на гъбите от род Penicillium и Мисоr е по-силно в сравнение 
с контролата. В този вариант се установява снижаване на количеството 
изсечени кълнове. В сравнение със самостоятелното третиране на 
семената с Хумустим в същите концентрации се наблюдава по-добре 
изразен подтискащ ефект към гъбите от род Alternaria и отсъствие на 
гъби от род Fusarium, с което се обяснява по-силно изразеният ефект по 
отношение на „сеченето― при едновременно третиране с Хумустим 6% 
и пестициди. 
 
Таблица 38. Влияние на Хумустим върху семенната микофлора на 
захарно цвекло при третиране с пестициди. 

Варианти. 
Семенна микофлора Изсечен

и 
кълнове. 
oтн. % 

Alternar
ia ssp 

Muco
r ssp 

Peniciliu
m ssp 

Хумустим 
1% 

++ + + 100.0 
Хумустим ++ + + 108.3 
Хумустим + +++ +++ 75.0 
Хумустим + ++ ++ 100.0 
Контрола - с 
пестициди ++ + + 100.0 
 

Някои гъбни паразити по семената на цвеклото, основно видове от  
родовете Fusarium, Rhizoctonia, Alternaria, Pythium, Phoma, нападат и 
унищожават ендосперма на семената, като се хранят с тъканите му. 
Видовете от  род Pythium  паразитират по младите  кълнове  и 
предизвикват загниване на корените и основите на растенията, което 
води до „сечене‖ на посевa. Целта на настоящото изследване беше да се 

Легенда–присъствие в: 
+++- 50 - 100 % от 
пробите; 

++- 25 - 50 % от 
пробите; 
+- до 25% от пробите; 
- не е открито 
присъствие  
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направи анализ и оценка на вътресеменната гъбна инфекция на сортове 
захарно, кръмно и салатно цвекло  и да се сравнят  по отношение 
заразеността им с изолираните гъбни патогени. Обект на проучването 
са семена от шест  сорта цвекло - Елит и Пещера (захарно), Веси и 
Плиска (кръмно) и Радост 2 и Радост 3 - салатно. Семената за анализа 
са реколтирани през 2014 г. и произхождат  от опитните полета на 
Земеделски институт - гр. Шумен. Пробите от семена са предварително 
повърхностно стерилизирани с 0.01% сублимат, след което са 
подреждани върху среда на Чапек. От всеки произход са заложени по 
100 бр. семена (5 повторения по 20 броя). Култивирането на посeвките 
е направено в термостат при t 0 - 250С за 7 дни (Popkova, 1987). След 
изолирането на гъбите в чисти култури върху подкиселен картофено-
глюкозен агар, е извършен микроскопски анализ за  определянето на 
родовата принадлежност, с помощта на ключ-определители (Barnett and 
Hund, 2003; Booth, 1972; Subramanian, 1971). 

Честотата на срещане на изолираните родове в асоциираната 
микофлора е отчетена в % по формулата: 

F = AI  x 100/At, където: F – Честота на срещане в %; AI – Брой 
инфектирани семена със съответния род; At – Общ брой семена в 
пробата. Относителният брой колонии (относителното присъствие) от 
всеки изолиран от асоциираната микофлора род е отчетен в % по 
формулата: 

A = AGI x 100 / ATI, където: A – Относително присъствие в %; AGI – 
Брой семена, инфектирани от съответния род гъби; ATI – Общият брой 
инфектирани семена. 

След направения микологичен анализ е установено, че в 
изследваните проби присъстват микроскопични гъби от 9 рода – 
Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Phoma, Mucor, Penicillium, Pythium, 
Rhizoctonia, Phythophtora. На фиг. 9 е показана общата  честота на 
заразеност на семената от анализираните  видове и сортове семена, със 
съответните родове гъби. Процентът на плесенните  гъби от род 
Alternaria е значително по-висок (48.6%) в сравнение с видовете от  
другите родове плесенни гъби (Aspergillus, Fusarium, Mucor, 
Penicillium), при които честотата  на заразеност варира в границите 
2.8%-17.5%). Почвените видове от род Phoma имат честота на срещане  
9.4%, на видовете от род Pythium-9.4%, на род Rhizoctonia-2.5%, на род 
Phythophtora-7%. Според  предишни изследвания върху семенната 
патология при захарното  цвекло тези видове самостоятелно или в 
комплект причиняват „сечене‖ при тази култура. Най-ниска степен на  
гъбна инфекция е установена при салатното цвекло сорт Радост 2 (16%) 
и  сорт  Радост 3 (39%) (Табл. 39). Сортовете кръмно и захарно цвекло 
са много силно инфектирани, с изключение на сорта кръмно цвекло 
Плиска, където честотата на инфектиране е 40%. При захарните сортове 
цвекло Елит и Пещера и кръмния сорт Веси честотата на инфекция 
варира в рамките 81%-87%.  

Полевите плесени от род Alternaria и род Fusarium се наблюдават в  
по-големи количества в пробите на анализираните  сортове цвекло и  
кръмния сорт Веси. При двата сорта захарно цвекло честотата на 
заразеност с  видове  от род  Alternaria варира от 34% до 59%, като по-
високата стойност е установена за сорт Елит. Честотата на срещане на 
видовете от род Alternaria в семената на кръмния сорт Веси е 61%. 
Заразеността на семената от сортовете захарно цвекло с видове от  род 
Fusarium е в рамките 17%-26%, като по-високата стойност отново е за 
сорта Елит. При кръмния сорт Веси  поразените семена от род Fusarium  
са  35%. При сортовете салатно цвекло, видове от род  Alternaria  са 

установени само при сорт Радост 3, с честота на срещане 13%.   

Микологичният статус на семената от салатно цвекло  по отношение на 
гъбите от последните два рода е отрицателен. Наличието на т. нар. 
складови плесени в комплекса от семенни паразити (род Aspergillus, 
род Penicillium и род Mucor) е по-слабо. Фитопатогените от род  
Aspergillus са регистрирани  само по семената на кръмния сорт  Плиска 
- 9%. Плесенни гъби от род  Penicillium не са отчетени  само за семената 
на захарния сорт Елит, а при останалите произходи семена  честотата 
на инфекция се движи между 5% и 14%. Най-високата степен на 
заразеност - 14%, е отчетена за салатния сорт Радост 2.  

Честотата на инфекция с видове от род Mucor варира в границите от 
2% до 30%, като тези видове не са изолирани  от салатните сортове 
цвекло. Микологичният анализ показва слаба инфекция на 
изследваните проби от семена с гъби от род Phoma. Най-много заразени 
семена са отчетени при салатния сорт Радост  – 17%. Захарният сорт 
Пещера и салатният сорт Радост 2  не са  инфектирани, а при 
останалите сортове  инфекцията е между 3% и 7%. 

Семената на захарните сортове са без инфекция от видове на род 
Pythium, а при останалите сортове инфекцията е минимална – до  1%. 
Инфекция с видове от род Rhizoctonia е установена само за кръмния 
сорт Веси - 8%.  

Заразеност с видове от род Phythophtora е установена за салатните 
сортове цвекло: 1% - 19%.  

Между двата сорта захарно цвекло  има много добре осигурени 
разлики по отношение заразеността на семената  с видове  от родовете  
Alternaria, Fusarium и Mucor (Табл. 40). 
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направи анализ и оценка на вътресеменната гъбна инфекция на сортове 
захарно, кръмно и салатно цвекло  и да се сравнят  по отношение 
заразеността им с изолираните гъбни патогени. Обект на проучването 
са семена от шест  сорта цвекло - Елит и Пещера (захарно), Веси и 
Плиска (кръмно) и Радост 2 и Радост 3 - салатно. Семената за анализа 
са реколтирани през 2014 г. и произхождат  от опитните полета на 
Земеделски институт - гр. Шумен. Пробите от семена са предварително 
повърхностно стерилизирани с 0.01% сублимат, след което са 
подреждани върху среда на Чапек. От всеки произход са заложени по 
100 бр. семена (5 повторения по 20 броя). Култивирането на посeвките 
е направено в термостат при t 0 - 250С за 7 дни (Popkova, 1987). След 
изолирането на гъбите в чисти култури върху подкиселен картофено-
глюкозен агар, е извършен микроскопски анализ за  определянето на 
родовата принадлежност, с помощта на ключ-определители (Barnett and 
Hund, 2003; Booth, 1972; Subramanian, 1971). 

Честотата на срещане на изолираните родове в асоциираната 
микофлора е отчетена в % по формулата: 

F = AI  x 100/At, където: F – Честота на срещане в %; AI – Брой 
инфектирани семена със съответния род; At – Общ брой семена в 
пробата. Относителният брой колонии (относителното присъствие) от 
всеки изолиран от асоциираната микофлора род е отчетен в % по 
формулата: 

A = AGI x 100 / ATI, където: A – Относително присъствие в %; AGI – 
Брой семена, инфектирани от съответния род гъби; ATI – Общият брой 
инфектирани семена. 

След направения микологичен анализ е установено, че в 
изследваните проби присъстват микроскопични гъби от 9 рода – 
Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Phoma, Mucor, Penicillium, Pythium, 
Rhizoctonia, Phythophtora. На фиг. 9 е показана общата  честота на 
заразеност на семената от анализираните  видове и сортове семена, със 
съответните родове гъби. Процентът на плесенните  гъби от род 
Alternaria е значително по-висок (48.6%) в сравнение с видовете от  
другите родове плесенни гъби (Aspergillus, Fusarium, Mucor, 
Penicillium), при които честотата  на заразеност варира в границите 
2.8%-17.5%). Почвените видове от род Phoma имат честота на срещане  
9.4%, на видовете от род Pythium-9.4%, на род Rhizoctonia-2.5%, на род 
Phythophtora-7%. Според  предишни изследвания върху семенната 
патология при захарното  цвекло тези видове самостоятелно или в 
комплект причиняват „сечене‖ при тази култура. Най-ниска степен на  
гъбна инфекция е установена при салатното цвекло сорт Радост 2 (16%) 
и  сорт  Радост 3 (39%) (Табл. 39). Сортовете кръмно и захарно цвекло 
са много силно инфектирани, с изключение на сорта кръмно цвекло 
Плиска, където честотата на инфектиране е 40%. При захарните сортове 
цвекло Елит и Пещера и кръмния сорт Веси честотата на инфекция 
варира в рамките 81%-87%.  

Полевите плесени от род Alternaria и род Fusarium се наблюдават в  
по-големи количества в пробите на анализираните  сортове цвекло и  
кръмния сорт Веси. При двата сорта захарно цвекло честотата на 
заразеност с  видове  от род  Alternaria варира от 34% до 59%, като по-
високата стойност е установена за сорт Елит. Честотата на срещане на 
видовете от род Alternaria в семената на кръмния сорт Веси е 61%. 
Заразеността на семената от сортовете захарно цвекло с видове от  род 
Fusarium е в рамките 17%-26%, като по-високата стойност отново е за 
сорта Елит. При кръмния сорт Веси  поразените семена от род Fusarium  
са  35%. При сортовете салатно цвекло, видове от род  Alternaria  са 

установени само при сорт Радост 3, с честота на срещане 13%.   

Микологичният статус на семената от салатно цвекло  по отношение на 
гъбите от последните два рода е отрицателен. Наличието на т. нар. 
складови плесени в комплекса от семенни паразити (род Aspergillus, 
род Penicillium и род Mucor) е по-слабо. Фитопатогените от род  
Aspergillus са регистрирани  само по семената на кръмния сорт  Плиска 
- 9%. Плесенни гъби от род  Penicillium не са отчетени  само за семената 
на захарния сорт Елит, а при останалите произходи семена  честотата 
на инфекция се движи между 5% и 14%. Най-високата степен на 
заразеност - 14%, е отчетена за салатния сорт Радост 2.  

Честотата на инфекция с видове от род Mucor варира в границите от 
2% до 30%, като тези видове не са изолирани  от салатните сортове 
цвекло. Микологичният анализ показва слаба инфекция на 
изследваните проби от семена с гъби от род Phoma. Най-много заразени 
семена са отчетени при салатния сорт Радост  – 17%. Захарният сорт 
Пещера и салатният сорт Радост 2  не са  инфектирани, а при 
останалите сортове  инфекцията е между 3% и 7%. 

Семената на захарните сортове са без инфекция от видове на род 
Pythium, а при останалите сортове инфекцията е минимална – до  1%. 
Инфекция с видове от род Rhizoctonia е установена само за кръмния 
сорт Веси - 8%.  

Заразеност с видове от род Phythophtora е установена за салатните 
сортове цвекло: 1% - 19%.  

Между двата сорта захарно цвекло  има много добре осигурени 
разлики по отношение заразеността на семената  с видове  от родовете  
Alternaria, Fusarium и Mucor (Табл. 40). 
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Таблица 39. Честота на инфекция на семена от цвекло. 
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Сортове 
цвекло % в пробите. 

Кръмно  цвекло 
Веси 61 0 35 3 2 5 1 8 0 87% 
Плиска 7 9 0 7 16 8 0 0 0 40% 

Салатно  цвекло.  
Радост 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 16% 
Радост 3 13 0 0 17 0 1 0 0 19 39% 

Захарно  цвекло  
Елит 59 0 26 3 6 0 0 0 0 87% 
Пещера 34 0 17 0 30 6 0 0 0 81% 

Таблица 40. Относителен дял на изолираните гъби по сортове  
цвеклови семена (групов сортов стандарт: Елит, Веси и Радост 2). 

Сортове Елит Пещера Елементи на анализа 
Гъби Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 61 4.87 7 2.55 5.49 54 9.83 *** 
Fusarium 35 4.76 0 0 4.67 35 7.45 *** 
Phoma 3 1.7 7 2.55 3.06 4 1.3  
Mucor 2 1.4 16 3.66 3.91 14 3.58 *** 
Penicillium 5 2.17 8 2.71 3.47 3 0.86  

P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 
Родове 
Гъби 

Веси Плиска Елементи на анализа 
Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 0 0 13 3.36 3.36 13 3.87 *** 
Phoma 0 0 17 3.75 3.75 17 4.53 *** 
Penicillium 14 3.46 11 3.12 4.65 3 0.65  
Phytophtora 1 0.99 19 3.92 3.92 18 4.59 *** 
P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 

Родове 
гъби 

Радост 2 Радост 3 Елементи на анализа 
Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 59 4.91 34 4.73 6.8 25 3.68 *** 
Fusarium 26 4.38 17 3.75 5.76 9 1.56  
Mucor 6 2.37 30 4.58 5.16 24 4.65 *** 
P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 

Сортовете кръмно цвекло са заразени в най-силна степен с  видове от 
родовете Alternaria, Pythium и  Phythophtora. Видове от последните 2 
рода са от комплекса причинители на „сечене‖ по цвеклото (Raykov and 
Tanova, 2009). Семената от сортовете салатно цвекло са инфектирани 
основно с видове от родовете Alternaria и Mucor. 

 

4.4. Използване на биологично активни вещества 
Проблемът за използване на биостимулатори при захарното цвекло е 

сравнително нов. Частични изследвания има по приложението им при 
техническото захарно цвекло и предсеитбената обработка на семената, 
включваща дражиране или инкрустиране, докато за третирането на 
цвеклови семенници информацията е много ограничена. Приложението 
на биологично активни вещества (БАВ) при производството на захарно 
цвекло е перспективно. В тази връзка беше проведено изследване със 
захарно цвекло. Опитите са заложени по разсадния начин на 
семепроизводство с цел да се осигурят еднакъв брой растения за всеки 
вариант. Като метод е използван латински правоъгълник в 4 
повторения, с големина на опитната парцелка 100 m2.  Обработката на 
растенията с биостимулаторите е извършена с гръбна пръскачка при 
разход 50 l/da разтвор, двукратно, по време на масов цъфтеж на 
растенията. От изпитванията през първите години сравнително добър 
ефект е получен след третиране на цвекловия семенник с препаратите 
52; ПАМ; Х-2-23-12; А-6 и др. (Табл. 41). При други има колебание в 
добива на семена през отделните години. Например след третиране с 
Универ (вариант 8) през 1991 и 1992 г. в сравнение със съответните 
контроли е получен добре доказан по-висок добив. През 1993 г. обаче 
добивът е значително по-нисък. Тази особеност на непостоянство през 
отделните години на изпитване е характерна за голяма част от 
използваните препарати и е основна причина за въздържане от 
масовото им приложение в практиката. Използването на някои 
препарати в различна доза, за които няма насочваща информация за 
начина на използване, позволява да се установи най-ефективната 
концентрация от този препарат. Така например третирането с 
Полистимулин А6 (варианти 9, 10, 11, 12) намалява добива на семена с 
увеличаване на концентрацията на разтвора от 1 към 6 ml/l вода. 
Подобна тенденция за намаляване на добивите на зърно с нарастване на 
количеството на  прилагания  препарат е  установена  при  третирането  
на  грах с  биостимулатора Н-40 и при фий с ХП-55 от Желязкова 
(2009), която достига до извода, че при използването на по-високи дози 
от растежните регулатори Н-40 и ХП-55 ефектът върху продуктивността 
намалява. При първата концентрация (вариант 9) след двугодишно 
изпитване е получен среден добив от 112 kg/da (99 kg/da за контролата),  
а при най-високата – 6 ml/l вода (вариант 12) - 101 kg/da. Препаратът 
Нокардин (варианти 13, 14, 15, 16, 17, 18) също е изпитан при 
нарастващи дози през 1991 г. от 5 до 24 ml/l вода.  Определената 
тенденция да нараства добивът на семена с увеличаване на 
концентрацията на разтвора  наложи през 1992 и 1993 г. да бъдат 
включени нови варианти с по-висока концентрация - 30-40 ml/l вода. 
Най-добър ефект се получава при третиране с 18 ml/l вода (вариант 15), 
но този добив не е математически доказан (Табл. 41). През 1993-1995 г. 
са приложени различни концентрации за някои варианти. При 
третиране с препарата 3 1 (1 ml през 1994 г.) е получен добив 115 kg/da, 
който е равен с този при контролата, а през 1995 г. добивът е 129 kg/da - 
значително по-висок от съответната контрола (вариант 22). При вариант 
19 – третиране с ХП-44, се получават добиви, които превишават тези на 
контролите, но средният добив не е математически доказан. Проучвана 
е и възможността да се комбинират някои препарати. След комбинация 
между 31 + Сидмил (вариант 31) е  получен най-високият добив на 
семена - 147 kg/da, при вариант 29 - Н-40+31 - 126 kg/da, вариант 33 - 
ХП-44+31 - 128 kg/da, и др. 
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направи анализ и оценка на вътресеменната гъбна инфекция на сортове 
захарно, кръмно и салатно цвекло  и да се сравнят  по отношение 
заразеността им с изолираните гъбни патогени. Обект на проучването 
са семена от шест  сорта цвекло - Елит и Пещера (захарно), Веси и 
Плиска (кръмно) и Радост 2 и Радост 3 - салатно. Семената за анализа 
са реколтирани през 2014 г. и произхождат  от опитните полета на 
Земеделски институт - гр. Шумен. Пробите от семена са предварително 
повърхностно стерилизирани с 0.01% сублимат, след което са 
подреждани върху среда на Чапек. От всеки произход са заложени по 
100 бр. семена (5 повторения по 20 броя). Култивирането на посeвките 
е направено в термостат при t 0 - 250С за 7 дни (Popkova, 1987). След 
изолирането на гъбите в чисти култури върху подкиселен картофено-
глюкозен агар, е извършен микроскопски анализ за  определянето на 
родовата принадлежност, с помощта на ключ-определители (Barnett and 
Hund, 2003; Booth, 1972; Subramanian, 1971). 

Честотата на срещане на изолираните родове в асоциираната 
микофлора е отчетена в % по формулата: 

F = AI  x 100/At, където: F – Честота на срещане в %; AI – Брой 
инфектирани семена със съответния род; At – Общ брой семена в 
пробата. Относителният брой колонии (относителното присъствие) от 
всеки изолиран от асоциираната микофлора род е отчетен в % по 
формулата: 

A = AGI x 100 / ATI, където: A – Относително присъствие в %; AGI – 
Брой семена, инфектирани от съответния род гъби; ATI – Общият брой 
инфектирани семена. 

След направения микологичен анализ е установено, че в 
изследваните проби присъстват микроскопични гъби от 9 рода – 
Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Phoma, Mucor, Penicillium, Pythium, 
Rhizoctonia, Phythophtora. На фиг. 9 е показана общата  честота на 
заразеност на семената от анализираните  видове и сортове семена, със 
съответните родове гъби. Процентът на плесенните  гъби от род 
Alternaria е значително по-висок (48.6%) в сравнение с видовете от  
другите родове плесенни гъби (Aspergillus, Fusarium, Mucor, 
Penicillium), при които честотата  на заразеност варира в границите 
2.8%-17.5%). Почвените видове от род Phoma имат честота на срещане  
9.4%, на видовете от род Pythium-9.4%, на род Rhizoctonia-2.5%, на род 
Phythophtora-7%. Според  предишни изследвания върху семенната 
патология при захарното  цвекло тези видове самостоятелно или в 
комплект причиняват „сечене‖ при тази култура. Най-ниска степен на  
гъбна инфекция е установена при салатното цвекло сорт Радост 2 (16%) 
и  сорт  Радост 3 (39%) (Табл. 39). Сортовете кръмно и захарно цвекло 
са много силно инфектирани, с изключение на сорта кръмно цвекло 
Плиска, където честотата на инфектиране е 40%. При захарните сортове 
цвекло Елит и Пещера и кръмния сорт Веси честотата на инфекция 
варира в рамките 81%-87%.  

Полевите плесени от род Alternaria и род Fusarium се наблюдават в  
по-големи количества в пробите на анализираните  сортове цвекло и  
кръмния сорт Веси. При двата сорта захарно цвекло честотата на 
заразеност с  видове  от род  Alternaria варира от 34% до 59%, като по-
високата стойност е установена за сорт Елит. Честотата на срещане на 
видовете от род Alternaria в семената на кръмния сорт Веси е 61%. 
Заразеността на семената от сортовете захарно цвекло с видове от  род 
Fusarium е в рамките 17%-26%, като по-високата стойност отново е за 
сорта Елит. При кръмния сорт Веси  поразените семена от род Fusarium  
са  35%. При сортовете салатно цвекло, видове от род  Alternaria  са 

установени само при сорт Радост 3, с честота на срещане 13%.   

Микологичният статус на семената от салатно цвекло  по отношение на 
гъбите от последните два рода е отрицателен. Наличието на т. нар. 
складови плесени в комплекса от семенни паразити (род Aspergillus, 
род Penicillium и род Mucor) е по-слабо. Фитопатогените от род  
Aspergillus са регистрирани  само по семената на кръмния сорт  Плиска 
- 9%. Плесенни гъби от род  Penicillium не са отчетени  само за семената 
на захарния сорт Елит, а при останалите произходи семена  честотата 
на инфекция се движи между 5% и 14%. Най-високата степен на 
заразеност - 14%, е отчетена за салатния сорт Радост 2.  

Честотата на инфекция с видове от род Mucor варира в границите от 
2% до 30%, като тези видове не са изолирани  от салатните сортове 
цвекло. Микологичният анализ показва слаба инфекция на 
изследваните проби от семена с гъби от род Phoma. Най-много заразени 
семена са отчетени при салатния сорт Радост  – 17%. Захарният сорт 
Пещера и салатният сорт Радост 2  не са  инфектирани, а при 
останалите сортове  инфекцията е между 3% и 7%. 

Семената на захарните сортове са без инфекция от видове на род 
Pythium, а при останалите сортове инфекцията е минимална – до  1%. 
Инфекция с видове от род Rhizoctonia е установена само за кръмния 
сорт Веси - 8%.  

Заразеност с видове от род Phythophtora е установена за салатните 
сортове цвекло: 1% - 19%.  

Между двата сорта захарно цвекло  има много добре осигурени 
разлики по отношение заразеността на семената  с видове  от родовете  
Alternaria, Fusarium и Mucor (Табл. 40). 
 
 
 

Фиг. 9 – Относителен дял на изолираните гъби по 
родове 

 

3,3% 
17.5 

9.4% 

7% 
13% 

1.3 2.5 

2.8%  

48,6% 

Alternaria 

Aspergillus 

Fusarium 

Phoma 

Mucor 

Penicillium 

Phytium 

Rhizoctonia 

Phytophtora 

 29 
Таблица 39. Честота на инфекция на семена от цвекло. 
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цвекло % в пробите. 

Кръмно  цвекло 
Веси 61 0 35 3 2 5 1 8 0 87% 
Плиска 7 9 0 7 16 8 0 0 0 40% 

Салатно  цвекло.  
Радост 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 16% 
Радост 3 13 0 0 17 0 1 0 0 19 39% 

Захарно  цвекло  
Елит 59 0 26 3 6 0 0 0 0 87% 
Пещера 34 0 17 0 30 6 0 0 0 81% 

Таблица 40. Относителен дял на изолираните гъби по сортове  
цвеклови семена (групов сортов стандарт: Елит, Веси и Радост 2). 

Сортове Елит Пещера Елементи на анализа 
Гъби Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 61 4.87 7 2.55 5.49 54 9.83 *** 
Fusarium 35 4.76 0 0 4.67 35 7.45 *** 
Phoma 3 1.7 7 2.55 3.06 4 1.3  
Mucor 2 1.4 16 3.66 3.91 14 3.58 *** 
Penicillium 5 2.17 8 2.71 3.47 3 0.86  

P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 
Родове 
Гъби 

Веси Плиска Елементи на анализа 
Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 0 0 13 3.36 3.36 13 3.87 *** 
Phoma 0 0 17 3.75 3.75 17 4.53 *** 
Penicillium 14 3.46 11 3.12 4.65 3 0.65  
Phytophtora 1 0.99 19 3.92 3.92 18 4.59 *** 
P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 

Родове 
гъби 

Радост 2 Радост 3 Елементи на анализа 
Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 59 4.91 34 4.73 6.8 25 3.68 *** 
Fusarium 26 4.38 17 3.75 5.76 9 1.56  
Mucor 6 2.37 30 4.58 5.16 24 4.65 *** 
P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 

Сортовете кръмно цвекло са заразени в най-силна степен с  видове от 
родовете Alternaria, Pythium и  Phythophtora. Видове от последните 2 
рода са от комплекса причинители на „сечене‖ по цвеклото (Raykov and 
Tanova, 2009). Семената от сортовете салатно цвекло са инфектирани 
основно с видове от родовете Alternaria и Mucor. 

 

4.4. Използване на биологично активни вещества 
Проблемът за използване на биостимулатори при захарното цвекло е 

сравнително нов. Частични изследвания има по приложението им при 
техническото захарно цвекло и предсеитбената обработка на семената, 
включваща дражиране или инкрустиране, докато за третирането на 
цвеклови семенници информацията е много ограничена. Приложението 
на биологично активни вещества (БАВ) при производството на захарно 
цвекло е перспективно. В тази връзка беше проведено изследване със 
захарно цвекло. Опитите са заложени по разсадния начин на 
семепроизводство с цел да се осигурят еднакъв брой растения за всеки 
вариант. Като метод е използван латински правоъгълник в 4 
повторения, с големина на опитната парцелка 100 m2.  Обработката на 
растенията с биостимулаторите е извършена с гръбна пръскачка при 
разход 50 l/da разтвор, двукратно, по време на масов цъфтеж на 
растенията. От изпитванията през първите години сравнително добър 
ефект е получен след третиране на цвекловия семенник с препаратите 
52; ПАМ; Х-2-23-12; А-6 и др. (Табл. 41). При други има колебание в 
добива на семена през отделните години. Например след третиране с 
Универ (вариант 8) през 1991 и 1992 г. в сравнение със съответните 
контроли е получен добре доказан по-висок добив. През 1993 г. обаче 
добивът е значително по-нисък. Тази особеност на непостоянство през 
отделните години на изпитване е характерна за голяма част от 
използваните препарати и е основна причина за въздържане от 
масовото им приложение в практиката. Използването на някои 
препарати в различна доза, за които няма насочваща информация за 
начина на използване, позволява да се установи най-ефективната 
концентрация от този препарат. Така например третирането с 
Полистимулин А6 (варианти 9, 10, 11, 12) намалява добива на семена с 
увеличаване на концентрацията на разтвора от 1 към 6 ml/l вода. 
Подобна тенденция за намаляване на добивите на зърно с нарастване на 
количеството на  прилагания  препарат е  установена  при  третирането  
на  грах с  биостимулатора Н-40 и при фий с ХП-55 от Желязкова 
(2009), която достига до извода, че при използването на по-високи дози 
от растежните регулатори Н-40 и ХП-55 ефектът върху продуктивността 
намалява. При първата концентрация (вариант 9) след двугодишно 
изпитване е получен среден добив от 112 kg/da (99 kg/da за контролата),  
а при най-високата – 6 ml/l вода (вариант 12) - 101 kg/da. Препаратът 
Нокардин (варианти 13, 14, 15, 16, 17, 18) също е изпитан при 
нарастващи дози през 1991 г. от 5 до 24 ml/l вода.  Определената 
тенденция да нараства добивът на семена с увеличаване на 
концентрацията на разтвора  наложи през 1992 и 1993 г. да бъдат 
включени нови варианти с по-висока концентрация - 30-40 ml/l вода. 
Най-добър ефект се получава при третиране с 18 ml/l вода (вариант 15), 
но този добив не е математически доказан (Табл. 41). През 1993-1995 г. 
са приложени различни концентрации за някои варианти. При 
третиране с препарата 3 1 (1 ml през 1994 г.) е получен добив 115 kg/da, 
който е равен с този при контролата, а през 1995 г. добивът е 129 kg/da - 
значително по-висок от съответната контрола (вариант 22). При вариант 
19 – третиране с ХП-44, се получават добиви, които превишават тези на 
контролите, но средният добив не е математически доказан. Проучвана 
е и възможността да се комбинират някои препарати. След комбинация 
между 31 + Сидмил (вариант 31) е  получен най-високият добив на 
семена - 147 kg/da, при вариант 29 - Н-40+31 - 126 kg/da, вариант 33 - 
ХП-44+31 - 128 kg/da, и др. 
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Таблица 39. Честота на инфекция на семена от цвекло. 
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Кръмно  цвекло 
Веси 61 0 35 3 2 5 1 8 0 87% 
Плиска 7 9 0 7 16 8 0 0 0 40% 

Салатно  цвекло.  
Радост 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 16% 
Радост 3 13 0 0 17 0 1 0 0 19 39% 

Захарно  цвекло  
Елит 59 0 26 3 6 0 0 0 0 87% 
Пещера 34 0 17 0 30 6 0 0 0 81% 

Таблица 40. Относителен дял на изолираните гъби по сортове  
цвеклови семена (групов сортов стандарт: Елит, Веси и Радост 2). 

Сортове Елит Пещера Елементи на анализа 
Гъби Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 61 4.87 7 2.55 5.49 54 9.83 *** 
Fusarium 35 4.76 0 0 4.67 35 7.45 *** 
Phoma 3 1.7 7 2.55 3.06 4 1.3  
Mucor 2 1.4 16 3.66 3.91 14 3.58 *** 
Penicillium 5 2.17 8 2.71 3.47 3 0.86  

P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 
Родове 
Гъби 

Веси Плиска Елементи на анализа 
Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 0 0 13 3.36 3.36 13 3.87 *** 
Phoma 0 0 17 3.75 3.75 17 4.53 *** 
Penicillium 14 3.46 11 3.12 4.65 3 0.65  
Phytophtora 1 0.99 19 3.92 3.92 18 4.59 *** 
P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 

Родове 
гъби 

Радост 2 Радост 3 Елементи на анализа 
Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 59 4.91 34 4.73 6.8 25 3.68 *** 
Fusarium 26 4.38 17 3.75 5.76 9 1.56  
Mucor 6 2.37 30 4.58 5.16 24 4.65 *** 
P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 

Сортовете кръмно цвекло са заразени в най-силна степен с  видове от 
родовете Alternaria, Pythium и  Phythophtora. Видове от последните 2 
рода са от комплекса причинители на „сечене‖ по цвеклото (Raykov and 
Tanova, 2009). Семената от сортовете салатно цвекло са инфектирани 
основно с видове от родовете Alternaria и Mucor. 
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семепроизводство с цел да се осигурят еднакъв брой растения за всеки 
вариант. Като метод е използван латински правоъгълник в 4 
повторения, с големина на опитната парцелка 100 m2.  Обработката на 
растенията с биостимулаторите е извършена с гръбна пръскачка при 
разход 50 l/da разтвор, двукратно, по време на масов цъфтеж на 
растенията. От изпитванията през първите години сравнително добър 
ефект е получен след третиране на цвекловия семенник с препаратите 
52; ПАМ; Х-2-23-12; А-6 и др. (Табл. 41). При други има колебание в 
добива на семена през отделните години. Например след третиране с 
Универ (вариант 8) през 1991 и 1992 г. в сравнение със съответните 
контроли е получен добре доказан по-висок добив. През 1993 г. обаче 
добивът е значително по-нисък. Тази особеност на непостоянство през 
отделните години на изпитване е характерна за голяма част от 
използваните препарати и е основна причина за въздържане от 
масовото им приложение в практиката. Използването на някои 
препарати в различна доза, за които няма насочваща информация за 
начина на използване, позволява да се установи най-ефективната 
концентрация от този препарат. Така например третирането с 
Полистимулин А6 (варианти 9, 10, 11, 12) намалява добива на семена с 
увеличаване на концентрацията на разтвора от 1 към 6 ml/l вода. 
Подобна тенденция за намаляване на добивите на зърно с нарастване на 
количеството на  прилагания  препарат е  установена  при  третирането  
на  грах с  биостимулатора Н-40 и при фий с ХП-55 от Желязкова 
(2009), която достига до извода, че при използването на по-високи дози 
от растежните регулатори Н-40 и ХП-55 ефектът върху продуктивността 
намалява. При първата концентрация (вариант 9) след двугодишно 
изпитване е получен среден добив от 112 kg/da (99 kg/da за контролата),  
а при най-високата – 6 ml/l вода (вариант 12) - 101 kg/da. Препаратът 
Нокардин (варианти 13, 14, 15, 16, 17, 18) също е изпитан при 
нарастващи дози през 1991 г. от 5 до 24 ml/l вода.  Определената 
тенденция да нараства добивът на семена с увеличаване на 
концентрацията на разтвора  наложи през 1992 и 1993 г. да бъдат 
включени нови варианти с по-висока концентрация - 30-40 ml/l вода. 
Най-добър ефект се получава при третиране с 18 ml/l вода (вариант 15), 
но този добив не е математически доказан (Табл. 41). През 1993-1995 г. 
са приложени различни концентрации за някои варианти. При 
третиране с препарата 3 1 (1 ml през 1994 г.) е получен добив 115 kg/da, 
който е равен с този при контролата, а през 1995 г. добивът е 129 kg/da - 
значително по-висок от съответната контрола (вариант 22). При вариант 
19 – третиране с ХП-44, се получават добиви, които превишават тези на 
контролите, но средният добив не е математически доказан. Проучвана 
е и възможността да се комбинират някои препарати. След комбинация 
между 31 + Сидмил (вариант 31) е  получен най-високият добив на 
семена - 147 kg/da, при вариант 29 - Н-40+31 - 126 kg/da, вариант 33 - 
ХП-44+31 - 128 kg/da, и др. 
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Таблица 41. Третиране на цвеклов семенник с биостимулатори. 

№ Вариант 
Добив семена, kg/da Среден добив на семена 

В % от стандарта 
199

1 
199

2 
199

3 
199

4 
199

5 
1 Контрола. 98 105 71 114 107 99 100 
2 М-2       1 ml 109 112 95 117 - 108 109 
3 САД      1 ml 110 125 60 - - 98 98.9 
4 A-210    1 ml 103 85 - 120 - 102 103 
5 52         1 ml 116 109 - - - 112 113 
6 X-2-23-121 ml 110 109 - - - 109 110.1 
7 PAM     1 ml 116 109 - - - 112 113.1 
8 Универ  1 ml 115 122 62 - - 99 100 
9 А-6       1 ml 102 123 - - - 112 113.1 
10 А-6       2 ml 109 112 - - - 110 111.1 
11 А-6        4 ml 95 106 - - - 100 101 
12 А-6        6 ml 105 97 - - - 101 102 
13 Нокардин 6 ml 105 110 72 - - 95 96 
14 Нокардин 12ml 111 115 70 - - 98 98 
15 Нокардин 18ml 136 116 74 - - 108 109.1 
16 Нокардин 24ml 108 116 76 - - 100 101.1 
17 Нокардин 30ml - 115 67 - - 91 91.9 
18 Нокардин 40ml - 114 54 - - 84 84.8 
19 ХП-44        1 ml - - 74 130 122 108 109.1 
20 ХП-44       2 ml - - 86 117 131 111 112.1 
21 Н-40          1 ml - - 77 130 126 111 112.1 
22 31               1 ml - - - 115 129 122 123.2 
23 31              2 ml - - - 131 116 123 124.2 
24 31             3 ml - - - - 119 119 120.2 
25 Сидмил   1 ml - - - 126 113 119 120.2 
26 Сидмил   2 ml - - - 123 126 124 125.2 
27 Сидмил   3 ml - - - - 119 119 120.2 

Комбинации 
28 A-210 + САД - - 92 110 - 102 103 
29 Н-40+ 31 - - - - 126 126 127.2 
30 Н-40+Сидмил - - - - 122 122 123.2 
31 31 + Сидмил - - - - 147 147 148.5 
32 ХП-44 + Н-40 - - - - 123 123 124.2 
33 ХП-44 + 31 - - - - 128 128 129.3 
GD5% 10.0 12 17 16 14.7 14.7 14.6 

  1% 13.3 15.4 22 22 21.4 18.3 18.1 
0.1% 17.3 19.1 29 28 30 22.5 22.3 
Р% 4.7 4.7 8.1 4.8 4.9   4.9 

 
На Табл. 42 са представени данни за посевните качества на семената. 

Тези семена не са преминали пълния цикъл на почистване, характерен 
за предсеитбената подготовка на семената. Ето защо стойностите за 
кълняема енергия и лабораторна кълняемост не са достатъчно високи, 
но позволяват да се уловят отклоненията като ефект от третирането на 

семенника с биостимулатори. Средната кълняема енергия и 
лабораторна кълняемост за контролата от петгодишно изпитване е 
съответно 69% и 74%.  При някои варианти са получени по-ниски 
резултати след третиране с препарата Х-2-23-12 (вариант 6) и ПАМ 
(вариант 7). А-6 - всички концентрации кълняемата енергия, 
лабораторната и полска кълняемост са доказано по-ниски. Въпреки 
добрите резултати при добива на семена (Табл. 42) за някои от тези 
варианти. ниските такива за кълняемостта на семената са причина тези 
варианти да отпаднат от по-нататъшно изпитване. Най-добри резултати, 
получени след третиране на семенника с Нокардин - 6 ml/l вода 
(вариант 13), са: 108% кълняема енергия, 104% лабораторна и 110% 
полска кълняемост в сравнение с контролата (варианти 14 и 19).  При 
по-новите изследвания има варианти с по-добри резултати - вариант 21 
- Н-40 - 112% лабораторна кълняемост и 114% кълняема енергия, 
вариант 20 - ХП-44 - 114% кълняема енергия, 108% лабораторна 
кълняемост, вариант 29 - Н-40+31 - съответно 112% и 111%, вариант 31 
– 31 + Сидмил - 114% и 111%, и др. За масовото приложение на един 
биостимулатор най-добре би било да има двустранен ефект, да 
повишава добива на семена и посевните качества на семената.  Такова 
съчетание има при вариант 22 след третиране с 31 (1 ml/l вода) - 123.2% 
добив на семена и 108% лабораторна кълняемост, вариант 29 - Н-40+31 
съответно 123.2% и 111%, вариант 31 – 31 + Сидмил - 147% и 111%, и 
др. Като цяло този начин на въздействие върху цвекловия семенник не 
оказва положително или отрицателно влияние на продуктивните 
възможности на семената.  

У нас голяма част от семената, които се предлагат на 
цвеклопроизводителите, са дражирани и третирани с подходящи 
препарати срещу болести и неприятели. Останалата част са обработени 
с инкрустиращ разтвор, обогатен с микроелементи и 
растителнозащитни препарати.  

През периода 1998-2000 г. в УЕБ на АУ-Пловдив е проведено 
проучване в сортов опит от захарно цвекло с цел проучване на 
фиторегулатора Бетамил върху продуктивността на сортовете. В 
изследването са включени три сорта захарно цвекло - Ендже 316 
(стандарт), българският сорт Хемус и широко разпространеният в 
Северна Гърция сорт EBZ268. 

Почвеният тип е ливадно-блатната солонцова почва (по Гюров) със 
сравнително лек механичен състав и средна водозадържаща 
способност. 

Тя е слабо запасена с азот и фосфор и добре запасена с калий. 
Съдържание на N - 25mg/1000g; Р205 -2.65 mg/100 g и К20-37 mg/100 g. 
Почвената реакция е неутрална до слабоалкална – pH – 7.3. 
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Таблица 39. Честота на инфекция на семена от цвекло. 

Родове гъби. 
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Сортове 
цвекло % в пробите. 

Кръмно  цвекло 
Веси 61 0 35 3 2 5 1 8 0 87% 
Плиска 7 9 0 7 16 8 0 0 0 40% 

Салатно  цвекло.  
Радост 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 16% 
Радост 3 13 0 0 17 0 1 0 0 19 39% 

Захарно  цвекло  
Елит 59 0 26 3 6 0 0 0 0 87% 
Пещера 34 0 17 0 30 6 0 0 0 81% 

Таблица 40. Относителен дял на изолираните гъби по сортове  
цвеклови семена (групов сортов стандарт: Елит, Веси и Радост 2). 

Сортове Елит Пещера Елементи на анализа 
Гъби Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 61 4.87 7 2.55 5.49 54 9.83 *** 
Fusarium 35 4.76 0 0 4.67 35 7.45 *** 
Phoma 3 1.7 7 2.55 3.06 4 1.3  
Mucor 2 1.4 16 3.66 3.91 14 3.58 *** 
Penicillium 5 2.17 8 2.71 3.47 3 0.86  

P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 
Родове 
Гъби 

Веси Плиска Елементи на анализа 
Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 0 0 13 3.36 3.36 13 3.87 *** 
Phoma 0 0 17 3.75 3.75 17 4.53 *** 
Penicillium 14 3.46 11 3.12 4.65 3 0.65  
Phytophtora 1 0.99 19 3.92 3.92 18 4.59 *** 
P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 

Родове 
гъби 

Радост 2 Радост 3 Елементи на анализа 
Xср. Sxср. Xср. Sxср. SD D t Достоверност 

Alternaria 59 4.91 34 4.73 6.8 25 3.68 *** 
Fusarium 26 4.38 17 3.75 5.76 9 1.56  
Mucor 6 2.37 30 4.58 5.16 24 4.65 *** 
P 5%>1.96 ( * )     P 1%>2.58   (**)    P  0.1%>3.29 (***) 

Сортовете кръмно цвекло са заразени в най-силна степен с  видове от 
родовете Alternaria, Pythium и  Phythophtora. Видове от последните 2 
рода са от комплекса причинители на „сечене‖ по цвеклото (Raykov and 
Tanova, 2009). Семената от сортовете салатно цвекло са инфектирани 
основно с видове от родовете Alternaria и Mucor. 

 

4.4. Използване на биологично активни вещества 
Проблемът за използване на биостимулатори при захарното цвекло е 

сравнително нов. Частични изследвания има по приложението им при 
техническото захарно цвекло и предсеитбената обработка на семената, 
включваща дражиране или инкрустиране, докато за третирането на 
цвеклови семенници информацията е много ограничена. Приложението 
на биологично активни вещества (БАВ) при производството на захарно 
цвекло е перспективно. В тази връзка беше проведено изследване със 
захарно цвекло. Опитите са заложени по разсадния начин на 
семепроизводство с цел да се осигурят еднакъв брой растения за всеки 
вариант. Като метод е използван латински правоъгълник в 4 
повторения, с големина на опитната парцелка 100 m2.  Обработката на 
растенията с биостимулаторите е извършена с гръбна пръскачка при 
разход 50 l/da разтвор, двукратно, по време на масов цъфтеж на 
растенията. От изпитванията през първите години сравнително добър 
ефект е получен след третиране на цвекловия семенник с препаратите 
52; ПАМ; Х-2-23-12; А-6 и др. (Табл. 41). При други има колебание в 
добива на семена през отделните години. Например след третиране с 
Универ (вариант 8) през 1991 и 1992 г. в сравнение със съответните 
контроли е получен добре доказан по-висок добив. През 1993 г. обаче 
добивът е значително по-нисък. Тази особеност на непостоянство през 
отделните години на изпитване е характерна за голяма част от 
използваните препарати и е основна причина за въздържане от 
масовото им приложение в практиката. Използването на някои 
препарати в различна доза, за които няма насочваща информация за 
начина на използване, позволява да се установи най-ефективната 
концентрация от този препарат. Така например третирането с 
Полистимулин А6 (варианти 9, 10, 11, 12) намалява добива на семена с 
увеличаване на концентрацията на разтвора от 1 към 6 ml/l вода. 
Подобна тенденция за намаляване на добивите на зърно с нарастване на 
количеството на  прилагания  препарат е  установена  при  третирането  
на  грах с  биостимулатора Н-40 и при фий с ХП-55 от Желязкова 
(2009), която достига до извода, че при използването на по-високи дози 
от растежните регулатори Н-40 и ХП-55 ефектът върху продуктивността 
намалява. При първата концентрация (вариант 9) след двугодишно 
изпитване е получен среден добив от 112 kg/da (99 kg/da за контролата),  
а при най-високата – 6 ml/l вода (вариант 12) - 101 kg/da. Препаратът 
Нокардин (варианти 13, 14, 15, 16, 17, 18) също е изпитан при 
нарастващи дози през 1991 г. от 5 до 24 ml/l вода.  Определената 
тенденция да нараства добивът на семена с увеличаване на 
концентрацията на разтвора  наложи през 1992 и 1993 г. да бъдат 
включени нови варианти с по-висока концентрация - 30-40 ml/l вода. 
Най-добър ефект се получава при третиране с 18 ml/l вода (вариант 15), 
но този добив не е математически доказан (Табл. 41). През 1993-1995 г. 
са приложени различни концентрации за някои варианти. При 
третиране с препарата 3 1 (1 ml през 1994 г.) е получен добив 115 kg/da, 
който е равен с този при контролата, а през 1995 г. добивът е 129 kg/da - 
значително по-висок от съответната контрола (вариант 22). При вариант 
19 – третиране с ХП-44, се получават добиви, които превишават тези на 
контролите, но средният добив не е математически доказан. Проучвана 
е и възможността да се комбинират някои препарати. След комбинация 
между 31 + Сидмил (вариант 31) е  получен най-високият добив на 
семена - 147 kg/da, при вариант 29 - Н-40+31 - 126 kg/da, вариант 33 - 
ХП-44+31 - 128 kg/da, и др. 
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Таблица 41. Третиране на цвеклов семенник с биостимулатори. 

№ Вариант 
Добив семена, kg/da Среден добив на семена 

В % от стандарта 
199

1 
199

2 
199

3 
199

4 
199

5 
1 Контрола. 98 105 71 114 107 99 100 
2 М-2       1 ml 109 112 95 117 - 108 109 
3 САД      1 ml 110 125 60 - - 98 98.9 
4 A-210    1 ml 103 85 - 120 - 102 103 
5 52         1 ml 116 109 - - - 112 113 
6 X-2-23-121 ml 110 109 - - - 109 110.1 
7 PAM     1 ml 116 109 - - - 112 113.1 
8 Универ  1 ml 115 122 62 - - 99 100 
9 А-6       1 ml 102 123 - - - 112 113.1 
10 А-6       2 ml 109 112 - - - 110 111.1 
11 А-6        4 ml 95 106 - - - 100 101 
12 А-6        6 ml 105 97 - - - 101 102 
13 Нокардин 6 ml 105 110 72 - - 95 96 
14 Нокардин 12ml 111 115 70 - - 98 98 
15 Нокардин 18ml 136 116 74 - - 108 109.1 
16 Нокардин 24ml 108 116 76 - - 100 101.1 
17 Нокардин 30ml - 115 67 - - 91 91.9 
18 Нокардин 40ml - 114 54 - - 84 84.8 
19 ХП-44        1 ml - - 74 130 122 108 109.1 
20 ХП-44       2 ml - - 86 117 131 111 112.1 
21 Н-40          1 ml - - 77 130 126 111 112.1 
22 31               1 ml - - - 115 129 122 123.2 
23 31              2 ml - - - 131 116 123 124.2 
24 31             3 ml - - - - 119 119 120.2 
25 Сидмил   1 ml - - - 126 113 119 120.2 
26 Сидмил   2 ml - - - 123 126 124 125.2 
27 Сидмил   3 ml - - - - 119 119 120.2 

Комбинации 
28 A-210 + САД - - 92 110 - 102 103 
29 Н-40+ 31 - - - - 126 126 127.2 
30 Н-40+Сидмил - - - - 122 122 123.2 
31 31 + Сидмил - - - - 147 147 148.5 
32 ХП-44 + Н-40 - - - - 123 123 124.2 
33 ХП-44 + 31 - - - - 128 128 129.3 
GD5% 10.0 12 17 16 14.7 14.7 14.6 

  1% 13.3 15.4 22 22 21.4 18.3 18.1 
0.1% 17.3 19.1 29 28 30 22.5 22.3 
Р% 4.7 4.7 8.1 4.8 4.9   4.9 

 
На Табл. 42 са представени данни за посевните качества на семената. 

Тези семена не са преминали пълния цикъл на почистване, характерен 
за предсеитбената подготовка на семената. Ето защо стойностите за 
кълняема енергия и лабораторна кълняемост не са достатъчно високи, 
но позволяват да се уловят отклоненията като ефект от третирането на 

семенника с биостимулатори. Средната кълняема енергия и 
лабораторна кълняемост за контролата от петгодишно изпитване е 
съответно 69% и 74%.  При някои варианти са получени по-ниски 
резултати след третиране с препарата Х-2-23-12 (вариант 6) и ПАМ 
(вариант 7). А-6 - всички концентрации кълняемата енергия, 
лабораторната и полска кълняемост са доказано по-ниски. Въпреки 
добрите резултати при добива на семена (Табл. 42) за някои от тези 
варианти. ниските такива за кълняемостта на семената са причина тези 
варианти да отпаднат от по-нататъшно изпитване. Най-добри резултати, 
получени след третиране на семенника с Нокардин - 6 ml/l вода 
(вариант 13), са: 108% кълняема енергия, 104% лабораторна и 110% 
полска кълняемост в сравнение с контролата (варианти 14 и 19).  При 
по-новите изследвания има варианти с по-добри резултати - вариант 21 
- Н-40 - 112% лабораторна кълняемост и 114% кълняема енергия, 
вариант 20 - ХП-44 - 114% кълняема енергия, 108% лабораторна 
кълняемост, вариант 29 - Н-40+31 - съответно 112% и 111%, вариант 31 
– 31 + Сидмил - 114% и 111%, и др. За масовото приложение на един 
биостимулатор най-добре би било да има двустранен ефект, да 
повишава добива на семена и посевните качества на семената.  Такова 
съчетание има при вариант 22 след третиране с 31 (1 ml/l вода) - 123.2% 
добив на семена и 108% лабораторна кълняемост, вариант 29 - Н-40+31 
съответно 123.2% и 111%, вариант 31 – 31 + Сидмил - 147% и 111%, и 
др. Като цяло този начин на въздействие върху цвекловия семенник не 
оказва положително или отрицателно влияние на продуктивните 
възможности на семената.  

У нас голяма част от семената, които се предлагат на 
цвеклопроизводителите, са дражирани и третирани с подходящи 
препарати срещу болести и неприятели. Останалата част са обработени 
с инкрустиращ разтвор, обогатен с микроелементи и 
растителнозащитни препарати.  

През периода 1998-2000 г. в УЕБ на АУ-Пловдив е проведено 
проучване в сортов опит от захарно цвекло с цел проучване на 
фиторегулатора Бетамил върху продуктивността на сортовете. В 
изследването са включени три сорта захарно цвекло - Ендже 316 
(стандарт), българският сорт Хемус и широко разпространеният в 
Северна Гърция сорт EBZ268. 

Почвеният тип е ливадно-блатната солонцова почва (по Гюров) със 
сравнително лек механичен състав и средна водозадържаща 
способност. 

Тя е слабо запасена с азот и фосфор и добре запасена с калий. 
Съдържание на N - 25mg/1000g; Р205 -2.65 mg/100 g и К20-37 mg/100 g. 
Почвената реакция е неутрална до слабоалкална – pH – 7.3. 
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Таблица 41. Третиране на цвеклов семенник с биостимулатори. 

№ Вариант 
Добив семена, kg/da Среден добив на семена 

В % от стандарта 
199

1 
199

2 
199

3 
199

4 
199

5 
1 Контрола. 98 105 71 114 107 99 100 
2 М-2       1 ml 109 112 95 117 - 108 109 
3 САД      1 ml 110 125 60 - - 98 98.9 
4 A-210    1 ml 103 85 - 120 - 102 103 
5 52         1 ml 116 109 - - - 112 113 
6 X-2-23-121 ml 110 109 - - - 109 110.1 
7 PAM     1 ml 116 109 - - - 112 113.1 
8 Универ  1 ml 115 122 62 - - 99 100 
9 А-6       1 ml 102 123 - - - 112 113.1 
10 А-6       2 ml 109 112 - - - 110 111.1 
11 А-6        4 ml 95 106 - - - 100 101 
12 А-6        6 ml 105 97 - - - 101 102 
13 Нокардин 6 ml 105 110 72 - - 95 96 
14 Нокардин 12ml 111 115 70 - - 98 98 
15 Нокардин 18ml 136 116 74 - - 108 109.1 
16 Нокардин 24ml 108 116 76 - - 100 101.1 
17 Нокардин 30ml - 115 67 - - 91 91.9 
18 Нокардин 40ml - 114 54 - - 84 84.8 
19 ХП-44        1 ml - - 74 130 122 108 109.1 
20 ХП-44       2 ml - - 86 117 131 111 112.1 
21 Н-40          1 ml - - 77 130 126 111 112.1 
22 31               1 ml - - - 115 129 122 123.2 
23 31              2 ml - - - 131 116 123 124.2 
24 31             3 ml - - - - 119 119 120.2 
25 Сидмил   1 ml - - - 126 113 119 120.2 
26 Сидмил   2 ml - - - 123 126 124 125.2 
27 Сидмил   3 ml - - - - 119 119 120.2 

Комбинации 
28 A-210 + САД - - 92 110 - 102 103 
29 Н-40+ 31 - - - - 126 126 127.2 
30 Н-40+Сидмил - - - - 122 122 123.2 
31 31 + Сидмил - - - - 147 147 148.5 
32 ХП-44 + Н-40 - - - - 123 123 124.2 
33 ХП-44 + 31 - - - - 128 128 129.3 
GD5% 10.0 12 17 16 14.7 14.7 14.6 

  1% 13.3 15.4 22 22 21.4 18.3 18.1 
0.1% 17.3 19.1 29 28 30 22.5 22.3 
Р% 4.7 4.7 8.1 4.8 4.9   4.9 

 
На Табл. 42 са представени данни за посевните качества на семената. 

Тези семена не са преминали пълния цикъл на почистване, характерен 
за предсеитбената подготовка на семената. Ето защо стойностите за 
кълняема енергия и лабораторна кълняемост не са достатъчно високи, 
но позволяват да се уловят отклоненията като ефект от третирането на 

семенника с биостимулатори. Средната кълняема енергия и 
лабораторна кълняемост за контролата от петгодишно изпитване е 
съответно 69% и 74%.  При някои варианти са получени по-ниски 
резултати след третиране с препарата Х-2-23-12 (вариант 6) и ПАМ 
(вариант 7). А-6 - всички концентрации кълняемата енергия, 
лабораторната и полска кълняемост са доказано по-ниски. Въпреки 
добрите резултати при добива на семена (Табл. 42) за някои от тези 
варианти. ниските такива за кълняемостта на семената са причина тези 
варианти да отпаднат от по-нататъшно изпитване. Най-добри резултати, 
получени след третиране на семенника с Нокардин - 6 ml/l вода 
(вариант 13), са: 108% кълняема енергия, 104% лабораторна и 110% 
полска кълняемост в сравнение с контролата (варианти 14 и 19).  При 
по-новите изследвания има варианти с по-добри резултати - вариант 21 
- Н-40 - 112% лабораторна кълняемост и 114% кълняема енергия, 
вариант 20 - ХП-44 - 114% кълняема енергия, 108% лабораторна 
кълняемост, вариант 29 - Н-40+31 - съответно 112% и 111%, вариант 31 
– 31 + Сидмил - 114% и 111%, и др. За масовото приложение на един 
биостимулатор най-добре би било да има двустранен ефект, да 
повишава добива на семена и посевните качества на семената.  Такова 
съчетание има при вариант 22 след третиране с 31 (1 ml/l вода) - 123.2% 
добив на семена и 108% лабораторна кълняемост, вариант 29 - Н-40+31 
съответно 123.2% и 111%, вариант 31 – 31 + Сидмил - 147% и 111%, и 
др. Като цяло този начин на въздействие върху цвекловия семенник не 
оказва положително или отрицателно влияние на продуктивните 
възможности на семената.  

У нас голяма част от семената, които се предлагат на 
цвеклопроизводителите, са дражирани и третирани с подходящи 
препарати срещу болести и неприятели. Останалата част са обработени 
с инкрустиращ разтвор, обогатен с микроелементи и 
растителнозащитни препарати.  

През периода 1998-2000 г. в УЕБ на АУ-Пловдив е проведено 
проучване в сортов опит от захарно цвекло с цел проучване на 
фиторегулатора Бетамил върху продуктивността на сортовете. В 
изследването са включени три сорта захарно цвекло - Ендже 316 
(стандарт), българският сорт Хемус и широко разпространеният в 
Северна Гърция сорт EBZ268. 

Почвеният тип е ливадно-блатната солонцова почва (по Гюров) със 
сравнително лек механичен състав и средна водозадържаща 
способност. 

Тя е слабо запасена с азот и фосфор и добре запасена с калий. 
Съдържание на N - 25mg/1000g; Р205 -2.65 mg/100 g и К20-37 mg/100 g. 
Почвената реакция е неутрална до слабоалкална – pH – 7.3. 
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Таблица 42. Качества на семената от семенник, третиран с 

биостимулатори. 
№ 

Вариант. 
ml/l вода 

Кълняе
ма 

енергия
, % 

В % 
от 

станд
арта 

Лабора
торна 

кълняе
мост, % 

В % от 
стандар

та 
Полска 

кълняемо
ст, % 

В % от 
стандарта 

1 Контрола. 69 100 74 100 51 100 
2.   1 ml 70 101 77 104 60 117 
3.   1 ml 74 107 76 103 63 124 
4.   1 ml 66 96 70 95 50 98 
5.   1 ml 70 101 75 101 48 94 
6.   1 ml 60 87 68 92 46 90 
7.   1 ml 60 87 68 92 46 90 
8.   1 ml 63 91 70 95 54 106 
9.   1 ml 59 86 68 92 54 106 
10.  2 ml 60 87 66 89 48 94 
11. 4 ml 60 87 64 86 48 94 
12. 6 ml 57 83 64 86 49 96 
13. 6 ml 73 106 77 104 56 110 
14. 12 ml 70 101 73 99 57 112 
15. 18 ml 70 101 72 97 57 112 
16. 24 ml 70 101 72 97 51 100 
17. 30 ml 71 103 76 103 50 98 
18. 40 ml 71 103 77 104 53 104 
19.  1 ml 76 110 79 107 - - 
20.  2 ml 79 114 80 108 - - 
21.  1 ml 79 114 83 112 - - 
22.  1 ml 76 110 80 108 - - 
23.  2 ml 77 112 79 107 - - 
24.  3 ml 70 101 74 100 - - 
25.  1 ml 71 103 74 100 - - 
26.  2 ml 76 110 77 104 - - 
27. 3 ml 73 106 75 101 - - 

Комбинации 
28 62 90 69 93 43 84 
29 77 112 82 111 - - 
30 77 112 81 109 - - 
31 79 114 82 111 - - 
32 76 110 80 108 - - 
33 76 110 79 107 - - 
GD 5% 5.6 8.1 5.6 7.6 4.9 9.6 
GD 1% 7.8 11.3 7.5 10.1 6.8 13.3 
GD 0.1% 10.2 14.8 10.4 14 8.7 17 
Р%   4.1   4.9   5.3 

* Вариантите са идентични с табл. 41. 
Торенето е извършвано на база N20P20K20. Сеитбата е направена през 

първата десетдневка на март. След поникването посевът се гарнира с 
гъстота 10 хил. раст/da при поливен режим, и 12 хил. раст/da при 
вариантите без напояване. В началото на м. септември е извършено 
третиране на част от посева - 10 m2 от всяко повторение с препарата 
Бетамил - производство на ЦСБАВ. 

Резултатите от опитите, представени в Табл. 43 и 44, показват, че 
Бетамил подобрява нарастването на кореноплодите при всички сортове 
захарно цвекло, като увеличението на добивите е средно 218-418 kg/da 
при напояване и по-незначително без напояване - 25-117 kg/da. 
Средният денонощен темп на натрупване на биомаса без третиране с 
Бетамил е 26.64 g/m2/ден, а с третиране е 28.20 g/m2/ден. Ретардантът 
оказва по-силно влияние върху темпа на растеж при сорт Хемус. Сорт 
EBZ има най-малък темп на растеж. 
Таблица 43. Добив кореноплоди захарно цвекло при напояване, кg/da. 

Сортове 1998 1999 2000 Средно Разлики % 
Темп на 

натрупване 
на биомаса, 
g/m2/ ден. 

А контрола.  
1. Ендже 5400 6048 6239 5895 - 100 27.94 
2. Хемус 5837 6537 6743 6372 477 108 30.20 
3. EBZ 4212 4717 4865 4598 -1297 77.9 21.79 

Сортове 1998 1999 2000 средно Разлики - 
сортове 

Разлики - 
спрямо А 26.64 

Б Третиране с Бетамил.  
1. Ендже 5697 6429 6608 6244 - 349 29.59 
2. Хемус 6198 6988 7186 6790 546 418 32.18 
3. EBZ 4401 4952 5096 4816 -1428 218 22.82 

GD 5% 
181 168 187 

   28.20 
 

GD 1% 332 308 345     
GD 0.1% 736 682 764     

Всички проучвани сортове реагират еднопосочно. Най-силна е 
реакцията при сорта Хемус-418 kg/da, и по-слаба при интродуцирания 
гръцки сорт EBZ 218 kg/da. Разликите са най-добре доказани при 
напояване на захарното цвекло. При отглеждане без напояване ефектът 
от Бетамил е незначителен. След третирането с Бетамил растенията от 
посева без напояване фактически са приключили своя растеж, т.е. 
нарастването на кореноплода е приключило, докато при сортовете с 
напояване този процес още продължава активно и растенията имат 
достатъчно мощна активна листна маса. Бетамил ограничава вторичния 
растеж на пъпките и хранителните вещества се запазват или насочват 
към кореноплода. Показателни в това отношение са резултатите от 
проведените наблюдения върху есенното развитие на пъпките върху 
челото на кореноплодите (Табл. 44, Табл. 45). 
Таблица 44. Биологично състояние на кореноплодите (средно за 
периода - при напояване). 

Сортове 
Преди третирането Преди прибирането 

А. Нетрeтирани 
раст. 

Б. Третирани раст 
Жизнени 
листа, бр. 

Развити 
пъпки, бр. 

Жизнени 
листа, бр. 

Развити 
пъпки, 

бр. 
Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 

пъпки, бр. 

1. Ендже 15.5 5.9 8.2 1.2 5.0 0.0 
2. Хемус 18.4 6.4 10.5 1.3 6.5 0.6 
3. EBZ 11.3 4.6 5.4 0.9 3.9 0.0 
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Таблица 41. Третиране на цвеклов семенник с биостимулатори. 

№ Вариант 
Добив семена, kg/da Среден добив на семена 

В % от стандарта 
199

1 
199

2 
199

3 
199

4 
199

5 
1 Контрола. 98 105 71 114 107 99 100 
2 М-2       1 ml 109 112 95 117 - 108 109 
3 САД      1 ml 110 125 60 - - 98 98.9 
4 A-210    1 ml 103 85 - 120 - 102 103 
5 52         1 ml 116 109 - - - 112 113 
6 X-2-23-121 ml 110 109 - - - 109 110.1 
7 PAM     1 ml 116 109 - - - 112 113.1 
8 Универ  1 ml 115 122 62 - - 99 100 
9 А-6       1 ml 102 123 - - - 112 113.1 
10 А-6       2 ml 109 112 - - - 110 111.1 
11 А-6        4 ml 95 106 - - - 100 101 
12 А-6        6 ml 105 97 - - - 101 102 
13 Нокардин 6 ml 105 110 72 - - 95 96 
14 Нокардин 12ml 111 115 70 - - 98 98 
15 Нокардин 18ml 136 116 74 - - 108 109.1 
16 Нокардин 24ml 108 116 76 - - 100 101.1 
17 Нокардин 30ml - 115 67 - - 91 91.9 
18 Нокардин 40ml - 114 54 - - 84 84.8 
19 ХП-44        1 ml - - 74 130 122 108 109.1 
20 ХП-44       2 ml - - 86 117 131 111 112.1 
21 Н-40          1 ml - - 77 130 126 111 112.1 
22 31               1 ml - - - 115 129 122 123.2 
23 31              2 ml - - - 131 116 123 124.2 
24 31             3 ml - - - - 119 119 120.2 
25 Сидмил   1 ml - - - 126 113 119 120.2 
26 Сидмил   2 ml - - - 123 126 124 125.2 
27 Сидмил   3 ml - - - - 119 119 120.2 

Комбинации 
28 A-210 + САД - - 92 110 - 102 103 
29 Н-40+ 31 - - - - 126 126 127.2 
30 Н-40+Сидмил - - - - 122 122 123.2 
31 31 + Сидмил - - - - 147 147 148.5 
32 ХП-44 + Н-40 - - - - 123 123 124.2 
33 ХП-44 + 31 - - - - 128 128 129.3 
GD5% 10.0 12 17 16 14.7 14.7 14.6 

  1% 13.3 15.4 22 22 21.4 18.3 18.1 
0.1% 17.3 19.1 29 28 30 22.5 22.3 
Р% 4.7 4.7 8.1 4.8 4.9   4.9 

 
На Табл. 42 са представени данни за посевните качества на семената. 

Тези семена не са преминали пълния цикъл на почистване, характерен 
за предсеитбената подготовка на семената. Ето защо стойностите за 
кълняема енергия и лабораторна кълняемост не са достатъчно високи, 
но позволяват да се уловят отклоненията като ефект от третирането на 

семенника с биостимулатори. Средната кълняема енергия и 
лабораторна кълняемост за контролата от петгодишно изпитване е 
съответно 69% и 74%.  При някои варианти са получени по-ниски 
резултати след третиране с препарата Х-2-23-12 (вариант 6) и ПАМ 
(вариант 7). А-6 - всички концентрации кълняемата енергия, 
лабораторната и полска кълняемост са доказано по-ниски. Въпреки 
добрите резултати при добива на семена (Табл. 42) за някои от тези 
варианти. ниските такива за кълняемостта на семената са причина тези 
варианти да отпаднат от по-нататъшно изпитване. Най-добри резултати, 
получени след третиране на семенника с Нокардин - 6 ml/l вода 
(вариант 13), са: 108% кълняема енергия, 104% лабораторна и 110% 
полска кълняемост в сравнение с контролата (варианти 14 и 19).  При 
по-новите изследвания има варианти с по-добри резултати - вариант 21 
- Н-40 - 112% лабораторна кълняемост и 114% кълняема енергия, 
вариант 20 - ХП-44 - 114% кълняема енергия, 108% лабораторна 
кълняемост, вариант 29 - Н-40+31 - съответно 112% и 111%, вариант 31 
– 31 + Сидмил - 114% и 111%, и др. За масовото приложение на един 
биостимулатор най-добре би било да има двустранен ефект, да 
повишава добива на семена и посевните качества на семената.  Такова 
съчетание има при вариант 22 след третиране с 31 (1 ml/l вода) - 123.2% 
добив на семена и 108% лабораторна кълняемост, вариант 29 - Н-40+31 
съответно 123.2% и 111%, вариант 31 – 31 + Сидмил - 147% и 111%, и 
др. Като цяло този начин на въздействие върху цвекловия семенник не 
оказва положително или отрицателно влияние на продуктивните 
възможности на семената.  

У нас голяма част от семената, които се предлагат на 
цвеклопроизводителите, са дражирани и третирани с подходящи 
препарати срещу болести и неприятели. Останалата част са обработени 
с инкрустиращ разтвор, обогатен с микроелементи и 
растителнозащитни препарати.  

През периода 1998-2000 г. в УЕБ на АУ-Пловдив е проведено 
проучване в сортов опит от захарно цвекло с цел проучване на 
фиторегулатора Бетамил върху продуктивността на сортовете. В 
изследването са включени три сорта захарно цвекло - Ендже 316 
(стандарт), българският сорт Хемус и широко разпространеният в 
Северна Гърция сорт EBZ268. 

Почвеният тип е ливадно-блатната солонцова почва (по Гюров) със 
сравнително лек механичен състав и средна водозадържаща 
способност. 

Тя е слабо запасена с азот и фосфор и добре запасена с калий. 
Съдържание на N - 25mg/1000g; Р205 -2.65 mg/100 g и К20-37 mg/100 g. 
Почвената реакция е неутрална до слабоалкална – pH – 7.3. 
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Таблица 42. Качества на семената от семенник, третиран с 

биостимулатори. 
№ 

Вариант. 
ml/l вода 

Кълняе
ма 

енергия
, % 

В % 
от 

станд
арта 

Лабора
торна 

кълняе
мост, % 

В % от 
стандар

та 
Полска 

кълняемо
ст, % 

В % от 
стандарта 

1 Контрола. 69 100 74 100 51 100 
2.   1 ml 70 101 77 104 60 117 
3.   1 ml 74 107 76 103 63 124 
4.   1 ml 66 96 70 95 50 98 
5.   1 ml 70 101 75 101 48 94 
6.   1 ml 60 87 68 92 46 90 
7.   1 ml 60 87 68 92 46 90 
8.   1 ml 63 91 70 95 54 106 
9.   1 ml 59 86 68 92 54 106 
10.  2 ml 60 87 66 89 48 94 
11. 4 ml 60 87 64 86 48 94 
12. 6 ml 57 83 64 86 49 96 
13. 6 ml 73 106 77 104 56 110 
14. 12 ml 70 101 73 99 57 112 
15. 18 ml 70 101 72 97 57 112 
16. 24 ml 70 101 72 97 51 100 
17. 30 ml 71 103 76 103 50 98 
18. 40 ml 71 103 77 104 53 104 
19.  1 ml 76 110 79 107 - - 
20.  2 ml 79 114 80 108 - - 
21.  1 ml 79 114 83 112 - - 
22.  1 ml 76 110 80 108 - - 
23.  2 ml 77 112 79 107 - - 
24.  3 ml 70 101 74 100 - - 
25.  1 ml 71 103 74 100 - - 
26.  2 ml 76 110 77 104 - - 
27. 3 ml 73 106 75 101 - - 

Комбинации 
28 62 90 69 93 43 84 
29 77 112 82 111 - - 
30 77 112 81 109 - - 
31 79 114 82 111 - - 
32 76 110 80 108 - - 
33 76 110 79 107 - - 
GD 5% 5.6 8.1 5.6 7.6 4.9 9.6 
GD 1% 7.8 11.3 7.5 10.1 6.8 13.3 
GD 0.1% 10.2 14.8 10.4 14 8.7 17 
Р%   4.1   4.9   5.3 

* Вариантите са идентични с табл. 41. 
Торенето е извършвано на база N20P20K20. Сеитбата е направена през 

първата десетдневка на март. След поникването посевът се гарнира с 
гъстота 10 хил. раст/da при поливен режим, и 12 хил. раст/da при 
вариантите без напояване. В началото на м. септември е извършено 
третиране на част от посева - 10 m2 от всяко повторение с препарата 
Бетамил - производство на ЦСБАВ. 

Резултатите от опитите, представени в Табл. 43 и 44, показват, че 
Бетамил подобрява нарастването на кореноплодите при всички сортове 
захарно цвекло, като увеличението на добивите е средно 218-418 kg/da 
при напояване и по-незначително без напояване - 25-117 kg/da. 
Средният денонощен темп на натрупване на биомаса без третиране с 
Бетамил е 26.64 g/m2/ден, а с третиране е 28.20 g/m2/ден. Ретардантът 
оказва по-силно влияние върху темпа на растеж при сорт Хемус. Сорт 
EBZ има най-малък темп на растеж. 
Таблица 43. Добив кореноплоди захарно цвекло при напояване, кg/da. 

Сортове 1998 1999 2000 Средно Разлики % 
Темп на 

натрупване 
на биомаса, 
g/m2/ ден. 

А контрола.  
1. Ендже 5400 6048 6239 5895 - 100 27.94 
2. Хемус 5837 6537 6743 6372 477 108 30.20 
3. EBZ 4212 4717 4865 4598 -1297 77.9 21.79 

Сортове 1998 1999 2000 средно Разлики - 
сортове 

Разлики - 
спрямо А 26.64 

Б Третиране с Бетамил.  
1. Ендже 5697 6429 6608 6244 - 349 29.59 
2. Хемус 6198 6988 7186 6790 546 418 32.18 
3. EBZ 4401 4952 5096 4816 -1428 218 22.82 

GD 5% 
181 168 187 

   28.20 
 

GD 1% 332 308 345     
GD 0.1% 736 682 764     

Всички проучвани сортове реагират еднопосочно. Най-силна е 
реакцията при сорта Хемус-418 kg/da, и по-слаба при интродуцирания 
гръцки сорт EBZ 218 kg/da. Разликите са най-добре доказани при 
напояване на захарното цвекло. При отглеждане без напояване ефектът 
от Бетамил е незначителен. След третирането с Бетамил растенията от 
посева без напояване фактически са приключили своя растеж, т.е. 
нарастването на кореноплода е приключило, докато при сортовете с 
напояване този процес още продължава активно и растенията имат 
достатъчно мощна активна листна маса. Бетамил ограничава вторичния 
растеж на пъпките и хранителните вещества се запазват или насочват 
към кореноплода. Показателни в това отношение са резултатите от 
проведените наблюдения върху есенното развитие на пъпките върху 
челото на кореноплодите (Табл. 44, Табл. 45). 
Таблица 44. Биологично състояние на кореноплодите (средно за 
периода - при напояване). 

Сортове 
Преди третирането Преди прибирането 

А. Нетрeтирани 
раст. 

Б. Третирани раст 
Жизнени 
листа, бр. 

Развити 
пъпки, бр. 

Жизнени 
листа, бр. 

Развити 
пъпки, 

бр. 
Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 

пъпки, бр. 

1. Ендже 15.5 5.9 8.2 1.2 5.0 0.0 
2. Хемус 18.4 6.4 10.5 1.3 6.5 0.6 
3. EBZ 11.3 4.6 5.4 0.9 3.9 0.0 
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Таблица 42. Качества на семената от семенник, третиран с 
биостимулатори. 

№ 
Вариант. 
ml/l вода 

Кълняе
ма 

енергия
, % 

В % 
от 

станд
арта 

Лабора
торна 

кълняе
мост, % 

В % от 
стандар

та 
Полска 

кълняемо
ст, % 

В % от 
стандарта 

1 Контрола. 69 100 74 100 51 100 
2.   1 ml 70 101 77 104 60 117 
3.   1 ml 74 107 76 103 63 124 
4.   1 ml 66 96 70 95 50 98 
5.   1 ml 70 101 75 101 48 94 
6.   1 ml 60 87 68 92 46 90 
7.   1 ml 60 87 68 92 46 90 
8.   1 ml 63 91 70 95 54 106 
9.   1 ml 59 86 68 92 54 106 
10.  2 ml 60 87 66 89 48 94 
11. 4 ml 60 87 64 86 48 94 
12. 6 ml 57 83 64 86 49 96 
13. 6 ml 73 106 77 104 56 110 
14. 12 ml 70 101 73 99 57 112 
15. 18 ml 70 101 72 97 57 112 
16. 24 ml 70 101 72 97 51 100 
17. 30 ml 71 103 76 103 50 98 
18. 40 ml 71 103 77 104 53 104 
19.  1 ml 76 110 79 107 - - 
20.  2 ml 79 114 80 108 - - 
21.  1 ml 79 114 83 112 - - 
22.  1 ml 76 110 80 108 - - 
23.  2 ml 77 112 79 107 - - 
24.  3 ml 70 101 74 100 - - 
25.  1 ml 71 103 74 100 - - 
26.  2 ml 76 110 77 104 - - 
27. 3 ml 73 106 75 101 - - 

Комбинации 
28 62 90 69 93 43 84 
29 77 112 82 111 - - 
30 77 112 81 109 - - 
31 79 114 82 111 - - 
32 76 110 80 108 - - 
33 76 110 79 107 - - 
GD 5% 5.6 8.1 5.6 7.6 4.9 9.6 
GD 1% 7.8 11.3 7.5 10.1 6.8 13.3 
GD 0.1% 10.2 14.8 10.4 14 8.7 17 
Р%   4.1   4.9   5.3 

* Вариантите са идентични с табл. 41. 
Торенето е извършвано на база N20P20K20. Сеитбата е направена през 

първата десетдневка на март. След поникването посевът се гарнира с 
гъстота 10 хил. раст/da при поливен режим, и 12 хил. раст/da при 
вариантите без напояване. В началото на м. септември е извършено 
третиране на част от посева - 10 m2 от всяко повторение с препарата 
Бетамил - производство на ЦСБАВ. 

Резултатите от опитите, представени в Табл. 43 и 44, показват, че 
Бетамил подобрява нарастването на кореноплодите при всички сортове 
захарно цвекло, като увеличението на добивите е средно 218-418 kg/da 
при напояване и по-незначително без напояване - 25-117 kg/da. 
Средният денонощен темп на натрупване на биомаса без третиране с 
Бетамил е 26.64 g/m2/ден, а с третиране е 28.20 g/m2/ден. Ретардантът 
оказва по-силно влияние върху темпа на растеж при сорт Хемус. Сорт 
EBZ има най-малък темп на растеж. 
Таблица 43. Добив кореноплоди захарно цвекло при напояване, кg/da. 

Сортове 1998 1999 2000 Средно Разлики % 
Темп на 

натрупване 
на биомаса, 
g/m2/ ден. 

А контрола.  
1. Ендже 5400 6048 6239 5895 - 100 27.94 
2. Хемус 5837 6537 6743 6372 477 108 30.20 
3. EBZ 4212 4717 4865 4598 -1297 77.9 21.79 

Сортове 1998 1999 2000 средно Разлики - 
сортове 

Разлики - 
спрямо А 26.64 

Б Третиране с Бетамил.  
1. Ендже 5697 6429 6608 6244 - 349 29.59 
2. Хемус 6198 6988 7186 6790 546 418 32.18 
3. EBZ 4401 4952 5096 4816 -1428 218 22.82 

GD 5% 
181 168 187 

   28.20 
 

GD 1% 332 308 345     
GD 0.1% 736 682 764     

Всички проучвани сортове реагират еднопосочно. Най-силна е 
реакцията при сорта Хемус-418 kg/da, и по-слаба при интродуцирания 
гръцки сорт EBZ 218 kg/da. Разликите са най-добре доказани при 
напояване на захарното цвекло. При отглеждане без напояване ефектът 
от Бетамил е незначителен. След третирането с Бетамил растенията от 
посева без напояване фактически са приключили своя растеж, т.е. 
нарастването на кореноплода е приключило, докато при сортовете с 
напояване този процес още продължава активно и растенията имат 
достатъчно мощна активна листна маса. Бетамил ограничава вторичния 
растеж на пъпките и хранителните вещества се запазват или насочват 
към кореноплода. Показателни в това отношение са резултатите от 
проведените наблюдения върху есенното развитие на пъпките върху 
челото на кореноплодите (Табл. 44, Табл. 45). 
Таблица 44. Биологично състояние на кореноплодите (средно за 
периода - при напояване). 

Сортове 
Преди третирането Преди прибирането 

А. Нетрeтирани 
раст. 

Б. Третирани раст 
Жизнени 
листа, бр. 

Развити 
пъпки, бр. 

Жизнени 
листа, бр. 

Развити 
пъпки, 

бр. 
Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 

пъпки, бр. 

1. Ендже 15.5 5.9 8.2 1.2 5.0 0.0 
2. Хемус 18.4 6.4 10.5 1.3 6.5 0.6 
3. EBZ 11.3 4.6 5.4 0.9 3.9 0.0 
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бр. листа и 5-6 бр. вторично развити пъпки. След третирането се 
намалява почти напълно броят на развитите пъпки и броят на 
жизнените листа. Без напояване сортовете цвекло не са изявили толкова 
силни вторични растежни процеси. Броят на листата и развитите пъпки 
преди третирането е значително ограничен, така че разликите по тези 
показатели са незначителни (Табл. 45). Бетамил ограничава апикалната 
доминантност, в резултат на което растежът и резервните хранителни 
вещества не се изразходват за ненужен спонтанен, голям есенен растеж 
на листна маса от спящите пъпки. Ограничаването с помощта на 
препарата Бетамил изиграва положителна роля. 

Таблица 45. Биологично състояние на кореноплодите (средно за 
периода - без напояване). 

Сортове 

Преди третирането. Преди прибирането. 

Жизнени 
Листа, 

бр. 
Развити 

пъпки,бр. 

А.Нетретирани 
раст. Б. Третирани раст. 

Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 
пъпки, 

бр. 
Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 

пъпки,бр. 
1.Ендже. 5.0 0.0 3.3 0.0 2.6 0.0 
2.Хемус. 6.5 0.8 3.5 0.2 2.8 0.0 
3.EBZ268 3.9 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 

 
Третирането с Бетамил оказва влияние и върху натрупването на 

захароза в кореноплодите (Табл. 46). Под влияние на Бетамил 
захарното съдържание нараства средно с 0.7% при сорта Ендже 316, с 
0.6% при Хемус и с близо 1% при гръцкия сорт EBZ268. В пряка връзка 
със захарното съдържание и добива кореноплоди от всеки сорт е и 
възможният добив на биологична (бяла) захар. Бетамил повишава 
добива на бяла захар при всички сортове, като при напояване това 
количество се движи от 118 kg/da при сорта EBZ, 113 kg/da при сорта 
Хемус и 52 kg/da при сорта Ендже.  

При неполивни условия ефективността на Бетамил е недоказана. За 
намаляване загубите на захароза при съхранение се използва ХМК, 
етилен-освобождаващи и производни на холинхлорида както при 
третиране на посевите от 20 до 40 дни преди прибирането, така и след 
директна обработка на кореноплодите. След третиране на посевите с 
ХМК, Пирокатехин и МЕИК се намаляват средните загуби на захароза.  

За доизясняване на този механизъм е проведен опит в четири 
повторения, при който са третирани (чрез пръскане) по 10 кореноплода 
от всеки вариант: контрола (вода); Малзит специал (калиева сол на 
хидразида на малеиновата киселина - препарат от ГДР) в концентрация 
600 mg/l а.в.; Пирокатехин - препарат на фирма „Мерк" – ФРГ, в 
концентрация 3000 mg/l а.в.;  и МЕИК (метилов естер на итаконовата 
киселина) - препарат на Завода за антибиотици в Разград, в 
концентрация 5000 и 7500 mg/l а.в.;  с разходна норма на разтвора 4 l/t.  

Таблица 46. Изменение в добива на биологична захар при 
третиране с Бетамил. 

Сор.т Стопански 
добив 

Съдържани
е на 

захароза, 
% 

Рандеман Добив на биологична 
захар kg/da 

 1 2 1 2 1 2 1 2  
Вариант A (поливен режим) 

1. Ендже 5895 6244 17.8 18.5 14.8 15.4 872 924 52 
2. Хемус 6372 6790 21.1 21.7 17.5 18.1 1115 1228 113 
3. EBZ268 4598 4816 17.6 19.6 14.7 16.4 671 789 118 

Вариант В (неполивен режим) 
1. Ендже 1911 1955 24.0 24.0 20.0 20.1 382 393 11 
2. Хемус 2238 2355 23.3 23.4 19.5 19.5 436 459 23 
3. EBZ268 1612 1637 24.7 24.7 20.7 20.7 334 339 5 
*Забележка: 1- нетретирани; 2-третирани 

Активността на инвертазата, каталазата, пероксидазата  и 
полифенолоксидазата са определяни по методи, описани от Починок 
(1995). Ензимната активност е определяна във воден извлек от сборна 
цвеклова каша за всеки вариант в 4 повторения.  Инхибиторите ХМК 
(6000 mg/l ) и пирокатехин (3000 mg/l ), както и ретардантът МЕИК 
(5000 и 7500 mg/l) понижават активността на изследвания ензим. В 
нетретираните кореноплоди инвертазната активност е 4.22 микромола 
/на час/г свежа маса, в обработените с ХМК и Пирокатехин 
кореноплоди тя е съответно 2.16 и 2.03 микромола /на час/г свежа маса. 
Подтискането на активността на същия ензим след третиране с МЕИК и 
в двете концентрации е по-слабо изразено (Табл. 47). 

Таблица 47. Влияние на препаратите върху инвертазната активност. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съществува права корелация между активността на инвертазата и 
среднодневните и общи загуби на захароза (Табл. 48). Подтиснатата 
инвертазна активност в третираните с изследваните препарати  

ВАРИАНТИ 
Инвертазна активност. 
mkmol/h/g 
свежа маса 

% към 
контролата. 

Контрола (вода) 4.22 100.0 
ХМК 6000 mg/l 2.16 51.2 

Пирокатехин 3000 mg/l 2.03 48.1 
МЕИК 5000 mg/l 2.72 64.5 
МЕИК 7500 mg/l 2.72 64.5 
GD 5.0 % 1.43 33.9 
GD 1.0% 2.00 47.4 
GD 0.1% 2.83 67.1 
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Таблица 42. Качества на семената от семенник, третиран с 
биостимулатори. 

№ 
Вариант. 
ml/l вода 

Кълняе
ма 

енергия
, % 

В % 
от 

станд
арта 

Лабора
торна 

кълняе
мост, % 

В % от 
стандар

та 
Полска 

кълняемо
ст, % 

В % от 
стандарта 

1 Контрола. 69 100 74 100 51 100 
2.   1 ml 70 101 77 104 60 117 
3.   1 ml 74 107 76 103 63 124 
4.   1 ml 66 96 70 95 50 98 
5.   1 ml 70 101 75 101 48 94 
6.   1 ml 60 87 68 92 46 90 
7.   1 ml 60 87 68 92 46 90 
8.   1 ml 63 91 70 95 54 106 
9.   1 ml 59 86 68 92 54 106 
10.  2 ml 60 87 66 89 48 94 
11. 4 ml 60 87 64 86 48 94 
12. 6 ml 57 83 64 86 49 96 
13. 6 ml 73 106 77 104 56 110 
14. 12 ml 70 101 73 99 57 112 
15. 18 ml 70 101 72 97 57 112 
16. 24 ml 70 101 72 97 51 100 
17. 30 ml 71 103 76 103 50 98 
18. 40 ml 71 103 77 104 53 104 
19.  1 ml 76 110 79 107 - - 
20.  2 ml 79 114 80 108 - - 
21.  1 ml 79 114 83 112 - - 
22.  1 ml 76 110 80 108 - - 
23.  2 ml 77 112 79 107 - - 
24.  3 ml 70 101 74 100 - - 
25.  1 ml 71 103 74 100 - - 
26.  2 ml 76 110 77 104 - - 
27. 3 ml 73 106 75 101 - - 

Комбинации 
28 62 90 69 93 43 84 
29 77 112 82 111 - - 
30 77 112 81 109 - - 
31 79 114 82 111 - - 
32 76 110 80 108 - - 
33 76 110 79 107 - - 
GD 5% 5.6 8.1 5.6 7.6 4.9 9.6 
GD 1% 7.8 11.3 7.5 10.1 6.8 13.3 
GD 0.1% 10.2 14.8 10.4 14 8.7 17 
Р%   4.1   4.9   5.3 

* Вариантите са идентични с табл. 41. 
Торенето е извършвано на база N20P20K20. Сеитбата е направена през 

първата десетдневка на март. След поникването посевът се гарнира с 
гъстота 10 хил. раст/da при поливен режим, и 12 хил. раст/da при 
вариантите без напояване. В началото на м. септември е извършено 
третиране на част от посева - 10 m2 от всяко повторение с препарата 
Бетамил - производство на ЦСБАВ. 

Резултатите от опитите, представени в Табл. 43 и 44, показват, че 
Бетамил подобрява нарастването на кореноплодите при всички сортове 
захарно цвекло, като увеличението на добивите е средно 218-418 kg/da 
при напояване и по-незначително без напояване - 25-117 kg/da. 
Средният денонощен темп на натрупване на биомаса без третиране с 
Бетамил е 26.64 g/m2/ден, а с третиране е 28.20 g/m2/ден. Ретардантът 
оказва по-силно влияние върху темпа на растеж при сорт Хемус. Сорт 
EBZ има най-малък темп на растеж. 
Таблица 43. Добив кореноплоди захарно цвекло при напояване, кg/da. 

Сортове 1998 1999 2000 Средно Разлики % 
Темп на 

натрупване 
на биомаса, 
g/m2/ ден. 

А контрола.  
1. Ендже 5400 6048 6239 5895 - 100 27.94 
2. Хемус 5837 6537 6743 6372 477 108 30.20 
3. EBZ 4212 4717 4865 4598 -1297 77.9 21.79 

Сортове 1998 1999 2000 средно Разлики - 
сортове 

Разлики - 
спрямо А 26.64 

Б Третиране с Бетамил.  
1. Ендже 5697 6429 6608 6244 - 349 29.59 
2. Хемус 6198 6988 7186 6790 546 418 32.18 
3. EBZ 4401 4952 5096 4816 -1428 218 22.82 

GD 5% 
181 168 187 

   28.20 
 

GD 1% 332 308 345     
GD 0.1% 736 682 764     

Всички проучвани сортове реагират еднопосочно. Най-силна е 
реакцията при сорта Хемус-418 kg/da, и по-слаба при интродуцирания 
гръцки сорт EBZ 218 kg/da. Разликите са най-добре доказани при 
напояване на захарното цвекло. При отглеждане без напояване ефектът 
от Бетамил е незначителен. След третирането с Бетамил растенията от 
посева без напояване фактически са приключили своя растеж, т.е. 
нарастването на кореноплода е приключило, докато при сортовете с 
напояване този процес още продължава активно и растенията имат 
достатъчно мощна активна листна маса. Бетамил ограничава вторичния 
растеж на пъпките и хранителните вещества се запазват или насочват 
към кореноплода. Показателни в това отношение са резултатите от 
проведените наблюдения върху есенното развитие на пъпките върху 
челото на кореноплодите (Табл. 44, Табл. 45). 
Таблица 44. Биологично състояние на кореноплодите (средно за 
периода - при напояване). 

Сортове 
Преди третирането Преди прибирането 

А. Нетрeтирани 
раст. 

Б. Третирани раст 
Жизнени 
листа, бр. 

Развити 
пъпки, бр. 

Жизнени 
листа, бр. 

Развити 
пъпки, 

бр. 
Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 

пъпки, бр. 

1. Ендже 15.5 5.9 8.2 1.2 5.0 0.0 
2. Хемус 18.4 6.4 10.5 1.3 6.5 0.6 
3. EBZ 11.3 4.6 5.4 0.9 3.9 0.0 
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бр. листа и 5-6 бр. вторично развити пъпки. След третирането се 
намалява почти напълно броят на развитите пъпки и броят на 
жизнените листа. Без напояване сортовете цвекло не са изявили толкова 
силни вторични растежни процеси. Броят на листата и развитите пъпки 
преди третирането е значително ограничен, така че разликите по тези 
показатели са незначителни (Табл. 45). Бетамил ограничава апикалната 
доминантност, в резултат на което растежът и резервните хранителни 
вещества не се изразходват за ненужен спонтанен, голям есенен растеж 
на листна маса от спящите пъпки. Ограничаването с помощта на 
препарата Бетамил изиграва положителна роля. 

Таблица 45. Биологично състояние на кореноплодите (средно за 
периода - без напояване). 

Сортове 

Преди третирането. Преди прибирането. 

Жизнени 
Листа, 

бр. 
Развити 

пъпки,бр. 

А.Нетретирани 
раст. Б. Третирани раст. 

Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 
пъпки, 

бр. 
Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 

пъпки,бр. 
1.Ендже. 5.0 0.0 3.3 0.0 2.6 0.0 
2.Хемус. 6.5 0.8 3.5 0.2 2.8 0.0 
3.EBZ268 3.9 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 

 
Третирането с Бетамил оказва влияние и върху натрупването на 

захароза в кореноплодите (Табл. 46). Под влияние на Бетамил 
захарното съдържание нараства средно с 0.7% при сорта Ендже 316, с 
0.6% при Хемус и с близо 1% при гръцкия сорт EBZ268. В пряка връзка 
със захарното съдържание и добива кореноплоди от всеки сорт е и 
възможният добив на биологична (бяла) захар. Бетамил повишава 
добива на бяла захар при всички сортове, като при напояване това 
количество се движи от 118 kg/da при сорта EBZ, 113 kg/da при сорта 
Хемус и 52 kg/da при сорта Ендже.  

При неполивни условия ефективността на Бетамил е недоказана. За 
намаляване загубите на захароза при съхранение се използва ХМК, 
етилен-освобождаващи и производни на холинхлорида както при 
третиране на посевите от 20 до 40 дни преди прибирането, така и след 
директна обработка на кореноплодите. След третиране на посевите с 
ХМК, Пирокатехин и МЕИК се намаляват средните загуби на захароза.  

За доизясняване на този механизъм е проведен опит в четири 
повторения, при който са третирани (чрез пръскане) по 10 кореноплода 
от всеки вариант: контрола (вода); Малзит специал (калиева сол на 
хидразида на малеиновата киселина - препарат от ГДР) в концентрация 
600 mg/l а.в.; Пирокатехин - препарат на фирма „Мерк" – ФРГ, в 
концентрация 3000 mg/l а.в.;  и МЕИК (метилов естер на итаконовата 
киселина) - препарат на Завода за антибиотици в Разград, в 
концентрация 5000 и 7500 mg/l а.в.;  с разходна норма на разтвора 4 l/t.  

Таблица 46. Изменение в добива на биологична захар при 
третиране с Бетамил. 

Сор.т Стопански 
добив 

Съдържани
е на 

захароза, 
% 

Рандеман Добив на биологична 
захар kg/da 

 1 2 1 2 1 2 1 2  
Вариант A (поливен режим) 

1. Ендже 5895 6244 17.8 18.5 14.8 15.4 872 924 52 
2. Хемус 6372 6790 21.1 21.7 17.5 18.1 1115 1228 113 
3. EBZ268 4598 4816 17.6 19.6 14.7 16.4 671 789 118 

Вариант В (неполивен режим) 
1. Ендже 1911 1955 24.0 24.0 20.0 20.1 382 393 11 
2. Хемус 2238 2355 23.3 23.4 19.5 19.5 436 459 23 
3. EBZ268 1612 1637 24.7 24.7 20.7 20.7 334 339 5 
*Забележка: 1- нетретирани; 2-третирани 

Активността на инвертазата, каталазата, пероксидазата  и 
полифенолоксидазата са определяни по методи, описани от Починок 
(1995). Ензимната активност е определяна във воден извлек от сборна 
цвеклова каша за всеки вариант в 4 повторения.  Инхибиторите ХМК 
(6000 mg/l ) и пирокатехин (3000 mg/l ), както и ретардантът МЕИК 
(5000 и 7500 mg/l) понижават активността на изследвания ензим. В 
нетретираните кореноплоди инвертазната активност е 4.22 микромола 
/на час/г свежа маса, в обработените с ХМК и Пирокатехин 
кореноплоди тя е съответно 2.16 и 2.03 микромола /на час/г свежа маса. 
Подтискането на активността на същия ензим след третиране с МЕИК и 
в двете концентрации е по-слабо изразено (Табл. 47). 

Таблица 47. Влияние на препаратите върху инвертазната активност. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съществува права корелация между активността на инвертазата и 
среднодневните и общи загуби на захароза (Табл. 48). Подтиснатата 
инвертазна активност в третираните с изследваните препарати  

ВАРИАНТИ 
Инвертазна активност. 
mkmol/h/g 
свежа маса 

% към 
контролата. 

Контрола (вода) 4.22 100.0 
ХМК 6000 mg/l 2.16 51.2 

Пирокатехин 3000 mg/l 2.03 48.1 
МЕИК 5000 mg/l 2.72 64.5 
МЕИК 7500 mg/l 2.72 64.5 
GD 5.0 % 1.43 33.9 
GD 1.0% 2.00 47.4 
GD 0.1% 2.83 67.1 
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При напояването цвеклото преди третирането е имало средно 11-18 
бр. листа и 5-6 бр. вторично развити пъпки. След третирането се 
намалява почти напълно броят на развитите пъпки и броят на 
жизнените листа. Без напояване сортовете цвекло не са изявили толкова 
силни вторични растежни процеси. Броят на листата и развитите пъпки 
преди третирането е значително ограничен, така че разликите по тези 
показатели са незначителни (Табл. 45). Бетамил ограничава апикалната 
доминантност, в резултат на което растежът и резервните хранителни 
вещества не се изразходват за ненужен спонтанен, голям есенен растеж 
на листна маса от спящите пъпки. Ограничаването с помощта на 
препарата Бетамил изиграва положителна роля. 

Таблица 45. Биологично състояние на кореноплодите (средно за 
периода - без напояване). 

Сортове 

Преди третирането. Преди прибирането. 

Жизнени 
Листа, 

бр. 
Развити 

пъпки,бр. 

А.Нетретирани 
раст. Б. Третирани раст. 

Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 
пъпки, 

бр. 
Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 

пъпки,бр. 
1.Ендже. 5.0 0.0 3.3 0.0 2.6 0.0 
2.Хемус. 6.5 0.8 3.5 0.2 2.8 0.0 
3.EBZ268 3.9 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 

 
Третирането с Бетамил оказва влияние и върху натрупването на 

захароза в кореноплодите (Табл. 46). Под влияние на Бетамил 
захарното съдържание нараства средно с 0.7% при сорта Ендже 316, с 
0.6% при Хемус и с близо 1% при гръцкия сорт EBZ268. В пряка връзка 
със захарното съдържание и добива кореноплоди от всеки сорт е и 
възможният добив на биологична (бяла) захар. Бетамил повишава 
добива на бяла захар при всички сортове, като при напояване това 
количество се движи от 118 kg/da при сорта EBZ, 113 kg/da при сорта 
Хемус и 52 kg/da при сорта Ендже.  

При неполивни условия ефективността на Бетамил е недоказана. За 
намаляване загубите на захароза при съхранение се използва ХМК, 
етилен-освобождаващи и производни на холинхлорида както при 
третиране на посевите от 20 до 40 дни преди прибирането, така и след 
директна обработка на кореноплодите. След третиране на посевите с 
ХМК, Пирокатехин и МЕИК се намаляват средните загуби на захароза.  

За доизясняване на този механизъм е проведен опит в четири 
повторения, при който са третирани (чрез пръскане) по 10 кореноплода 
от всеки вариант: контрола (вода); Малзит специал (калиева сол на 
хидразида на малеиновата киселина - препарат от ГДР) в концентрация 
600 mg/l а.в.; Пирокатехин - препарат на фирма „Мерк" – ФРГ, в 
концентрация 3000 mg/l а.в.;  и МЕИК (метилов естер на итаконовата 
киселина) - препарат на Завода за антибиотици в Разград, в 
концентрация 5000 и 7500 mg/l а.в.;  с разходна норма на разтвора 4 l/t.  

Таблица 46. Изменение в добива на биологична захар при 
третиране с Бетамил. 

Сор.т Стопански 
добив 

Съдържани
е на 

захароза, 
% 

Рандеман Добив на биологична 
захар kg/da 

 1 2 1 2 1 2 1 2  
Вариант A (поливен режим) 

1. Ендже 5895 6244 17.8 18.5 14.8 15.4 872 924 52 
2. Хемус 6372 6790 21.1 21.7 17.5 18.1 1115 1228 113 
3. EBZ268 4598 4816 17.6 19.6 14.7 16.4 671 789 118 

Вариант В (неполивен режим) 
1. Ендже 1911 1955 24.0 24.0 20.0 20.1 382 393 11 
2. Хемус 2238 2355 23.3 23.4 19.5 19.5 436 459 23 
3. EBZ268 1612 1637 24.7 24.7 20.7 20.7 334 339 5 
*Забележка: 1- нетретирани; 2-третирани 

Активността на инвертазата, каталазата, пероксидазата  и 
полифенолоксидазата са определяни по методи, описани от Починок 
(1995). Ензимната активност е определяна във воден извлек от сборна 
цвеклова каша за всеки вариант в 4 повторения.  Инхибиторите ХМК 
(6000 mg/l ) и пирокатехин (3000 mg/l ), както и ретардантът МЕИК 
(5000 и 7500 mg/l) понижават активността на изследвания ензим. В 
нетретираните кореноплоди инвертазната активност е 4.22 микромола 
/на час/г свежа маса, в обработените с ХМК и Пирокатехин 
кореноплоди тя е съответно 2.16 и 2.03 микромола /на час/г свежа маса. 
Подтискането на активността на същия ензим след третиране с МЕИК и 
в двете концентрации е по-слабо изразено (Табл. 47). 

Таблица 47. Влияние на препаратите върху инвертазната активност. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съществува права корелация между активността на инвертазата и 
среднодневните и общи загуби на захароза (Табл. 48). Подтиснатата 
инвертазна активност в третираните с изследваните препарати  

ВАРИАНТИ 
Инвертазна активност. 
mkmol/h/g 
свежа маса 

% към 
контролата. 

Контрола (вода) 4.22 100.0 
ХМК 6000 mg/l 2.16 51.2 

Пирокатехин 3000 mg/l 2.03 48.1 
МЕИК 5000 mg/l 2.72 64.5 
МЕИК 7500 mg/l 2.72 64.5 
GD 5.0 % 1.43 33.9 
GD 1.0% 2.00 47.4 
GD 0.1% 2.83 67.1 
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кореноплоди съответства на по-малките среднодневни и общи загуби на 
захароза. Понижението на инвертазната активност е най-голямо при 
третиране с Пирокатехин и ХМК и по-малко под влияние на препарата 
МЕИК. Известно е, че препаратите на основата на ХМК и 
пирокатехинът намаляват активността на същия ензим, на което се 
дължи и техният положителен ефект върху съхраняемостта на 
захарното цвекло за промишлени цели (Табл. 49). 
 
Таблица 48. Съдържание на захароза след третиране на кореноплодите 
с ХМК. Пирокатехин и МЕИК. 

ВАРИАНТИ 
Захароза %. Загуби на захароза. 

Преди 
Съхранение 

След 
Съхранени

е 
Коригиран

о Общо Средно 
дневни 

Контрола (вода) 15.75 16.10 15.33 2.666 0.133 
ХМК 6000 mg/l 14.7 16.00 15.20 1.616 0.080 
Пирокатехин 3000 
mg/l 

15.05 15.40 14.80 1.661 0.083 

МЕИК 5000 mg/l 14.95 15.35 14.60 2.340 0.117 

МЕИК 7500 mg/l 16.05 16.50 15.70 2.180 0.109 
 
Таблица 49. Влияние на някои инхибитори и ретарданта МЕИК върху 
относителната активност на каталаза, пероксидаза и 
полифенолоксидаза при третиране на кореноплодите. 

 

4.5. Борба с болестите по цвеклото 
Интензивното развитие на селекцията и земеделието през 

последните 5 – 6 десетилетия доведе до повсеместната замяна на 
наследствено хетерогенните растителни популации на културните 
растения с хомогенни, високопродуктивни чистолинейни сортове, 
кaкто и до прилагането на високи дози минерални торове, по-
специално азотните. Това създаде много благоприятни условия за 
бързото разпространение на причинителите на различните болести по 
растенията. За установяване на епидемиологията на маната при 
захарното цвекло бяха проведени опити в опитните и 
производствените полета на Земеделски институт — Шумен в  
периода 1998-2004 г. При естествен фон на развитие на причинителя 
на маната (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) бяха  определяни 
времето на поява и развитието на заболяването. Развитието на 
заболяването е отчитано ежеседмично след поява на първите 
симптоми до края на месец юли по 5-бална скала, модифицирана от 
Върбанов. За определяне комплексното въздействие на сумата 
биологично активни температури и количеството паднали валежи, 
т.е. степента на овлажняване, са изчислени хидротермичните 
коефициенти. В Табл. 50 са дадени данните за появата и развитието 
на маната в технически посев захарно цвекло. Според направените 
наблюдения и отчитания за периода 1998-2004 г., заболяването се 
появява ежегодно до 2001 година, но не са регистрирани симптоми 
през останалите години от периода (2002, 2003 и 2004) в района на 
Царев брод. Най-рано маната в техническите посеви се появява през 
2001 г. - на 20 май, а най-късно през 1999 г. - на 26 май. Отчитанията 
за развитието на заболяването показват, че през отделните години то 
е слабо и неравномерно, като варира от 5.0 до 7.5%. 

 
Таблица 50. Развитие иа мана (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) 

в технически посеви от захарно цвекло в района на Царев брод. 

Годи- 
на 

Дата 
на 

появ
а 

Развитие, 
% до  
10.07 

Сума 
Валежи, 

(mm) 

Сред- 
нодне 

вна 
Т °С 

Относи- 
телна 

влажност, 
% 

Хидротер 
мичен коефи- 

циент 

1998 . 7.0 95.0 18.8 70.0 0.85  

1999 26.05 7.5 99.4 20.2 73.0 0.87 

2000 22.05 5.0 82.3 17.3 58.0 0.78  

2001 20.05 5.5 82.8 18.8 69.6 0.72  
 
Независимо от най-късната поява на първите симптоми на маната, тя 

се развива най-силно през 1999 г., през която количеството паднали 
валежи от появата на симптомите до 10 юли е най-високо - 99.4 mm. 
Среднодневната температура за същия период през годините на 
отчитане варира от 14 до 17°С. Изчислените хидротермични 
коефициенти за отчетните периоди през годините показват 
недостатъчно овлажняване в района Царев брод. Изчислените 
корелации между развитието на маната и някои климатични фактори - 

ВАРИАНТИ 

Микромолове 
Н202 разграден 
от 1g материал 
свежа маса, за 

1 min (при 
20°С) 

Микромолове 
гваякол, 

окислен от 1g 
материал 

свежо тегло 

Микромолове 
аскорбинова 

киселина, 
окислена от 1g 

материал 
свежо тегло за 

1min (при 
20°С) 

Контрола (вода) 28.64 2.47 202 
Малзит специал-6000 
mg/l 

34.79 2.64 212 
Пирокатехин – 3000 
mg/l 

27.74 1.85 211 
МЕИК-5000 mg/l 29.21 2.14 210 
МЕИК-7500 mg/l 24.04 1.63 213 
GD-5.0%  6.21 0.49 11 
GD-1.0% 8.76 0.68 15 
GD-0.1 % 12.3 0.96 23 
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При напояването цвеклото преди третирането е имало средно 11-18 
бр. листа и 5-6 бр. вторично развити пъпки. След третирането се 
намалява почти напълно броят на развитите пъпки и броят на 
жизнените листа. Без напояване сортовете цвекло не са изявили толкова 
силни вторични растежни процеси. Броят на листата и развитите пъпки 
преди третирането е значително ограничен, така че разликите по тези 
показатели са незначителни (Табл. 45). Бетамил ограничава апикалната 
доминантност, в резултат на което растежът и резервните хранителни 
вещества не се изразходват за ненужен спонтанен, голям есенен растеж 
на листна маса от спящите пъпки. Ограничаването с помощта на 
препарата Бетамил изиграва положителна роля. 

Таблица 45. Биологично състояние на кореноплодите (средно за 
периода - без напояване). 

Сортове 

Преди третирането. Преди прибирането. 

Жизнени 
Листа, 

бр. 
Развити 

пъпки,бр. 

А.Нетретирани 
раст. Б. Третирани раст. 

Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 
пъпки, 

бр. 
Жизнен
и листа, 

бр. 
Развити 

пъпки,бр. 
1.Ендже. 5.0 0.0 3.3 0.0 2.6 0.0 
2.Хемус. 6.5 0.8 3.5 0.2 2.8 0.0 
3.EBZ268 3.9 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 

 
Третирането с Бетамил оказва влияние и върху натрупването на 

захароза в кореноплодите (Табл. 46). Под влияние на Бетамил 
захарното съдържание нараства средно с 0.7% при сорта Ендже 316, с 
0.6% при Хемус и с близо 1% при гръцкия сорт EBZ268. В пряка връзка 
със захарното съдържание и добива кореноплоди от всеки сорт е и 
възможният добив на биологична (бяла) захар. Бетамил повишава 
добива на бяла захар при всички сортове, като при напояване това 
количество се движи от 118 kg/da при сорта EBZ, 113 kg/da при сорта 
Хемус и 52 kg/da при сорта Ендже.  

При неполивни условия ефективността на Бетамил е недоказана. За 
намаляване загубите на захароза при съхранение се използва ХМК, 
етилен-освобождаващи и производни на холинхлорида както при 
третиране на посевите от 20 до 40 дни преди прибирането, така и след 
директна обработка на кореноплодите. След третиране на посевите с 
ХМК, Пирокатехин и МЕИК се намаляват средните загуби на захароза.  

За доизясняване на този механизъм е проведен опит в четири 
повторения, при който са третирани (чрез пръскане) по 10 кореноплода 
от всеки вариант: контрола (вода); Малзит специал (калиева сол на 
хидразида на малеиновата киселина - препарат от ГДР) в концентрация 
600 mg/l а.в.; Пирокатехин - препарат на фирма „Мерк" – ФРГ, в 
концентрация 3000 mg/l а.в.;  и МЕИК (метилов естер на итаконовата 
киселина) - препарат на Завода за антибиотици в Разград, в 
концентрация 5000 и 7500 mg/l а.в.;  с разходна норма на разтвора 4 l/t.  

Таблица 46. Изменение в добива на биологична захар при 
третиране с Бетамил. 

Сор.т Стопански 
добив 

Съдържани
е на 

захароза, 
% 

Рандеман Добив на биологична 
захар kg/da 

 1 2 1 2 1 2 1 2  
Вариант A (поливен режим) 

1. Ендже 5895 6244 17.8 18.5 14.8 15.4 872 924 52 
2. Хемус 6372 6790 21.1 21.7 17.5 18.1 1115 1228 113 
3. EBZ268 4598 4816 17.6 19.6 14.7 16.4 671 789 118 

Вариант В (неполивен режим) 
1. Ендже 1911 1955 24.0 24.0 20.0 20.1 382 393 11 
2. Хемус 2238 2355 23.3 23.4 19.5 19.5 436 459 23 
3. EBZ268 1612 1637 24.7 24.7 20.7 20.7 334 339 5 
*Забележка: 1- нетретирани; 2-третирани 

Активността на инвертазата, каталазата, пероксидазата  и 
полифенолоксидазата са определяни по методи, описани от Починок 
(1995). Ензимната активност е определяна във воден извлек от сборна 
цвеклова каша за всеки вариант в 4 повторения.  Инхибиторите ХМК 
(6000 mg/l ) и пирокатехин (3000 mg/l ), както и ретардантът МЕИК 
(5000 и 7500 mg/l) понижават активността на изследвания ензим. В 
нетретираните кореноплоди инвертазната активност е 4.22 микромола 
/на час/г свежа маса, в обработените с ХМК и Пирокатехин 
кореноплоди тя е съответно 2.16 и 2.03 микромола /на час/г свежа маса. 
Подтискането на активността на същия ензим след третиране с МЕИК и 
в двете концентрации е по-слабо изразено (Табл. 47). 

Таблица 47. Влияние на препаратите върху инвертазната активност. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съществува права корелация между активността на инвертазата и 
среднодневните и общи загуби на захароза (Табл. 48). Подтиснатата 
инвертазна активност в третираните с изследваните препарати  

ВАРИАНТИ 
Инвертазна активност. 
mkmol/h/g 
свежа маса 

% към 
контролата. 

Контрола (вода) 4.22 100.0 
ХМК 6000 mg/l 2.16 51.2 

Пирокатехин 3000 mg/l 2.03 48.1 
МЕИК 5000 mg/l 2.72 64.5 
МЕИК 7500 mg/l 2.72 64.5 
GD 5.0 % 1.43 33.9 
GD 1.0% 2.00 47.4 
GD 0.1% 2.83 67.1 
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кореноплоди съответства на по-малките среднодневни и общи загуби на 
захароза. Понижението на инвертазната активност е най-голямо при 
третиране с Пирокатехин и ХМК и по-малко под влияние на препарата 
МЕИК. Известно е, че препаратите на основата на ХМК и 
пирокатехинът намаляват активността на същия ензим, на което се 
дължи и техният положителен ефект върху съхраняемостта на 
захарното цвекло за промишлени цели (Табл. 49). 
 
Таблица 48. Съдържание на захароза след третиране на кореноплодите 
с ХМК. Пирокатехин и МЕИК. 

ВАРИАНТИ 
Захароза %. Загуби на захароза. 

Преди 
Съхранение 

След 
Съхранени

е 
Коригиран

о Общо Средно 
дневни 

Контрола (вода) 15.75 16.10 15.33 2.666 0.133 
ХМК 6000 mg/l 14.7 16.00 15.20 1.616 0.080 
Пирокатехин 3000 
mg/l 

15.05 15.40 14.80 1.661 0.083 

МЕИК 5000 mg/l 14.95 15.35 14.60 2.340 0.117 

МЕИК 7500 mg/l 16.05 16.50 15.70 2.180 0.109 
 
Таблица 49. Влияние на някои инхибитори и ретарданта МЕИК върху 
относителната активност на каталаза, пероксидаза и 
полифенолоксидаза при третиране на кореноплодите. 

 

4.5. Борба с болестите по цвеклото 
Интензивното развитие на селекцията и земеделието през 

последните 5 – 6 десетилетия доведе до повсеместната замяна на 
наследствено хетерогенните растителни популации на културните 
растения с хомогенни, високопродуктивни чистолинейни сортове, 
кaкто и до прилагането на високи дози минерални торове, по-
специално азотните. Това създаде много благоприятни условия за 
бързото разпространение на причинителите на различните болести по 
растенията. За установяване на епидемиологията на маната при 
захарното цвекло бяха проведени опити в опитните и 
производствените полета на Земеделски институт — Шумен в  
периода 1998-2004 г. При естествен фон на развитие на причинителя 
на маната (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) бяха  определяни 
времето на поява и развитието на заболяването. Развитието на 
заболяването е отчитано ежеседмично след поява на първите 
симптоми до края на месец юли по 5-бална скала, модифицирана от 
Върбанов. За определяне комплексното въздействие на сумата 
биологично активни температури и количеството паднали валежи, 
т.е. степента на овлажняване, са изчислени хидротермичните 
коефициенти. В Табл. 50 са дадени данните за появата и развитието 
на маната в технически посев захарно цвекло. Според направените 
наблюдения и отчитания за периода 1998-2004 г., заболяването се 
появява ежегодно до 2001 година, но не са регистрирани симптоми 
през останалите години от периода (2002, 2003 и 2004) в района на 
Царев брод. Най-рано маната в техническите посеви се появява през 
2001 г. - на 20 май, а най-късно през 1999 г. - на 26 май. Отчитанията 
за развитието на заболяването показват, че през отделните години то 
е слабо и неравномерно, като варира от 5.0 до 7.5%. 

 
Таблица 50. Развитие иа мана (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) 

в технически посеви от захарно цвекло в района на Царев брод. 

Годи- 
на 

Дата 
на 

появ
а 

Развитие, 
% до  
10.07 

Сума 
Валежи, 

(mm) 

Сред- 
нодне 

вна 
Т °С 

Относи- 
телна 

влажност, 
% 

Хидротер 
мичен коефи- 

циент 

1998 . 7.0 95.0 18.8 70.0 0.85  

1999 26.05 7.5 99.4 20.2 73.0 0.87 

2000 22.05 5.0 82.3 17.3 58.0 0.78  

2001 20.05 5.5 82.8 18.8 69.6 0.72  
 
Независимо от най-късната поява на първите симптоми на маната, тя 

се развива най-силно през 1999 г., през която количеството паднали 
валежи от появата на симптомите до 10 юли е най-високо - 99.4 mm. 
Среднодневната температура за същия период през годините на 
отчитане варира от 14 до 17°С. Изчислените хидротермични 
коефициенти за отчетните периоди през годините показват 
недостатъчно овлажняване в района Царев брод. Изчислените 
корелации между развитието на маната и някои климатични фактори - 

ВАРИАНТИ 

Микромолове 
Н202 разграден 
от 1g материал 
свежа маса, за 

1 min (при 
20°С) 

Микромолове 
гваякол, 

окислен от 1g 
материал 

свежо тегло 

Микромолове 
аскорбинова 

киселина, 
окислена от 1g 

материал 
свежо тегло за 

1min (при 
20°С) 

Контрола (вода) 28.64 2.47 202 
Малзит специал-6000 
mg/l 

34.79 2.64 212 
Пирокатехин – 3000 
mg/l 

27.74 1.85 211 
МЕИК-5000 mg/l 29.21 2.14 210 
МЕИК-7500 mg/l 24.04 1.63 213 
GD-5.0%  6.21 0.49 11 
GD-1.0% 8.76 0.68 15 
GD-0.1 % 12.3 0.96 23 
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кореноплоди съответства на по-малките среднодневни и общи загуби на 
захароза. Понижението на инвертазната активност е най-голямо при 
третиране с Пирокатехин и ХМК и по-малко под влияние на препарата 
МЕИК. Известно е, че препаратите на основата на ХМК и 
пирокатехинът намаляват активността на същия ензим, на което се 
дължи и техният положителен ефект върху съхраняемостта на 
захарното цвекло за промишлени цели (Табл. 49). 
 
Таблица 48. Съдържание на захароза след третиране на кореноплодите 
с ХМК. Пирокатехин и МЕИК. 

ВАРИАНТИ 
Захароза %. Загуби на захароза. 

Преди 
Съхранение 

След 
Съхранени

е 
Коригиран

о Общо Средно 
дневни 

Контрола (вода) 15.75 16.10 15.33 2.666 0.133 
ХМК 6000 mg/l 14.7 16.00 15.20 1.616 0.080 
Пирокатехин 3000 
mg/l 

15.05 15.40 14.80 1.661 0.083 

МЕИК 5000 mg/l 14.95 15.35 14.60 2.340 0.117 

МЕИК 7500 mg/l 16.05 16.50 15.70 2.180 0.109 
 
Таблица 49. Влияние на някои инхибитори и ретарданта МЕИК върху 
относителната активност на каталаза, пероксидаза и 
полифенолоксидаза при третиране на кореноплодите. 

 

4.5. Борба с болестите по цвеклото 
Интензивното развитие на селекцията и земеделието през 

последните 5 – 6 десетилетия доведе до повсеместната замяна на 
наследствено хетерогенните растителни популации на културните 
растения с хомогенни, високопродуктивни чистолинейни сортове, 
кaкто и до прилагането на високи дози минерални торове, по-
специално азотните. Това създаде много благоприятни условия за 
бързото разпространение на причинителите на различните болести по 
растенията. За установяване на епидемиологията на маната при 
захарното цвекло бяха проведени опити в опитните и 
производствените полета на Земеделски институт — Шумен в  
периода 1998-2004 г. При естествен фон на развитие на причинителя 
на маната (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) бяха  определяни 
времето на поява и развитието на заболяването. Развитието на 
заболяването е отчитано ежеседмично след поява на първите 
симптоми до края на месец юли по 5-бална скала, модифицирана от 
Върбанов. За определяне комплексното въздействие на сумата 
биологично активни температури и количеството паднали валежи, 
т.е. степента на овлажняване, са изчислени хидротермичните 
коефициенти. В Табл. 50 са дадени данните за появата и развитието 
на маната в технически посев захарно цвекло. Според направените 
наблюдения и отчитания за периода 1998-2004 г., заболяването се 
появява ежегодно до 2001 година, но не са регистрирани симптоми 
през останалите години от периода (2002, 2003 и 2004) в района на 
Царев брод. Най-рано маната в техническите посеви се появява през 
2001 г. - на 20 май, а най-късно през 1999 г. - на 26 май. Отчитанията 
за развитието на заболяването показват, че през отделните години то 
е слабо и неравномерно, като варира от 5.0 до 7.5%. 

 
Таблица 50. Развитие иа мана (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) 

в технически посеви от захарно цвекло в района на Царев брод. 

Годи- 
на 

Дата 
на 

появ
а 

Развитие, 
% до  
10.07 

Сума 
Валежи, 

(mm) 

Сред- 
нодне 

вна 
Т °С 

Относи- 
телна 

влажност, 
% 

Хидротер 
мичен коефи- 

циент 

1998 . 7.0 95.0 18.8 70.0 0.85  

1999 26.05 7.5 99.4 20.2 73.0 0.87 

2000 22.05 5.0 82.3 17.3 58.0 0.78  

2001 20.05 5.5 82.8 18.8 69.6 0.72  
 
Независимо от най-късната поява на първите симптоми на маната, тя 

се развива най-силно през 1999 г., през която количеството паднали 
валежи от появата на симптомите до 10 юли е най-високо - 99.4 mm. 
Среднодневната температура за същия период през годините на 
отчитане варира от 14 до 17°С. Изчислените хидротермични 
коефициенти за отчетните периоди през годините показват 
недостатъчно овлажняване в района Царев брод. Изчислените 
корелации между развитието на маната и някои климатични фактори - 

ВАРИАНТИ 

Микромолове 
Н202 разграден 
от 1g материал 
свежа маса, за 

1 min (при 
20°С) 

Микромолове 
гваякол, 

окислен от 1g 
материал 

свежо тегло 

Микромолове 
аскорбинова 

киселина, 
окислена от 1g 

материал 
свежо тегло за 

1min (при 
20°С) 

Контрола (вода) 28.64 2.47 202 
Малзит специал-6000 
mg/l 

34.79 2.64 212 
Пирокатехин – 3000 
mg/l 

27.74 1.85 211 
МЕИК-5000 mg/l 29.21 2.14 210 
МЕИК-7500 mg/l 24.04 1.63 213 
GD-5.0%  6.21 0.49 11 
GD-1.0% 8.76 0.68 15 
GD-0.1 % 12.3 0.96 23 
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количество валежи, среднодневни температури на въздуха и 
относителна въздушна влажност, показват, че заболяването се влияе по 
различен начин от тези фактори. Установени са силни положителни 
корелации с висока степен на достоверност между: развитието на 
маната и количеството паднали валежи (г = 0.98); между развитието на 
маната и относителната въздушна влажност (г = 0.76); развитието на 
маната и изчислените хидротермични коефициенти, които отчитат 
едновременното действие на факторите валежи и биологично активни 
температури (г = 0.98). Тези резултати  показват, че маната при 
захарното цвекло (Peronospora farinosa f sp. betae) се развива при 
устойчиво навлажняване, като развитието на заболяването нараства с 
повишаване на количеството паднали валежи и зависи силно от 
стойността на хидротермичния коефициет, изчислен за съответния 
район. Заболяването се появява и развива ежегодно през периода 1998-
2004 г. (Табл. 51). Най-рано първи симптоми на мана в 
семепроизводните посеви се появяват през 2001 г. - на 7 май, а най-
късно през 2004 г. - на 22 май. За седемгодишния период развитието на 
заболяването е в границата от 2 до 11.87%. Най-силно развитие е 
отчетено през 1999 г., което съвпада с получените резултати за 
развитието на маната и в техническите посеви. Появата на заболяването 
в семепроизводните посеви изпреварва първите симптоми  в 
техническите посеви. Изчислените зависимости между развитието на 
маната в семепроизводните посеви и някои климатични фактори 
потвърждават положителните корелации между тях. Изчисленият 
коефициент на корелация между развитието на маната и количеството 
валежи е с висока степен на достоверност (г = 0.92), а между развитието 
на маната и  относителната влажност – г = 0.79. 

Таблица 51. Развитие на мана (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) 
в семепроизводни посеви от захарно цвекло в района на Царев брод. 

Годи 
на 

Дата 
на 

поява 

Развитие 
% 

до 05.07 

Сума 
валежи 
(mm) 

Средно 
дневна 

°С 

Относи 
телна 

влажност 
% 

Хидротер- 
мичен 
коефи-  
циент 

1998 17.05 5.75 90.8 17.5 70 0.86 
1999 09.05 11.87 127.1 18.8 71 1.00 
2000 15.05 4.00 82.3 17.0 63 0.81 
2001 7.05 4.90 101.6 18.0 70 0.81 
2002 13.05 3.00 72.6 19.1 62 0.60 
2003 17.05 2.00 58.2 18.9 61 0.46 

2004 22.05 10.50 107.7 21.0 71 0.91 
 
От направените наблюдения и отчитания за появата и развитието на 

маната при захарното цвекло, както и за връзката на заболяването с 
някои климатични фактори, могат да се направят изводи като: 

- При значителен брой селскостопански култури е установен 
комплекс от почвени гъби, причиняващи „сечене―. Като агресивен 
причинител от този комплекс са определени гъбите от род Pythium. 
Разработени са методики за изолиране на тези гъби и хранителни среди 
за най-доброто им култивиране при лабораторни условия. 

- Установено е влиянието на някои почвени хербициди, използвани 
при захарното цвекло, върху растежа и развитието на мицела на гъби от 
комплекса, причиняващ „сечене―, както и зависимостта на патогенитета 
им от почвената влажност. 

През последните години особено актуален въпрос, който 
производителите поставят, е да се проследи появата и развитието на 
кореновото гниене  при захарното,  кръмното  и салатното цвекло.  

Наблюденията и отчитанията по проблема, свързан с появата и 
развитието на кореновото гниене, са проведени през периода 2012-2014 
година, при агроклиматичните  условия на район  Шумен. 
Изследванията са на естествен инфекциозен фон, в опитното поле на 
Земеделски институт - гр. Шумен. Опитните  парцелки  имат размер  
10.8 m2, рандоминизирани по блоковия метод, в четири повторения. 
Варианти на опита са:  захарно цвекло (сорт Елит), кръмно цвекло (сорт 
Веси) и салатно цвекло (сорт Радост 3). От всеки вариант  са отчитани 
по 200 растения през фенофазите от развитието на културите „зреене на 
кореноплода‖ и „техническа зрялост‖. Разпространението на 
заболяването  е отчетено   по формулата: 

P= A.100/ N, където: P - % болни растения; A - брой болни растения 
от отчетените; N - брой отчетени растения.  

Среднопретегленият % болни растения е преизчислен по отношение 
на единица площ - % болни растения за 1 da. Температурните условия 
през време на изследването  благоприятстват по-късната поява на 
кореновото гниене  и при трите култури.  

Температурният фактор  и осигуреността с валежи предполагат 
преимуществено развитие на фузарийно гниене (Fusarium oxysporum), а 
през първата  година на изследване – и на ризоктонийно кореново 
гниене (Rhyzoctonia solani), поради най-добрата осигуреност с 
количество от   валежи през периода IV-IX, които дават възможност за 
активизиране на  патогена. 

В лабораторни условия  за изолиране на причинителя на 
ризоктонийното кореново гниене Rhizoctonia solani Kuhn са използвани 
стандартни лабораторни методи. За изолации и култивиране на 
патогена са използвани  воден агар (ВА) и среда на Чапек - СЧ (Tanova, 
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кореноплоди съответства на по-малките среднодневни и общи загуби на 
захароза. Понижението на инвертазната активност е най-голямо при 
третиране с Пирокатехин и ХМК и по-малко под влияние на препарата 
МЕИК. Известно е, че препаратите на основата на ХМК и 
пирокатехинът намаляват активността на същия ензим, на което се 
дължи и техният положителен ефект върху съхраняемостта на 
захарното цвекло за промишлени цели (Табл. 49). 
 
Таблица 48. Съдържание на захароза след третиране на кореноплодите 
с ХМК. Пирокатехин и МЕИК. 

ВАРИАНТИ 
Захароза %. Загуби на захароза. 

Преди 
Съхранение 

След 
Съхранени

е 
Коригиран

о Общо Средно 
дневни 

Контрола (вода) 15.75 16.10 15.33 2.666 0.133 
ХМК 6000 mg/l 14.7 16.00 15.20 1.616 0.080 
Пирокатехин 3000 
mg/l 

15.05 15.40 14.80 1.661 0.083 

МЕИК 5000 mg/l 14.95 15.35 14.60 2.340 0.117 

МЕИК 7500 mg/l 16.05 16.50 15.70 2.180 0.109 
 
Таблица 49. Влияние на някои инхибитори и ретарданта МЕИК върху 
относителната активност на каталаза, пероксидаза и 
полифенолоксидаза при третиране на кореноплодите. 

 

4.5. Борба с болестите по цвеклото 
Интензивното развитие на селекцията и земеделието през 

последните 5 – 6 десетилетия доведе до повсеместната замяна на 
наследствено хетерогенните растителни популации на културните 
растения с хомогенни, високопродуктивни чистолинейни сортове, 
кaкто и до прилагането на високи дози минерални торове, по-
специално азотните. Това създаде много благоприятни условия за 
бързото разпространение на причинителите на различните болести по 
растенията. За установяване на епидемиологията на маната при 
захарното цвекло бяха проведени опити в опитните и 
производствените полета на Земеделски институт — Шумен в  
периода 1998-2004 г. При естествен фон на развитие на причинителя 
на маната (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) бяха  определяни 
времето на поява и развитието на заболяването. Развитието на 
заболяването е отчитано ежеседмично след поява на първите 
симптоми до края на месец юли по 5-бална скала, модифицирана от 
Върбанов. За определяне комплексното въздействие на сумата 
биологично активни температури и количеството паднали валежи, 
т.е. степента на овлажняване, са изчислени хидротермичните 
коефициенти. В Табл. 50 са дадени данните за появата и развитието 
на маната в технически посев захарно цвекло. Според направените 
наблюдения и отчитания за периода 1998-2004 г., заболяването се 
появява ежегодно до 2001 година, но не са регистрирани симптоми 
през останалите години от периода (2002, 2003 и 2004) в района на 
Царев брод. Най-рано маната в техническите посеви се появява през 
2001 г. - на 20 май, а най-късно през 1999 г. - на 26 май. Отчитанията 
за развитието на заболяването показват, че през отделните години то 
е слабо и неравномерно, като варира от 5.0 до 7.5%. 

 
Таблица 50. Развитие иа мана (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) 

в технически посеви от захарно цвекло в района на Царев брод. 

Годи- 
на 

Дата 
на 

появ
а 

Развитие, 
% до  
10.07 

Сума 
Валежи, 

(mm) 

Сред- 
нодне 

вна 
Т °С 

Относи- 
телна 

влажност, 
% 

Хидротер 
мичен коефи- 

циент 

1998 . 7.0 95.0 18.8 70.0 0.85  

1999 26.05 7.5 99.4 20.2 73.0 0.87 

2000 22.05 5.0 82.3 17.3 58.0 0.78  

2001 20.05 5.5 82.8 18.8 69.6 0.72  
 
Независимо от най-късната поява на първите симптоми на маната, тя 

се развива най-силно през 1999 г., през която количеството паднали 
валежи от появата на симптомите до 10 юли е най-високо - 99.4 mm. 
Среднодневната температура за същия период през годините на 
отчитане варира от 14 до 17°С. Изчислените хидротермични 
коефициенти за отчетните периоди през годините показват 
недостатъчно овлажняване в района Царев брод. Изчислените 
корелации между развитието на маната и някои климатични фактори - 

ВАРИАНТИ 

Микромолове 
Н202 разграден 
от 1g материал 
свежа маса, за 

1 min (при 
20°С) 

Микромолове 
гваякол, 

окислен от 1g 
материал 

свежо тегло 

Микромолове 
аскорбинова 

киселина, 
окислена от 1g 

материал 
свежо тегло за 

1min (при 
20°С) 

Контрола (вода) 28.64 2.47 202 
Малзит специал-6000 
mg/l 

34.79 2.64 212 
Пирокатехин – 3000 
mg/l 

27.74 1.85 211 
МЕИК-5000 mg/l 29.21 2.14 210 
МЕИК-7500 mg/l 24.04 1.63 213 
GD-5.0%  6.21 0.49 11 
GD-1.0% 8.76 0.68 15 
GD-0.1 % 12.3 0.96 23 
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количество валежи, среднодневни температури на въздуха и 
относителна въздушна влажност, показват, че заболяването се влияе по 
различен начин от тези фактори. Установени са силни положителни 
корелации с висока степен на достоверност между: развитието на 
маната и количеството паднали валежи (г = 0.98); между развитието на 
маната и относителната въздушна влажност (г = 0.76); развитието на 
маната и изчислените хидротермични коефициенти, които отчитат 
едновременното действие на факторите валежи и биологично активни 
температури (г = 0.98). Тези резултати  показват, че маната при 
захарното цвекло (Peronospora farinosa f sp. betae) се развива при 
устойчиво навлажняване, като развитието на заболяването нараства с 
повишаване на количеството паднали валежи и зависи силно от 
стойността на хидротермичния коефициет, изчислен за съответния 
район. Заболяването се появява и развива ежегодно през периода 1998-
2004 г. (Табл. 51). Най-рано първи симптоми на мана в 
семепроизводните посеви се появяват през 2001 г. - на 7 май, а най-
късно през 2004 г. - на 22 май. За седемгодишния период развитието на 
заболяването е в границата от 2 до 11.87%. Най-силно развитие е 
отчетено през 1999 г., което съвпада с получените резултати за 
развитието на маната и в техническите посеви. Появата на заболяването 
в семепроизводните посеви изпреварва първите симптоми  в 
техническите посеви. Изчислените зависимости между развитието на 
маната в семепроизводните посеви и някои климатични фактори 
потвърждават положителните корелации между тях. Изчисленият 
коефициент на корелация между развитието на маната и количеството 
валежи е с висока степен на достоверност (г = 0.92), а между развитието 
на маната и  относителната влажност – г = 0.79. 

Таблица 51. Развитие на мана (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) 
в семепроизводни посеви от захарно цвекло в района на Царев брод. 

Годи 
на 

Дата 
на 

поява 

Развитие 
% 

до 05.07 

Сума 
валежи 
(mm) 

Средно 
дневна 

°С 

Относи 
телна 

влажност 
% 

Хидротер- 
мичен 
коефи-  
циент 

1998 17.05 5.75 90.8 17.5 70 0.86 
1999 09.05 11.87 127.1 18.8 71 1.00 
2000 15.05 4.00 82.3 17.0 63 0.81 
2001 7.05 4.90 101.6 18.0 70 0.81 
2002 13.05 3.00 72.6 19.1 62 0.60 
2003 17.05 2.00 58.2 18.9 61 0.46 

2004 22.05 10.50 107.7 21.0 71 0.91 
 
От направените наблюдения и отчитания за появата и развитието на 

маната при захарното цвекло, както и за връзката на заболяването с 
някои климатични фактори, могат да се направят изводи като: 

- При значителен брой селскостопански култури е установен 
комплекс от почвени гъби, причиняващи „сечене―. Като агресивен 
причинител от този комплекс са определени гъбите от род Pythium. 
Разработени са методики за изолиране на тези гъби и хранителни среди 
за най-доброто им култивиране при лабораторни условия. 

- Установено е влиянието на някои почвени хербициди, използвани 
при захарното цвекло, върху растежа и развитието на мицела на гъби от 
комплекса, причиняващ „сечене―, както и зависимостта на патогенитета 
им от почвената влажност. 

През последните години особено актуален въпрос, който 
производителите поставят, е да се проследи появата и развитието на 
кореновото гниене  при захарното,  кръмното  и салатното цвекло.  

Наблюденията и отчитанията по проблема, свързан с появата и 
развитието на кореновото гниене, са проведени през периода 2012-2014 
година, при агроклиматичните  условия на район  Шумен. 
Изследванията са на естествен инфекциозен фон, в опитното поле на 
Земеделски институт - гр. Шумен. Опитните  парцелки  имат размер  
10.8 m2, рандоминизирани по блоковия метод, в четири повторения. 
Варианти на опита са:  захарно цвекло (сорт Елит), кръмно цвекло (сорт 
Веси) и салатно цвекло (сорт Радост 3). От всеки вариант  са отчитани 
по 200 растения през фенофазите от развитието на културите „зреене на 
кореноплода‖ и „техническа зрялост‖. Разпространението на 
заболяването  е отчетено   по формулата: 

P= A.100/ N, където: P - % болни растения; A - брой болни растения 
от отчетените; N - брой отчетени растения.  

Среднопретегленият % болни растения е преизчислен по отношение 
на единица площ - % болни растения за 1 da. Температурните условия 
през време на изследването  благоприятстват по-късната поява на 
кореновото гниене  и при трите култури.  

Температурният фактор  и осигуреността с валежи предполагат 
преимуществено развитие на фузарийно гниене (Fusarium oxysporum), а 
през първата  година на изследване – и на ризоктонийно кореново 
гниене (Rhyzoctonia solani), поради най-добрата осигуреност с 
количество от   валежи през периода IV-IX, които дават възможност за 
активизиране на  патогена. 

В лабораторни условия  за изолиране на причинителя на 
ризоктонийното кореново гниене Rhizoctonia solani Kuhn са използвани 
стандартни лабораторни методи. За изолации и култивиране на 
патогена са използвани  воден агар (ВА) и среда на Чапек - СЧ (Tanova, 



68
  
количество валежи, среднодневни температури на въздуха и 
относителна въздушна влажност, показват, че заболяването се влияе по 
различен начин от тези фактори. Установени са силни положителни 
корелации с висока степен на достоверност между: развитието на 
маната и количеството паднали валежи (г = 0.98); между развитието на 
маната и относителната въздушна влажност (г = 0.76); развитието на 
маната и изчислените хидротермични коефициенти, които отчитат 
едновременното действие на факторите валежи и биологично активни 
температури (г = 0.98). Тези резултати  показват, че маната при 
захарното цвекло (Peronospora farinosa f sp. betae) се развива при 
устойчиво навлажняване, като развитието на заболяването нараства с 
повишаване на количеството паднали валежи и зависи силно от 
стойността на хидротермичния коефициет, изчислен за съответния 
район. Заболяването се появява и развива ежегодно през периода 1998-
2004 г. (Табл. 51). Най-рано първи симптоми на мана в 
семепроизводните посеви се появяват през 2001 г. - на 7 май, а най-
късно през 2004 г. - на 22 май. За седемгодишния период развитието на 
заболяването е в границата от 2 до 11.87%. Най-силно развитие е 
отчетено през 1999 г., което съвпада с получените резултати за 
развитието на маната и в техническите посеви. Появата на заболяването 
в семепроизводните посеви изпреварва първите симптоми  в 
техническите посеви. Изчислените зависимости между развитието на 
маната в семепроизводните посеви и някои климатични фактори 
потвърждават положителните корелации между тях. Изчисленият 
коефициент на корелация между развитието на маната и количеството 
валежи е с висока степен на достоверност (г = 0.92), а между развитието 
на маната и  относителната влажност – г = 0.79. 

Таблица 51. Развитие на мана (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) 
в семепроизводни посеви от захарно цвекло в района на Царев брод. 

Годи 
на 

Дата 
на 

поява 

Развитие 
% 

до 05.07 

Сума 
валежи 
(mm) 

Средно 
дневна 

°С 

Относи 
телна 

влажност 
% 

Хидротер- 
мичен 
коефи-  
циент 

1998 17.05 5.75 90.8 17.5 70 0.86 
1999 09.05 11.87 127.1 18.8 71 1.00 
2000 15.05 4.00 82.3 17.0 63 0.81 
2001 7.05 4.90 101.6 18.0 70 0.81 
2002 13.05 3.00 72.6 19.1 62 0.60 
2003 17.05 2.00 58.2 18.9 61 0.46 

2004 22.05 10.50 107.7 21.0 71 0.91 
 
От направените наблюдения и отчитания за появата и развитието на 

маната при захарното цвекло, както и за връзката на заболяването с 
някои климатични фактори, могат да се направят изводи като: 

- При значителен брой селскостопански култури е установен 
комплекс от почвени гъби, причиняващи „сечене―. Като агресивен 
причинител от този комплекс са определени гъбите от род Pythium. 
Разработени са методики за изолиране на тези гъби и хранителни среди 
за най-доброто им култивиране при лабораторни условия. 

- Установено е влиянието на някои почвени хербициди, използвани 
при захарното цвекло, върху растежа и развитието на мицела на гъби от 
комплекса, причиняващ „сечене―, както и зависимостта на патогенитета 
им от почвената влажност. 

През последните години особено актуален въпрос, който 
производителите поставят, е да се проследи появата и развитието на 
кореновото гниене  при захарното,  кръмното  и салатното цвекло.  

Наблюденията и отчитанията по проблема, свързан с появата и 
развитието на кореновото гниене, са проведени през периода 2012-2014 
година, при агроклиматичните  условия на район  Шумен. 
Изследванията са на естествен инфекциозен фон, в опитното поле на 
Земеделски институт - гр. Шумен. Опитните  парцелки  имат размер  
10.8 m2, рандоминизирани по блоковия метод, в четири повторения. 
Варианти на опита са:  захарно цвекло (сорт Елит), кръмно цвекло (сорт 
Веси) и салатно цвекло (сорт Радост 3). От всеки вариант  са отчитани 
по 200 растения през фенофазите от развитието на културите „зреене на 
кореноплода‖ и „техническа зрялост‖. Разпространението на 
заболяването  е отчетено   по формулата: 

P= A.100/ N, където: P - % болни растения; A - брой болни растения 
от отчетените; N - брой отчетени растения.  

Среднопретегленият % болни растения е преизчислен по отношение 
на единица площ - % болни растения за 1 da. Температурните условия 
през време на изследването  благоприятстват по-късната поява на 
кореновото гниене  и при трите култури.  

Температурният фактор  и осигуреността с валежи предполагат 
преимуществено развитие на фузарийно гниене (Fusarium oxysporum), а 
през първата  година на изследване – и на ризоктонийно кореново 
гниене (Rhyzoctonia solani), поради най-добрата осигуреност с 
количество от   валежи през периода IV-IX, които дават възможност за 
активизиране на  патогена. 

В лабораторни условия  за изолиране на причинителя на 
ризоктонийното кореново гниене Rhizoctonia solani Kuhn са използвани 
стандартни лабораторни методи. За изолации и култивиране на 
патогена са използвани  воден агар (ВА) и среда на Чапек - СЧ (Tanova, 
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2003). Причинителят е изолиран от растителни проби, вземани  при  
вадене на кореноплодите през фенофаза „техническа зрялост‖. 
Честотата на срещане на изолираните колонии от патогена  в 
асоциацията от микроорганизми в болните кореноплоди  е отчетена в %   
по формулата: 

F= AI  x 100/At, където: F - честота на срещане на Rhizoctonia solani 
Kuhn  в %; AI - брой  кореноплоди, от които е изолиран патогенът; At - 
общ брой кореноплоди с признаци на гниене.  

Времето на поява  на кореновото гниене  е различно през годините за  
всяка от културите (Табл. 52). Различия са установени и между 
културите през всяка от  вегетациите. В зависимост от отчетната година 
при захарното цвекло кореново гниене е отчетено през периода 23.06. - 
07.07.   

При кръмното цвекло симптомите на заболяването се появяват 
средно през периода 27.06. - 12.07., т.е. с около 4 дни по-късно в 
сравнение със захарното цвекло  при едни и същи климатични условия. 
При салатното цвекло кореново гниене е  отчетено през периода 30.06. - 
15.07. Това е 7-8 дни средно за периода по-късно от появата при 
захарното цвекло, и с 3 дни средно за периода по-късно от появата на 
симптоми при салатното цвекло.  

Времето на поява на първите симптоми дава предимство в 
разпространението на кореновото гниене при захарното цвекло, където 
е регистрирано най-рано. При тази култура разпространението на 
кореновото гниене варира през годините от 32.0% до 45%.   

Най-силно разпространение  на заболяването при захарното цвекло е 
отбелязано за първата година  от отчетния период - 45%, а най-слабо 
през 2013 година.  

При кръмното цвекло разпространението на кореновото  гниене 
варира в рамките от 26.5% до 36.5%, като най-силно е през първата 
година от изследването, и най-слабо – през 2013 година.  

При салатното цвекло е отчетено разпространение на кореновото 
гниене в рамките от 15.6% до 22.8%, като  тенденцията за най-силно 
разпространение през първата и най-слабо през 2013 г. се запазва и при 
тази култура.  

 
 
 
 
 

Таблица 52. Развитие на  кореново гниене при  цвекло  Шумен - 
2011-2014. 
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2011 23.06 45.0 
28.06 15.8 27.06 36.5 13.8 30.06 06 22.8 11.7 

2012 30.06 37.3 
5.07 

12.6 
12.6 

5.07   
3.07 30.2 11.4 

9.07   
5.07    
5.07 

20.0 11.2 
11.2 

2013 5.07 32.3 
9.07 11.0 9.07  

9.07 26.5 9.3 13.07 
12.07 07 15.6 8.4 

2014 7.07 34.0 
12.07 10.5 12.07  

13.07 28.0 10.7 15.07 07 17.0 7.5 

Честотата на срещане на причинителя на ризоктонийното кореново 
гниене Rhizoctonia solani Kuhn, изчислена в края на вегетацията за 
всички култури,  е най-висока през първата година от изследването, 
като в зависимост от културата нейната стойност варира от 11.7% до 
15.8%. През  вегетация – 2011 г., честотата на срещане на причинителя 
на ризоктонийното кореново гниене е най-висока при захарното цвекло, 
а най-ниска – при салатното цвекло. През 2012 г. тази тенденция се 
запазва, като най-висока честота на срещане е отбелязана за захарното 
цвекло – 12.6%, и най-ниска за салатното цвекло – 11.2%. През 2013 г. 
също се отчита най-силно разпространение на кореновото гниене и най-
силна честота на ризоктонийно кореново гниене при захарното цвекло, 
а най-слабо те  са проявени при салатното цвекло. През тази вегетация 
кореновото гниене и при трите култури е с най-нисък интензитет за 
периода на отчитане. Макар че изчислените стойности за честотата на 
срещане на причинителя на ризоктонийното кореново гниене са ниски 
и за трите култури, то те не са най-ниските за периода на изследване. 
През 2014 г. са отчетени най-ниските стойности за честотата на 
срещане на патогена Rhizoctonia solani Kuhn, независимо от вида на 
културата. Стойностите, изчислени за този параметър, са в границите от 
7.5% до 10.5%, като отново най-високата стойност е за захарното 
цвекло. Получените резултати за разпространението на кореновото 
гниене, както и за честотата на срещане на ризоктонийното гниене 
показват, че времето на появата им зависи от климатичните условия, и 
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количество валежи, среднодневни температури на въздуха и 
относителна въздушна влажност, показват, че заболяването се влияе по 
различен начин от тези фактори. Установени са силни положителни 
корелации с висока степен на достоверност между: развитието на 
маната и количеството паднали валежи (г = 0.98); между развитието на 
маната и относителната въздушна влажност (г = 0.76); развитието на 
маната и изчислените хидротермични коефициенти, които отчитат 
едновременното действие на факторите валежи и биологично активни 
температури (г = 0.98). Тези резултати  показват, че маната при 
захарното цвекло (Peronospora farinosa f sp. betae) се развива при 
устойчиво навлажняване, като развитието на заболяването нараства с 
повишаване на количеството паднали валежи и зависи силно от 
стойността на хидротермичния коефициет, изчислен за съответния 
район. Заболяването се появява и развива ежегодно през периода 1998-
2004 г. (Табл. 51). Най-рано първи симптоми на мана в 
семепроизводните посеви се появяват през 2001 г. - на 7 май, а най-
късно през 2004 г. - на 22 май. За седемгодишния период развитието на 
заболяването е в границата от 2 до 11.87%. Най-силно развитие е 
отчетено през 1999 г., което съвпада с получените резултати за 
развитието на маната и в техническите посеви. Появата на заболяването 
в семепроизводните посеви изпреварва първите симптоми  в 
техническите посеви. Изчислените зависимости между развитието на 
маната в семепроизводните посеви и някои климатични фактори 
потвърждават положителните корелации между тях. Изчисленият 
коефициент на корелация между развитието на маната и количеството 
валежи е с висока степен на достоверност (г = 0.92), а между развитието 
на маната и  относителната влажност – г = 0.79. 

Таблица 51. Развитие на мана (Peronospora farinosa Frank f. sp. betae) 
в семепроизводни посеви от захарно цвекло в района на Царев брод. 

Годи 
на 

Дата 
на 

поява 

Развитие 
% 

до 05.07 

Сума 
валежи 
(mm) 

Средно 
дневна 

°С 

Относи 
телна 

влажност 
% 

Хидротер- 
мичен 
коефи-  
циент 

1998 17.05 5.75 90.8 17.5 70 0.86 
1999 09.05 11.87 127.1 18.8 71 1.00 
2000 15.05 4.00 82.3 17.0 63 0.81 
2001 7.05 4.90 101.6 18.0 70 0.81 
2002 13.05 3.00 72.6 19.1 62 0.60 
2003 17.05 2.00 58.2 18.9 61 0.46 

2004 22.05 10.50 107.7 21.0 71 0.91 
 
От направените наблюдения и отчитания за появата и развитието на 

маната при захарното цвекло, както и за връзката на заболяването с 
някои климатични фактори, могат да се направят изводи като: 

- При значителен брой селскостопански култури е установен 
комплекс от почвени гъби, причиняващи „сечене―. Като агресивен 
причинител от този комплекс са определени гъбите от род Pythium. 
Разработени са методики за изолиране на тези гъби и хранителни среди 
за най-доброто им култивиране при лабораторни условия. 

- Установено е влиянието на някои почвени хербициди, използвани 
при захарното цвекло, върху растежа и развитието на мицела на гъби от 
комплекса, причиняващ „сечене―, както и зависимостта на патогенитета 
им от почвената влажност. 

През последните години особено актуален въпрос, който 
производителите поставят, е да се проследи появата и развитието на 
кореновото гниене  при захарното,  кръмното  и салатното цвекло.  

Наблюденията и отчитанията по проблема, свързан с появата и 
развитието на кореновото гниене, са проведени през периода 2012-2014 
година, при агроклиматичните  условия на район  Шумен. 
Изследванията са на естествен инфекциозен фон, в опитното поле на 
Земеделски институт - гр. Шумен. Опитните  парцелки  имат размер  
10.8 m2, рандоминизирани по блоковия метод, в четири повторения. 
Варианти на опита са:  захарно цвекло (сорт Елит), кръмно цвекло (сорт 
Веси) и салатно цвекло (сорт Радост 3). От всеки вариант  са отчитани 
по 200 растения през фенофазите от развитието на културите „зреене на 
кореноплода‖ и „техническа зрялост‖. Разпространението на 
заболяването  е отчетено   по формулата: 

P= A.100/ N, където: P - % болни растения; A - брой болни растения 
от отчетените; N - брой отчетени растения.  

Среднопретегленият % болни растения е преизчислен по отношение 
на единица площ - % болни растения за 1 da. Температурните условия 
през време на изследването  благоприятстват по-късната поява на 
кореновото гниене  и при трите култури.  

Температурният фактор  и осигуреността с валежи предполагат 
преимуществено развитие на фузарийно гниене (Fusarium oxysporum), а 
през първата  година на изследване – и на ризоктонийно кореново 
гниене (Rhyzoctonia solani), поради най-добрата осигуреност с 
количество от   валежи през периода IV-IX, които дават възможност за 
активизиране на  патогена. 

В лабораторни условия  за изолиране на причинителя на 
ризоктонийното кореново гниене Rhizoctonia solani Kuhn са използвани 
стандартни лабораторни методи. За изолации и култивиране на 
патогена са използвани  воден агар (ВА) и среда на Чапек - СЧ (Tanova, 
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2003). Причинителят е изолиран от растителни проби, вземани  при  
вадене на кореноплодите през фенофаза „техническа зрялост‖. 
Честотата на срещане на изолираните колонии от патогена  в 
асоциацията от микроорганизми в болните кореноплоди  е отчетена в %   
по формулата: 

F= AI  x 100/At, където: F - честота на срещане на Rhizoctonia solani 
Kuhn  в %; AI - брой  кореноплоди, от които е изолиран патогенът; At - 
общ брой кореноплоди с признаци на гниене.  

Времето на поява  на кореновото гниене  е различно през годините за  
всяка от културите (Табл. 52). Различия са установени и между 
културите през всяка от  вегетациите. В зависимост от отчетната година 
при захарното цвекло кореново гниене е отчетено през периода 23.06. - 
07.07.   

При кръмното цвекло симптомите на заболяването се появяват 
средно през периода 27.06. - 12.07., т.е. с около 4 дни по-късно в 
сравнение със захарното цвекло  при едни и същи климатични условия. 
При салатното цвекло кореново гниене е  отчетено през периода 30.06. - 
15.07. Това е 7-8 дни средно за периода по-късно от появата при 
захарното цвекло, и с 3 дни средно за периода по-късно от появата на 
симптоми при салатното цвекло.  

Времето на поява на първите симптоми дава предимство в 
разпространението на кореновото гниене при захарното цвекло, където 
е регистрирано най-рано. При тази култура разпространението на 
кореновото гниене варира през годините от 32.0% до 45%.   

Най-силно разпространение  на заболяването при захарното цвекло е 
отбелязано за първата година  от отчетния период - 45%, а най-слабо 
през 2013 година.  

При кръмното цвекло разпространението на кореновото  гниене 
варира в рамките от 26.5% до 36.5%, като най-силно е през първата 
година от изследването, и най-слабо – през 2013 година.  

При салатното цвекло е отчетено разпространение на кореновото 
гниене в рамките от 15.6% до 22.8%, като  тенденцията за най-силно 
разпространение през първата и най-слабо през 2013 г. се запазва и при 
тази култура.  

 
 
 
 
 

Таблица 52. Развитие на  кореново гниене при  цвекло  Шумен - 
2011-2014. 
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2011 23.06 45.0 
28.06 15.8 27.06 36.5 13.8 30.06 06 22.8 11.7 

2012 30.06 37.3 
5.07 

12.6 
12.6 

5.07   
3.07 30.2 11.4 

9.07   
5.07    
5.07 

20.0 11.2 
11.2 

2013 5.07 32.3 
9.07 11.0 9.07  

9.07 26.5 9.3 13.07 
12.07 07 15.6 8.4 

2014 7.07 34.0 
12.07 10.5 12.07  

13.07 28.0 10.7 15.07 07 17.0 7.5 

Честотата на срещане на причинителя на ризоктонийното кореново 
гниене Rhizoctonia solani Kuhn, изчислена в края на вегетацията за 
всички култури,  е най-висока през първата година от изследването, 
като в зависимост от културата нейната стойност варира от 11.7% до 
15.8%. През  вегетация – 2011 г., честотата на срещане на причинителя 
на ризоктонийното кореново гниене е най-висока при захарното цвекло, 
а най-ниска – при салатното цвекло. През 2012 г. тази тенденция се 
запазва, като най-висока честота на срещане е отбелязана за захарното 
цвекло – 12.6%, и най-ниска за салатното цвекло – 11.2%. През 2013 г. 
също се отчита най-силно разпространение на кореновото гниене и най-
силна честота на ризоктонийно кореново гниене при захарното цвекло, 
а най-слабо те  са проявени при салатното цвекло. През тази вегетация 
кореновото гниене и при трите култури е с най-нисък интензитет за 
периода на отчитане. Макар че изчислените стойности за честотата на 
срещане на причинителя на ризоктонийното кореново гниене са ниски 
и за трите култури, то те не са най-ниските за периода на изследване. 
През 2014 г. са отчетени най-ниските стойности за честотата на 
срещане на патогена Rhizoctonia solani Kuhn, независимо от вида на 
културата. Стойностите, изчислени за този параметър, са в границите от 
7.5% до 10.5%, като отново най-високата стойност е за захарното 
цвекло. Получените резултати за разпространението на кореновото 
гниене, както и за честотата на срещане на ризоктонийното гниене 
показват, че времето на появата им зависи от климатичните условия, и 
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2003). Причинителят е изолиран от растителни проби, вземани  при  
вадене на кореноплодите през фенофаза „техническа зрялост‖. 
Честотата на срещане на изолираните колонии от патогена  в 
асоциацията от микроорганизми в болните кореноплоди  е отчетена в %   
по формулата: 

F= AI  x 100/At, където: F - честота на срещане на Rhizoctonia solani 
Kuhn  в %; AI - брой  кореноплоди, от които е изолиран патогенът; At - 
общ брой кореноплоди с признаци на гниене.  

Времето на поява  на кореновото гниене  е различно през годините за  
всяка от културите (Табл. 52). Различия са установени и между 
културите през всяка от  вегетациите. В зависимост от отчетната година 
при захарното цвекло кореново гниене е отчетено през периода 23.06. - 
07.07.   

При кръмното цвекло симптомите на заболяването се появяват 
средно през периода 27.06. - 12.07., т.е. с около 4 дни по-късно в 
сравнение със захарното цвекло  при едни и същи климатични условия. 
При салатното цвекло кореново гниене е  отчетено през периода 30.06. - 
15.07. Това е 7-8 дни средно за периода по-късно от появата при 
захарното цвекло, и с 3 дни средно за периода по-късно от появата на 
симптоми при салатното цвекло.  

Времето на поява на първите симптоми дава предимство в 
разпространението на кореновото гниене при захарното цвекло, където 
е регистрирано най-рано. При тази култура разпространението на 
кореновото гниене варира през годините от 32.0% до 45%.   

Най-силно разпространение  на заболяването при захарното цвекло е 
отбелязано за първата година  от отчетния период - 45%, а най-слабо 
през 2013 година.  

При кръмното цвекло разпространението на кореновото  гниене 
варира в рамките от 26.5% до 36.5%, като най-силно е през първата 
година от изследването, и най-слабо – през 2013 година.  

При салатното цвекло е отчетено разпространение на кореновото 
гниене в рамките от 15.6% до 22.8%, като  тенденцията за най-силно 
разпространение през първата и най-слабо през 2013 г. се запазва и при 
тази култура.  

 
 
 
 
 

Таблица 52. Развитие на  кореново гниене при  цвекло  Шумен - 
2011-2014. 
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2011 23.06 45.0 
28.06 15.8 27.06 36.5 13.8 30.06 06 22.8 11.7 

2012 30.06 37.3 
5.07 

12.6 
12.6 

5.07   
3.07 30.2 11.4 

9.07   
5.07    
5.07 

20.0 11.2 
11.2 

2013 5.07 32.3 
9.07 11.0 9.07  

9.07 26.5 9.3 13.07 
12.07 07 15.6 8.4 

2014 7.07 34.0 
12.07 10.5 12.07  

13.07 28.0 10.7 15.07 07 17.0 7.5 

Честотата на срещане на причинителя на ризоктонийното кореново 
гниене Rhizoctonia solani Kuhn, изчислена в края на вегетацията за 
всички култури,  е най-висока през първата година от изследването, 
като в зависимост от културата нейната стойност варира от 11.7% до 
15.8%. През  вегетация – 2011 г., честотата на срещане на причинителя 
на ризоктонийното кореново гниене е най-висока при захарното цвекло, 
а най-ниска – при салатното цвекло. През 2012 г. тази тенденция се 
запазва, като най-висока честота на срещане е отбелязана за захарното 
цвекло – 12.6%, и най-ниска за салатното цвекло – 11.2%. През 2013 г. 
също се отчита най-силно разпространение на кореновото гниене и най-
силна честота на ризоктонийно кореново гниене при захарното цвекло, 
а най-слабо те  са проявени при салатното цвекло. През тази вегетация 
кореновото гниене и при трите култури е с най-нисък интензитет за 
периода на отчитане. Макар че изчислените стойности за честотата на 
срещане на причинителя на ризоктонийното кореново гниене са ниски 
и за трите култури, то те не са най-ниските за периода на изследване. 
През 2014 г. са отчетени най-ниските стойности за честотата на 
срещане на патогена Rhizoctonia solani Kuhn, независимо от вида на 
културата. Стойностите, изчислени за този параметър, са в границите от 
7.5% до 10.5%, като отново най-високата стойност е за захарното 
цвекло. Получените резултати за разпространението на кореновото 
гниене, както и за честотата на срещане на ризоктонийното гниене 
показват, че времето на появата им зависи от климатичните условия, и 
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особено от  количеството валежи – най-много за периода – 391 mm.  
През тази година, определена като „влажна‖, с количество валежи над 
нормата, са отчетени най-високите стойности на разпространение на 
кореновото гниене. 

Отчетеното по-силно  разпространение на кореновото гниене и 
честотата на срещане на ризоктонийното кореново гниене  при 
захарното цвекло, в сравнение с другите два вида цвекло, се обяснява с 
по-голямото количество захари в кореноплода на тази култура, което я 
прави по-добра хранителна среда за причинителите на кореново гниене 
(Royk and Nurmuchamedov, 2002). С проведеното проучване  се цели: да 
се установи агресивността на изолати от някои почвени гъби,  
изолирани от ризосферата на захарното цвекло и причиняващи 
„сечене―; да се определи оптималната среда за растеж на някои от тях и 
да се установи влиянието на почвената влажност върху агресивността 
на изолати от Pythium и Alternaria на фона на най-употребявания 
почвен хербицид за културата. Използвани са изолати от родовете 
Pythium, Alternaria, Mucor, Fusarium, Rhizoctonia, получени от цвеклови 
растения до фаза кръстосване. Изпитвани са 7 вида синтетични и 
органични хранителни среди за култивиране на изолати от Pythium ssp. 
и Alternaria ssp.: на Барне, Чапек, воден, цвеклов, картофен, овесен и 
царевичен агар. 

Отчитано е влиянието върху растежа на мицела и натрупването на 
биомаса чрез измерване диаметъра на колониите и по тегловния метод 
(Nakova, 1988) на 7-мия ден от култивирането. Агресивността на 
получените изолати е изпитана при оранжерийни условия в съдови 
опити чрез изкуствено заразяване по установените методи. Засети са по 
100 семена за вариант и е отчетен процентът на загиналите растения. 
Изменението на агресивността на изолати на Pythium ssp. и Alternaria 
ssp. е отчитано и при различни варианти на почвена влажност при 50%, 
70% и 90% от ППВ при наличие или отсъствие на хербицида Дуал 
(Метолахлор - а.в. 225 g) в доза 450 ml/da. За стандарт е използван 
вариантът със 70% от ППВ без хербицид и заразяване. Изолатът на 
Pythium ssp. расте най-добре върху царевичен агар, като натрупва 
максимално количество свежа маса (8.59 g) и най-висок процент сухо 
вещество в нея (5.6), при максимален диаметър на колонията 66 mm 
(Табл. 53).  

По-ниски стойности от контролния вариант (воден агар) за диаметъра 
на колонията са измерени при варианта върху картофен агар, а близка до 
контролата - за диаметъра на колонията върху среда на Барне. 
Стойностите за натрупаните свежа биомаса и процент на сухо вещество в 
тях за вариантите върху картофен агар и среда на Барне са по-ниски от 
останалите варианти, но по-високи от контролата. Получените резултати 
показват, че Pythium ssp. усвоява по-добре белтъчните и въглехидратните 
вещества от царевичен и овесен агар, отколкото от картофен. По-добре се 
усвоява захарозата от цвекловия агар, отколкото декстрозата, съдържаща 
се в минералната среда на Чапек, и глюкозата в средата на Барне. 

 

Таблица 53. Влияние на различни хранителни среди върху растежа 
на изолати от Pythium и Alternaria ssp. 

Хранителна среда 
Диаметър на 
мицела, mm 

Свежа 
маса, g 

Сухо 
вещество, 

% 
Pythium 
ssp.(1) 

Alternaria 
ssp. (2) -1 -2 -1 -2 

H2O агар 21.2 43.00 0.05 0.19 2.43 1.90 
Barne  35.40 32.60 0.52 0.80 1.71 2.30 
Chapek 45.20 50.40 4.12 4.41 3.47 2.97 
Картофен агар 30.80 55.60 0.37 1.01 2.52 2.50 
Овесен агар 59.60 58.60 5.34 6.72 4.97 5.67 
Царевичен агар 66.00 54.80 8.59 8.73 5.60 6.20 
Цвеклов агар 55.60 56.00 2.97 4.49 5.30 5.80 

При варианти с едновременно инокулиране с комплекса от изолати е 
отчетен най-висок процент загинали растения (100% - Табл. 54). Малко 
по-нисък е този процент за изолата от Pythium ssp. (96.5), a най-нисък - 
за изолата от Alternaria ssp. (51.8). Всички изпитани изолати проявяват 
висока агресивност като причинители на „сечене― до фаза кръстосване, 
a  в по-късните фази (1-ва двойка същински листа) не причиняват 
повреди по кореновата система. За подобен родов състав фитопатогени 
се съобщава за Казахстан (Toporovskaya, 1985). 

Таблица 54. Агресивност на гъбни изолати, причиняващи ―сечене‖ 
при захарното цвекло през различни фенофази. 

Изпитвани 
изолати.Ê 

Загинали растения % спрямо контролата. 

Котиледони. 
Котиледони-  I двойка 

листа. 
I двойка 

листа 
5-и. 6-и 

лист 
Pythium ssp. 92.0 96.5 96.5 
Alternaria ssp. 46.5 50.6 51.8 
Mucor ssp. 50.0 54.1 54.1 
Fusarium ssp. 73.3 74.1 74.1 
Rhizoctonia 
ssp. 86.0 86.0 87.1 

Complex 
Pythium ssp.. 
Alternaria 
ssp.. Mucor 
ssp.. Fusarium 
ssp.. и 
Rhizoctonia 
ssp. 

100.0 100.0 100.0 

Контрола-
стерилна 
почва. 

14.0 15.0 15.0 
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2003). Причинителят е изолиран от растителни проби, вземани  при  
вадене на кореноплодите през фенофаза „техническа зрялост‖. 
Честотата на срещане на изолираните колонии от патогена  в 
асоциацията от микроорганизми в болните кореноплоди  е отчетена в %   
по формулата: 

F= AI  x 100/At, където: F - честота на срещане на Rhizoctonia solani 
Kuhn  в %; AI - брой  кореноплоди, от които е изолиран патогенът; At - 
общ брой кореноплоди с признаци на гниене.  

Времето на поява  на кореновото гниене  е различно през годините за  
всяка от културите (Табл. 52). Различия са установени и между 
културите през всяка от  вегетациите. В зависимост от отчетната година 
при захарното цвекло кореново гниене е отчетено през периода 23.06. - 
07.07.   

При кръмното цвекло симптомите на заболяването се появяват 
средно през периода 27.06. - 12.07., т.е. с около 4 дни по-късно в 
сравнение със захарното цвекло  при едни и същи климатични условия. 
При салатното цвекло кореново гниене е  отчетено през периода 30.06. - 
15.07. Това е 7-8 дни средно за периода по-късно от появата при 
захарното цвекло, и с 3 дни средно за периода по-късно от появата на 
симптоми при салатното цвекло.  

Времето на поява на първите симптоми дава предимство в 
разпространението на кореновото гниене при захарното цвекло, където 
е регистрирано най-рано. При тази култура разпространението на 
кореновото гниене варира през годините от 32.0% до 45%.   

Най-силно разпространение  на заболяването при захарното цвекло е 
отбелязано за първата година  от отчетния период - 45%, а най-слабо 
през 2013 година.  

При кръмното цвекло разпространението на кореновото  гниене 
варира в рамките от 26.5% до 36.5%, като най-силно е през първата 
година от изследването, и най-слабо – през 2013 година.  

При салатното цвекло е отчетено разпространение на кореновото 
гниене в рамките от 15.6% до 22.8%, като  тенденцията за най-силно 
разпространение през първата и най-слабо през 2013 г. се запазва и при 
тази култура.  

 
 
 
 
 

Таблица 52. Развитие на  кореново гниене при  цвекло  Шумен - 
2011-2014. 
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2014 7.07 34.0 
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13.07 28.0 10.7 15.07 07 17.0 7.5 

Честотата на срещане на причинителя на ризоктонийното кореново 
гниене Rhizoctonia solani Kuhn, изчислена в края на вегетацията за 
всички култури,  е най-висока през първата година от изследването, 
като в зависимост от културата нейната стойност варира от 11.7% до 
15.8%. През  вегетация – 2011 г., честотата на срещане на причинителя 
на ризоктонийното кореново гниене е най-висока при захарното цвекло, 
а най-ниска – при салатното цвекло. През 2012 г. тази тенденция се 
запазва, като най-висока честота на срещане е отбелязана за захарното 
цвекло – 12.6%, и най-ниска за салатното цвекло – 11.2%. През 2013 г. 
също се отчита най-силно разпространение на кореновото гниене и най-
силна честота на ризоктонийно кореново гниене при захарното цвекло, 
а най-слабо те  са проявени при салатното цвекло. През тази вегетация 
кореновото гниене и при трите култури е с най-нисък интензитет за 
периода на отчитане. Макар че изчислените стойности за честотата на 
срещане на причинителя на ризоктонийното кореново гниене са ниски 
и за трите култури, то те не са най-ниските за периода на изследване. 
През 2014 г. са отчетени най-ниските стойности за честотата на 
срещане на патогена Rhizoctonia solani Kuhn, независимо от вида на 
културата. Стойностите, изчислени за този параметър, са в границите от 
7.5% до 10.5%, като отново най-високата стойност е за захарното 
цвекло. Получените резултати за разпространението на кореновото 
гниене, както и за честотата на срещане на ризоктонийното гниене 
показват, че времето на появата им зависи от климатичните условия, и 
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особено от  количеството валежи – най-много за периода – 391 mm.  
През тази година, определена като „влажна‖, с количество валежи над 
нормата, са отчетени най-високите стойности на разпространение на 
кореновото гниене. 

Отчетеното по-силно  разпространение на кореновото гниене и 
честотата на срещане на ризоктонийното кореново гниене  при 
захарното цвекло, в сравнение с другите два вида цвекло, се обяснява с 
по-голямото количество захари в кореноплода на тази култура, което я 
прави по-добра хранителна среда за причинителите на кореново гниене 
(Royk and Nurmuchamedov, 2002). С проведеното проучване  се цели: да 
се установи агресивността на изолати от някои почвени гъби,  
изолирани от ризосферата на захарното цвекло и причиняващи 
„сечене―; да се определи оптималната среда за растеж на някои от тях и 
да се установи влиянието на почвената влажност върху агресивността 
на изолати от Pythium и Alternaria на фона на най-употребявания 
почвен хербицид за културата. Използвани са изолати от родовете 
Pythium, Alternaria, Mucor, Fusarium, Rhizoctonia, получени от цвеклови 
растения до фаза кръстосване. Изпитвани са 7 вида синтетични и 
органични хранителни среди за култивиране на изолати от Pythium ssp. 
и Alternaria ssp.: на Барне, Чапек, воден, цвеклов, картофен, овесен и 
царевичен агар. 

Отчитано е влиянието върху растежа на мицела и натрупването на 
биомаса чрез измерване диаметъра на колониите и по тегловния метод 
(Nakova, 1988) на 7-мия ден от култивирането. Агресивността на 
получените изолати е изпитана при оранжерийни условия в съдови 
опити чрез изкуствено заразяване по установените методи. Засети са по 
100 семена за вариант и е отчетен процентът на загиналите растения. 
Изменението на агресивността на изолати на Pythium ssp. и Alternaria 
ssp. е отчитано и при различни варианти на почвена влажност при 50%, 
70% и 90% от ППВ при наличие или отсъствие на хербицида Дуал 
(Метолахлор - а.в. 225 g) в доза 450 ml/da. За стандарт е използван 
вариантът със 70% от ППВ без хербицид и заразяване. Изолатът на 
Pythium ssp. расте най-добре върху царевичен агар, като натрупва 
максимално количество свежа маса (8.59 g) и най-висок процент сухо 
вещество в нея (5.6), при максимален диаметър на колонията 66 mm 
(Табл. 53).  

По-ниски стойности от контролния вариант (воден агар) за диаметъра 
на колонията са измерени при варианта върху картофен агар, а близка до 
контролата - за диаметъра на колонията върху среда на Барне. 
Стойностите за натрупаните свежа биомаса и процент на сухо вещество в 
тях за вариантите върху картофен агар и среда на Барне са по-ниски от 
останалите варианти, но по-високи от контролата. Получените резултати 
показват, че Pythium ssp. усвоява по-добре белтъчните и въглехидратните 
вещества от царевичен и овесен агар, отколкото от картофен. По-добре се 
усвоява захарозата от цвекловия агар, отколкото декстрозата, съдържаща 
се в минералната среда на Чапек, и глюкозата в средата на Барне. 

 

Таблица 53. Влияние на различни хранителни среди върху растежа 
на изолати от Pythium и Alternaria ssp. 

Хранителна среда 
Диаметър на 
мицела, mm 

Свежа 
маса, g 

Сухо 
вещество, 

% 
Pythium 
ssp.(1) 

Alternaria 
ssp. (2) -1 -2 -1 -2 

H2O агар 21.2 43.00 0.05 0.19 2.43 1.90 
Barne  35.40 32.60 0.52 0.80 1.71 2.30 
Chapek 45.20 50.40 4.12 4.41 3.47 2.97 
Картофен агар 30.80 55.60 0.37 1.01 2.52 2.50 
Овесен агар 59.60 58.60 5.34 6.72 4.97 5.67 
Царевичен агар 66.00 54.80 8.59 8.73 5.60 6.20 
Цвеклов агар 55.60 56.00 2.97 4.49 5.30 5.80 

При варианти с едновременно инокулиране с комплекса от изолати е 
отчетен най-висок процент загинали растения (100% - Табл. 54). Малко 
по-нисък е този процент за изолата от Pythium ssp. (96.5), a най-нисък - 
за изолата от Alternaria ssp. (51.8). Всички изпитани изолати проявяват 
висока агресивност като причинители на „сечене― до фаза кръстосване, 
a  в по-късните фази (1-ва двойка същински листа) не причиняват 
повреди по кореновата система. За подобен родов състав фитопатогени 
се съобщава за Казахстан (Toporovskaya, 1985). 

Таблица 54. Агресивност на гъбни изолати, причиняващи ―сечене‖ 
при захарното цвекло през различни фенофази. 

Изпитвани 
изолати.Ê 

Загинали растения % спрямо контролата. 

Котиледони. 
Котиледони-  I двойка 

листа. 
I двойка 

листа 
5-и. 6-и 

лист 
Pythium ssp. 92.0 96.5 96.5 
Alternaria ssp. 46.5 50.6 51.8 
Mucor ssp. 50.0 54.1 54.1 
Fusarium ssp. 73.3 74.1 74.1 
Rhizoctonia 
ssp. 86.0 86.0 87.1 

Complex 
Pythium ssp.. 
Alternaria 
ssp.. Mucor 
ssp.. Fusarium 
ssp.. и 
Rhizoctonia 
ssp. 

100.0 100.0 100.0 

Контрола-
стерилна 
почва. 

14.0 15.0 15.0 
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особено от  количеството валежи – най-много за периода – 391 mm.  
През тази година, определена като „влажна‖, с количество валежи над 
нормата, са отчетени най-високите стойности на разпространение на 
кореновото гниене. 

Отчетеното по-силно  разпространение на кореновото гниене и 
честотата на срещане на ризоктонийното кореново гниене  при 
захарното цвекло, в сравнение с другите два вида цвекло, се обяснява с 
по-голямото количество захари в кореноплода на тази култура, което я 
прави по-добра хранителна среда за причинителите на кореново гниене 
(Royk and Nurmuchamedov, 2002). С проведеното проучване  се цели: да 
се установи агресивността на изолати от някои почвени гъби,  
изолирани от ризосферата на захарното цвекло и причиняващи 
„сечене―; да се определи оптималната среда за растеж на някои от тях и 
да се установи влиянието на почвената влажност върху агресивността 
на изолати от Pythium и Alternaria на фона на най-употребявания 
почвен хербицид за културата. Използвани са изолати от родовете 
Pythium, Alternaria, Mucor, Fusarium, Rhizoctonia, получени от цвеклови 
растения до фаза кръстосване. Изпитвани са 7 вида синтетични и 
органични хранителни среди за култивиране на изолати от Pythium ssp. 
и Alternaria ssp.: на Барне, Чапек, воден, цвеклов, картофен, овесен и 
царевичен агар. 

Отчитано е влиянието върху растежа на мицела и натрупването на 
биомаса чрез измерване диаметъра на колониите и по тегловния метод 
(Nakova, 1988) на 7-мия ден от култивирането. Агресивността на 
получените изолати е изпитана при оранжерийни условия в съдови 
опити чрез изкуствено заразяване по установените методи. Засети са по 
100 семена за вариант и е отчетен процентът на загиналите растения. 
Изменението на агресивността на изолати на Pythium ssp. и Alternaria 
ssp. е отчитано и при различни варианти на почвена влажност при 50%, 
70% и 90% от ППВ при наличие или отсъствие на хербицида Дуал 
(Метолахлор - а.в. 225 g) в доза 450 ml/da. За стандарт е използван 
вариантът със 70% от ППВ без хербицид и заразяване. Изолатът на 
Pythium ssp. расте най-добре върху царевичен агар, като натрупва 
максимално количество свежа маса (8.59 g) и най-висок процент сухо 
вещество в нея (5.6), при максимален диаметър на колонията 66 mm 
(Табл. 53).  

По-ниски стойности от контролния вариант (воден агар) за диаметъра 
на колонията са измерени при варианта върху картофен агар, а близка до 
контролата - за диаметъра на колонията върху среда на Барне. 
Стойностите за натрупаните свежа биомаса и процент на сухо вещество в 
тях за вариантите върху картофен агар и среда на Барне са по-ниски от 
останалите варианти, но по-високи от контролата. Получените резултати 
показват, че Pythium ssp. усвоява по-добре белтъчните и въглехидратните 
вещества от царевичен и овесен агар, отколкото от картофен. По-добре се 
усвоява захарозата от цвекловия агар, отколкото декстрозата, съдържаща 
се в минералната среда на Чапек, и глюкозата в средата на Барне. 

 

Таблица 53. Влияние на различни хранителни среди върху растежа 
на изолати от Pythium и Alternaria ssp. 

Хранителна среда 
Диаметър на 
мицела, mm 

Свежа 
маса, g 

Сухо 
вещество, 

% 
Pythium 
ssp.(1) 

Alternaria 
ssp. (2) -1 -2 -1 -2 

H2O агар 21.2 43.00 0.05 0.19 2.43 1.90 
Barne  35.40 32.60 0.52 0.80 1.71 2.30 
Chapek 45.20 50.40 4.12 4.41 3.47 2.97 
Картофен агар 30.80 55.60 0.37 1.01 2.52 2.50 
Овесен агар 59.60 58.60 5.34 6.72 4.97 5.67 
Царевичен агар 66.00 54.80 8.59 8.73 5.60 6.20 
Цвеклов агар 55.60 56.00 2.97 4.49 5.30 5.80 

При варианти с едновременно инокулиране с комплекса от изолати е 
отчетен най-висок процент загинали растения (100% - Табл. 54). Малко 
по-нисък е този процент за изолата от Pythium ssp. (96.5), a най-нисък - 
за изолата от Alternaria ssp. (51.8). Всички изпитани изолати проявяват 
висока агресивност като причинители на „сечене― до фаза кръстосване, 
a  в по-късните фази (1-ва двойка същински листа) не причиняват 
повреди по кореновата система. За подобен родов състав фитопатогени 
се съобщава за Казахстан (Toporovskaya, 1985). 

Таблица 54. Агресивност на гъбни изолати, причиняващи ―сечене‖ 
при захарното цвекло през различни фенофази. 

Изпитвани 
изолати.Ê 

Загинали растения % спрямо контролата. 

Котиледони. 
Котиледони-  I двойка 

листа. 
I двойка 

листа 
5-и. 6-и 

лист 
Pythium ssp. 92.0 96.5 96.5 
Alternaria ssp. 46.5 50.6 51.8 
Mucor ssp. 50.0 54.1 54.1 
Fusarium ssp. 73.3 74.1 74.1 
Rhizoctonia 
ssp. 86.0 86.0 87.1 

Complex 
Pythium ssp.. 
Alternaria 
ssp.. Mucor 
ssp.. Fusarium 
ssp.. и 
Rhizoctonia 
ssp. 

100.0 100.0 100.0 

Контрола-
стерилна 
почва. 

14.0 15.0 15.0 
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При изпитване влиянието на почвената влажност върху 

агресивността на изолати от Pythium ssp. и Alternaria ssp. на фон без 
хербициди и при внасяне на Дуал 450 ml/da (Табл. 55) се установява, че 
при вариантите с отклоняване на оптималната стойност на ППВ (70%) 
агресивността на Pythium ssp. се увеличава, а наличието на Дуал (450 
ml/da) във всички варианти за ППВ подтиска тази агресивност. 
Агресивността на Afternana ssp. е най-висока във варианта с 50% ППВ, 
при отсъствие на хербицид. Увеличението на ППВ подтиска слабо 
агресивността на гъбата, докато Дуал я стимулира. 
Таблица 55. Влияние на влажността на почвата и хербицида Дуал върху 
агресивността на  Pythium ssp. и Alternaria ssp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кръмното и салатното  цвекло са  култури, препоръчвани  за 
биологичното земеделие, тъй като кръмното цвекло е  ценен и 
калоричен източник на фураж, а салатното цвекло е здравословна и 
високо ценена храна.  

В Германия е оценена устойчивостта към заболяването на 12 сорта 
захарно цвекло, отглеждани в страната. При изкуствено инокулиране в 
оранжерийни условия е установена различната реакция на тестваните 
сортове (Ulrich – Eberhard, 1996). Информационните източници за 
реакции на устойчивост  или чувствителност към причинителя на   
церкоспороза на селекционни материали от кръмно цвекло са много 
оскъдни, вероятно поради все още по-слабия интерес към тази култура. 
За различия в устойчивостта  на селекционните материали от кръмно 
цвекло  по отношение на  икономически най-важното  заболяване  по 
листата на цвеклото съобщават и наши автори (Uchkunova et al., 2008; 
Tanova et al., 2014). Според авторите получените резултати показват, че 
кръмното цвекло се напада в най-силна степен от листни болести, от 
които с водещо значение е церкоспорозата. 

Като сравняват разпространението на заболяването при сортове  
захарно и кръмно цвекло, Tanova et al. (2014) стигат до 

предположението, че с намаляване на площите от захарно цвекло 
съществува реален риск церкоспората да се развива  по-силно върху 
листната маса на кръмното цвекло. Това налага селекционните 
програми за устойчивост към церкоспорозата да се коригират и 
работата да бъде насочена към създаване на сортове кръмно цвекло, 
устойчиви и толерантни към това икономически значимо за културата 
заболяване. Предвид обнадеждаващите резултати за действието на 
извлека от риган и търсенето на екологосъобразни средства  беше 
поставена цел да се проучи действието на извлек от татул върху 
причинителя на кореновото ризоктонийно гниене при цвеклото - 
(Rhizoctonia solani Kuhn). 

При in vitro условия е тестван 14-дневен изолат на патогена, получен 
от захарно цвекло. Проучени са растежът и агресивността му под 
въздействието на хранителни среди с различна концентрация на воден 
извлек от листа на татул (Datura stramonium L.). Извлекът, получен 
след водна екстракция, е добавян в концентрации - 0.l ml/l; 0.5 ml/1; 1.0 
ml/1; 5.0 ml/1; 10.0 ml/1; 15.0 ml/l и 20.0 ml/l в хранителната среда 
(воден агар). Култивирането е извършено на тъмно, при температура 25 
- 260С. Отчитанията за растежа са извършени на 3-ия ден от 
култивирането, когато е измерван диаметърът на колониите, и на 14-ия 
ден, за определяне на съдържанието суха биомаса по тегловния метод. 

За проучване агресивността на патогена е извършвано инокулиране 
на кореноплоди захарно цвекло с 14-дневни култури от всички 
хранителни среди. На 7-мия ден от инокулирането на заразените 
кореноплоди е отчитана скоростта на проникване, в зависимост от 
диаметъра на локалните повреди. Количеството гнила маса е 
определено на 21-вия ден, по тегловния метод, като предварително е 
отделена здравата маса на всеки заразен кореноплод. 

Измереният диаметър на мицелните колонии, развили се на 
хранителни среди с участие на извлек от татул (5, 10, 15 и 20 ml/l), 
нараства с увеличаване на концентрацията (Табл. 56). При 
максималната концентрация 20 ml/l нарастването е 18.5%, а при 
минималната съответно 12.5%. При натрупването на биомаса също се 
наблюдава тенденция за нарастване, но при този показател то е по-
слабо и е достоверно за варианта с най-високо съдържание на извлека - 
20ml/l. 

От получените резултати за растежа на мицела може да се направи 
заключението, че високите концентрации на извлека в хранителната 
среда засилват растежа и повишават количеството суха биомаса в 
мицела. Тези резултати са в тясна връзка с регистрираните изменения в 
културните особености при различните варианти. Те се изразяват в 
промяна на оцветяването и плътността на въздушния мицел. 

С увеличаване на концентрацията на извлека мицельт се уплътнява и 
променя окраската си от прозрачно до матово бяло. Това е най-силно 
изразено за вариантите със съдържание на извлек 10.15 и 20 ml/l. 

 
 
 

Варианти Кълняемост, % 
50 % USH 70% USH 90 % USH 

I . Pythium ssp. 
С Дуал 450 ml/da 54.5 68.2 59.1 
Без хербицид 30.0 55.7 51.5 
Без хербицид и 
плесени 

70.0 100.0 113.5 

GD 5 % 9.1 9.1 9.1 
II.  Alternaria ssp. 

Без Дуал 450 
ml/da. 

63.6 36.4 45.5 

Без хербицид 31.0 45.5 54.5 
Без хербицид и 
плесени 

70.0 100.0 113.6 

GD 5 % 8.2 8.2 8.2 
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особено от  количеството валежи – най-много за периода – 391 mm.  
През тази година, определена като „влажна‖, с количество валежи над 
нормата, са отчетени най-високите стойности на разпространение на 
кореновото гниене. 

Отчетеното по-силно  разпространение на кореновото гниене и 
честотата на срещане на ризоктонийното кореново гниене  при 
захарното цвекло, в сравнение с другите два вида цвекло, се обяснява с 
по-голямото количество захари в кореноплода на тази култура, което я 
прави по-добра хранителна среда за причинителите на кореново гниене 
(Royk and Nurmuchamedov, 2002). С проведеното проучване  се цели: да 
се установи агресивността на изолати от някои почвени гъби,  
изолирани от ризосферата на захарното цвекло и причиняващи 
„сечене―; да се определи оптималната среда за растеж на някои от тях и 
да се установи влиянието на почвената влажност върху агресивността 
на изолати от Pythium и Alternaria на фона на най-употребявания 
почвен хербицид за културата. Използвани са изолати от родовете 
Pythium, Alternaria, Mucor, Fusarium, Rhizoctonia, получени от цвеклови 
растения до фаза кръстосване. Изпитвани са 7 вида синтетични и 
органични хранителни среди за култивиране на изолати от Pythium ssp. 
и Alternaria ssp.: на Барне, Чапек, воден, цвеклов, картофен, овесен и 
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Отчитано е влиянието върху растежа на мицела и натрупването на 
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(Nakova, 1988) на 7-мия ден от култивирането. Агресивността на 
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ssp. е отчитано и при различни варианти на почвена влажност при 50%, 
70% и 90% от ППВ при наличие или отсъствие на хербицида Дуал 
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Таблица 53. Влияние на различни хранителни среди върху растежа 
на изолати от Pythium и Alternaria ssp. 

Хранителна среда 
Диаметър на 
мицела, mm 

Свежа 
маса, g 

Сухо 
вещество, 

% 
Pythium 
ssp.(1) 

Alternaria 
ssp. (2) -1 -2 -1 -2 

H2O агар 21.2 43.00 0.05 0.19 2.43 1.90 
Barne  35.40 32.60 0.52 0.80 1.71 2.30 
Chapek 45.20 50.40 4.12 4.41 3.47 2.97 
Картофен агар 30.80 55.60 0.37 1.01 2.52 2.50 
Овесен агар 59.60 58.60 5.34 6.72 4.97 5.67 
Царевичен агар 66.00 54.80 8.59 8.73 5.60 6.20 
Цвеклов агар 55.60 56.00 2.97 4.49 5.30 5.80 

При варианти с едновременно инокулиране с комплекса от изолати е 
отчетен най-висок процент загинали растения (100% - Табл. 54). Малко 
по-нисък е този процент за изолата от Pythium ssp. (96.5), a най-нисък - 
за изолата от Alternaria ssp. (51.8). Всички изпитани изолати проявяват 
висока агресивност като причинители на „сечене― до фаза кръстосване, 
a  в по-късните фази (1-ва двойка същински листа) не причиняват 
повреди по кореновата система. За подобен родов състав фитопатогени 
се съобщава за Казахстан (Toporovskaya, 1985). 

Таблица 54. Агресивност на гъбни изолати, причиняващи ―сечене‖ 
при захарното цвекло през различни фенофази. 

Изпитвани 
изолати.Ê 

Загинали растения % спрямо контролата. 

Котиледони. 
Котиледони-  I двойка 

листа. 
I двойка 

листа 
5-и. 6-и 

лист 
Pythium ssp. 92.0 96.5 96.5 
Alternaria ssp. 46.5 50.6 51.8 
Mucor ssp. 50.0 54.1 54.1 
Fusarium ssp. 73.3 74.1 74.1 
Rhizoctonia 
ssp. 86.0 86.0 87.1 

Complex 
Pythium ssp.. 
Alternaria 
ssp.. Mucor 
ssp.. Fusarium 
ssp.. и 
Rhizoctonia 
ssp. 

100.0 100.0 100.0 

Контрола-
стерилна 
почва. 

14.0 15.0 15.0 
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При изпитване влиянието на почвената влажност върху 

агресивността на изолати от Pythium ssp. и Alternaria ssp. на фон без 
хербициди и при внасяне на Дуал 450 ml/da (Табл. 55) се установява, че 
при вариантите с отклоняване на оптималната стойност на ППВ (70%) 
агресивността на Pythium ssp. се увеличава, а наличието на Дуал (450 
ml/da) във всички варианти за ППВ подтиска тази агресивност. 
Агресивността на Afternana ssp. е най-висока във варианта с 50% ППВ, 
при отсъствие на хербицид. Увеличението на ППВ подтиска слабо 
агресивността на гъбата, докато Дуал я стимулира. 
Таблица 55. Влияние на влажността на почвата и хербицида Дуал върху 
агресивността на  Pythium ssp. и Alternaria ssp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кръмното и салатното  цвекло са  култури, препоръчвани  за 
биологичното земеделие, тъй като кръмното цвекло е  ценен и 
калоричен източник на фураж, а салатното цвекло е здравословна и 
високо ценена храна.  

В Германия е оценена устойчивостта към заболяването на 12 сорта 
захарно цвекло, отглеждани в страната. При изкуствено инокулиране в 
оранжерийни условия е установена различната реакция на тестваните 
сортове (Ulrich – Eberhard, 1996). Информационните източници за 
реакции на устойчивост  или чувствителност към причинителя на   
церкоспороза на селекционни материали от кръмно цвекло са много 
оскъдни, вероятно поради все още по-слабия интерес към тази култура. 
За различия в устойчивостта  на селекционните материали от кръмно 
цвекло  по отношение на  икономически най-важното  заболяване  по 
листата на цвеклото съобщават и наши автори (Uchkunova et al., 2008; 
Tanova et al., 2014). Според авторите получените резултати показват, че 
кръмното цвекло се напада в най-силна степен от листни болести, от 
които с водещо значение е церкоспорозата. 

Като сравняват разпространението на заболяването при сортове  
захарно и кръмно цвекло, Tanova et al. (2014) стигат до 

предположението, че с намаляване на площите от захарно цвекло 
съществува реален риск церкоспората да се развива  по-силно върху 
листната маса на кръмното цвекло. Това налага селекционните 
програми за устойчивост към церкоспорозата да се коригират и 
работата да бъде насочена към създаване на сортове кръмно цвекло, 
устойчиви и толерантни към това икономически значимо за културата 
заболяване. Предвид обнадеждаващите резултати за действието на 
извлека от риган и търсенето на екологосъобразни средства  беше 
поставена цел да се проучи действието на извлек от татул върху 
причинителя на кореновото ризоктонийно гниене при цвеклото - 
(Rhizoctonia solani Kuhn). 

При in vitro условия е тестван 14-дневен изолат на патогена, получен 
от захарно цвекло. Проучени са растежът и агресивността му под 
въздействието на хранителни среди с различна концентрация на воден 
извлек от листа на татул (Datura stramonium L.). Извлекът, получен 
след водна екстракция, е добавян в концентрации - 0.l ml/l; 0.5 ml/1; 1.0 
ml/1; 5.0 ml/1; 10.0 ml/1; 15.0 ml/l и 20.0 ml/l в хранителната среда 
(воден агар). Култивирането е извършено на тъмно, при температура 25 
- 260С. Отчитанията за растежа са извършени на 3-ия ден от 
култивирането, когато е измерван диаметърът на колониите, и на 14-ия 
ден, за определяне на съдържанието суха биомаса по тегловния метод. 

За проучване агресивността на патогена е извършвано инокулиране 
на кореноплоди захарно цвекло с 14-дневни култури от всички 
хранителни среди. На 7-мия ден от инокулирането на заразените 
кореноплоди е отчитана скоростта на проникване, в зависимост от 
диаметъра на локалните повреди. Количеството гнила маса е 
определено на 21-вия ден, по тегловния метод, като предварително е 
отделена здравата маса на всеки заразен кореноплод. 

Измереният диаметър на мицелните колонии, развили се на 
хранителни среди с участие на извлек от татул (5, 10, 15 и 20 ml/l), 
нараства с увеличаване на концентрацията (Табл. 56). При 
максималната концентрация 20 ml/l нарастването е 18.5%, а при 
минималната съответно 12.5%. При натрупването на биомаса също се 
наблюдава тенденция за нарастване, но при този показател то е по-
слабо и е достоверно за варианта с най-високо съдържание на извлека - 
20ml/l. 

От получените резултати за растежа на мицела може да се направи 
заключението, че високите концентрации на извлека в хранителната 
среда засилват растежа и повишават количеството суха биомаса в 
мицела. Тези резултати са в тясна връзка с регистрираните изменения в 
културните особености при различните варианти. Те се изразяват в 
промяна на оцветяването и плътността на въздушния мицел. 

С увеличаване на концентрацията на извлека мицельт се уплътнява и 
променя окраската си от прозрачно до матово бяло. Това е най-силно 
изразено за вариантите със съдържание на извлек 10.15 и 20 ml/l. 

 
 
 

Варианти Кълняемост, % 
50 % USH 70% USH 90 % USH 

I . Pythium ssp. 
С Дуал 450 ml/da 54.5 68.2 59.1 
Без хербицид 30.0 55.7 51.5 
Без хербицид и 
плесени 

70.0 100.0 113.5 

GD 5 % 9.1 9.1 9.1 
II.  Alternaria ssp. 

Без Дуал 450 
ml/da. 

63.6 36.4 45.5 

Без хербицид 31.0 45.5 54.5 
Без хербицид и 
плесени 

70.0 100.0 113.6 

GD 5 % 8.2 8.2 8.2 
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При изпитване влиянието на почвената влажност върху 
агресивността на изолати от Pythium ssp. и Alternaria ssp. на фон без 
хербициди и при внасяне на Дуал 450 ml/da (Табл. 55) се установява, че 
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агресивността на Pythium ssp. се увеличава, а наличието на Дуал (450 
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Агресивността на Afternana ssp. е най-висока във варианта с 50% ППВ, 
при отсъствие на хербицид. Увеличението на ППВ подтиска слабо 
агресивността на гъбата, докато Дуал я стимулира. 
Таблица 55. Влияние на влажността на почвата и хербицида Дуал върху 
агресивността на  Pythium ssp. и Alternaria ssp. 
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Таблица 56. Влияние на извлек от татул (Datura stramonium L.). 

върху растежа на Rhizoctonia solani Kuhn. 

Хранителни среди 
с участие на 

извлек от татул, 
ml/1 

Диаметър на колониите. Суха биомаса на 
мицела. 

cm  Отн, % % 100g Отн, % 

0.1 2.38 102.6 21.0 97.7 
0.5 2.41 103.8 21.0 97.7 
1.0 2.47 106.5 21.2 98.6 
5.0 2.57 110.7 * 21.5 100.0 

10.0 2.61 112.5* 21.9 101.9 
15.0 2.66 114.6** 22.6 105.1 
20.0 2.75 118.5** 23.5 109.3 ** 

Контрола без 
извлек 2.32 100 21.5 100.0 

GD 5% 0.24 10.3 1.2 5.6 
GD 1% 0.33 14.2 1.7 7.4 

GD 0.1% 0.44 18.9 2.5 11.6 
Р % 1.12  2.26  

С нарастване концентрацията на извлека се засилва и агресивността 
на причинителя, изразена с повишаване скоростта на проникване в 
тъканите на кореноплода и увеличеното количество гнила маса. При 
съдържание на извлек 10.0, 15.0 и 20.0 ml/1 хранителна среда, скоростта 
на проникване се увеличава с 4.5% за първите концентрации и с 9.0% за 
максималната използвана от нас концентрация. Измереното количество 
гнила маса е най-голямо за вариантите 15 и 20 ml/1 и е увеличено 
съответно с 13.4 и 18.7 спрямо контролата. 

На сегашния етап за цвеклопроизводството и семепроизводството 
най-сериозни поражения нанася вирусната болест ризомания. Ролята на 
сорта в растениевъдството е много точно и ясно формулирана. Това е 
средство за производство, което при определени почвено-климатични 
условия и подходяща технология гарантира  определени добиви. 
Селекциониранeто на сортове и хибриди захарно цвекло, толерантни на 
вирусната болест ризомания (Вееt necrotic yellow virus), е едно от 
иновативните направления в селекцията на захарното цвекло. 

През периода 2013-2015 г. е проведено изследване  с цел да се 
проследят стопанските качества и  устойчивостта към гъбни болести  
при новосъздадени хибриди захарно цвекло, толерантни на вирусната 
болест ризомания. 

При провеждане на проучването са използвани селекционни 
материали от генофонда на Земеделския институт, който е включен в 

групата за опазване на генетичните ресурси към ЕС със седалище гр. 
Болоня, Италия: 

Стандартните сортове за България - Пещера и Диекс;  диплоидни 
едноплодни мъжкостерилни линии № 6634; 201; 222; 5524; 5332 и 5140, 
както и техните триплоидни едноплодни хибриди; тетраплоидни 
многоплодни опрашители – 5319R, 4499R и 5314R, толерантни на 
вирусната болест ризомания. 

За проследяване на продуктивните и стопански качества на 
селекционните материали е заложен полски опит, по метода двуместна 
решетка – с 36 варианта в  4 повторения и големина на опитната 
парцелка 10.8 m2. 

По показателя продуктивност на кореноплоди от декар, най-висок 
добив се получава от хибридите с участието на многоплодния 
опрашител, толерантен на ризомания – 4499, където добивът достига 
3985kg/da (Табл. 57). Доказано по-висок добив е констатиран при три 
хибрида. 

По отношение на захарното съдържание в кореноплодите средно за 
всички хибриди достига 15.62%. Като цяло най-висока захарност се 
констатира при хибридите с участието на генотипа 4499 в качеството на 
бащин компонент (15.95%). Прави впечатление високата захарност на 
многоплодните опрашители, като най-висока е тази на 5319-16.84%. 

От съществено значение при производството на захар са 
меласообразуващите фактори. От изследването е видно, че както за 
стандарта така и за получените хибриди средното съдържание на 
разтворима пепел е под 0.400%, като в практиката се счита, че 
суровината е с добри качествени показатели.  

От данните е видно, че 73% от хибридите показват относително по-
ниско съдържание на разтворима пепел в сравнение със стандарта. 

Рандеманът на бяла захар е най-важният технологичен показател. 
Средно за стандарта рандеманът на бяла захар достига 13.02%. Най-
висок рандеман се констатира при хибридната комбинация 
МС201х5314, където превишението над стандарта е 112%, като 
разликата е много добре осигурена. 

Добивът на бяла захар от декар, като резултативна величина показва, 
че новосъздадените хибриди, като цяло превъзхождат груповия 
стандарт. Като перспективни за селекцията са хибридите МС222х5319 и 
МС201х4499, където превишението е със 17.6% и разликата е доказана 
за GD 0.1%. Резултатите  показват. че средно новоизпитваните 
хибриди, толерантни на вирусната болест ризомания, превъзхождат 
груповия стандарт с 6.75%. 

Нападението от икономически важната  гъбна болест 
церкоспороза е представено на фиг. 10. 

Средните стойности за стандарта за нападение от болестта, 
отчетени в бал, са 3.99. Изпитваните хибриди по отношение на тази 
болест показват стойност от 4.34 бала, което е едно превишение от 8.8 
% в сравнение със стандарта. Най-висока устойчивост се установява 
при опрашител 9661R, където стойността е 4.51 бала. Тук 
превишението спрямо стандарта е с 6.1%. 
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При изпитване влиянието на почвената влажност върху 
агресивността на изолати от Pythium ssp. и Alternaria ssp. на фон без 
хербициди и при внасяне на Дуал 450 ml/da (Табл. 55) се установява, че 
при вариантите с отклоняване на оптималната стойност на ППВ (70%) 
агресивността на Pythium ssp. се увеличава, а наличието на Дуал (450 
ml/da) във всички варианти за ППВ подтиска тази агресивност. 
Агресивността на Afternana ssp. е най-висока във варианта с 50% ППВ, 
при отсъствие на хербицид. Увеличението на ППВ подтиска слабо 
агресивността на гъбата, докато Дуал я стимулира. 
Таблица 55. Влияние на влажността на почвата и хербицида Дуал върху 
агресивността на  Pythium ssp. и Alternaria ssp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кръмното и салатното  цвекло са  култури, препоръчвани  за 
биологичното земеделие, тъй като кръмното цвекло е  ценен и 
калоричен източник на фураж, а салатното цвекло е здравословна и 
високо ценена храна.  

В Германия е оценена устойчивостта към заболяването на 12 сорта 
захарно цвекло, отглеждани в страната. При изкуствено инокулиране в 
оранжерийни условия е установена различната реакция на тестваните 
сортове (Ulrich – Eberhard, 1996). Информационните източници за 
реакции на устойчивост  или чувствителност към причинителя на   
церкоспороза на селекционни материали от кръмно цвекло са много 
оскъдни, вероятно поради все още по-слабия интерес към тази култура. 
За различия в устойчивостта  на селекционните материали от кръмно 
цвекло  по отношение на  икономически най-важното  заболяване  по 
листата на цвеклото съобщават и наши автори (Uchkunova et al., 2008; 
Tanova et al., 2014). Според авторите получените резултати показват, че 
кръмното цвекло се напада в най-силна степен от листни болести, от 
които с водещо значение е церкоспорозата. 

Като сравняват разпространението на заболяването при сортове  
захарно и кръмно цвекло, Tanova et al. (2014) стигат до 

предположението, че с намаляване на площите от захарно цвекло 
съществува реален риск церкоспората да се развива  по-силно върху 
листната маса на кръмното цвекло. Това налага селекционните 
програми за устойчивост към церкоспорозата да се коригират и 
работата да бъде насочена към създаване на сортове кръмно цвекло, 
устойчиви и толерантни към това икономически значимо за културата 
заболяване. Предвид обнадеждаващите резултати за действието на 
извлека от риган и търсенето на екологосъобразни средства  беше 
поставена цел да се проучи действието на извлек от татул върху 
причинителя на кореновото ризоктонийно гниене при цвеклото - 
(Rhizoctonia solani Kuhn). 

При in vitro условия е тестван 14-дневен изолат на патогена, получен 
от захарно цвекло. Проучени са растежът и агресивността му под 
въздействието на хранителни среди с различна концентрация на воден 
извлек от листа на татул (Datura stramonium L.). Извлекът, получен 
след водна екстракция, е добавян в концентрации - 0.l ml/l; 0.5 ml/1; 1.0 
ml/1; 5.0 ml/1; 10.0 ml/1; 15.0 ml/l и 20.0 ml/l в хранителната среда 
(воден агар). Култивирането е извършено на тъмно, при температура 25 
- 260С. Отчитанията за растежа са извършени на 3-ия ден от 
култивирането, когато е измерван диаметърът на колониите, и на 14-ия 
ден, за определяне на съдържанието суха биомаса по тегловния метод. 

За проучване агресивността на патогена е извършвано инокулиране 
на кореноплоди захарно цвекло с 14-дневни култури от всички 
хранителни среди. На 7-мия ден от инокулирането на заразените 
кореноплоди е отчитана скоростта на проникване, в зависимост от 
диаметъра на локалните повреди. Количеството гнила маса е 
определено на 21-вия ден, по тегловния метод, като предварително е 
отделена здравата маса на всеки заразен кореноплод. 

Измереният диаметър на мицелните колонии, развили се на 
хранителни среди с участие на извлек от татул (5, 10, 15 и 20 ml/l), 
нараства с увеличаване на концентрацията (Табл. 56). При 
максималната концентрация 20 ml/l нарастването е 18.5%, а при 
минималната съответно 12.5%. При натрупването на биомаса също се 
наблюдава тенденция за нарастване, но при този показател то е по-
слабо и е достоверно за варианта с най-високо съдържание на извлека - 
20ml/l. 

От получените резултати за растежа на мицела може да се направи 
заключението, че високите концентрации на извлека в хранителната 
среда засилват растежа и повишават количеството суха биомаса в 
мицела. Тези резултати са в тясна връзка с регистрираните изменения в 
културните особености при различните варианти. Те се изразяват в 
промяна на оцветяването и плътността на въздушния мицел. 

С увеличаване на концентрацията на извлека мицельт се уплътнява и 
променя окраската си от прозрачно до матово бяло. Това е най-силно 
изразено за вариантите със съдържание на извлек 10.15 и 20 ml/l. 

 
 
 

Варианти Кълняемост, % 
50 % USH 70% USH 90 % USH 

I . Pythium ssp. 
С Дуал 450 ml/da 54.5 68.2 59.1 
Без хербицид 30.0 55.7 51.5 
Без хербицид и 
плесени 

70.0 100.0 113.5 

GD 5 % 9.1 9.1 9.1 
II.  Alternaria ssp. 

Без Дуал 450 
ml/da. 

63.6 36.4 45.5 

Без хербицид 31.0 45.5 54.5 
Без хербицид и 
плесени 

70.0 100.0 113.6 

GD 5 % 8.2 8.2 8.2 
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Таблица 56. Влияние на извлек от татул (Datura stramonium L.). 

върху растежа на Rhizoctonia solani Kuhn. 

Хранителни среди 
с участие на 

извлек от татул, 
ml/1 

Диаметър на колониите. Суха биомаса на 
мицела. 

cm  Отн, % % 100g Отн, % 

0.1 2.38 102.6 21.0 97.7 
0.5 2.41 103.8 21.0 97.7 
1.0 2.47 106.5 21.2 98.6 
5.0 2.57 110.7 * 21.5 100.0 

10.0 2.61 112.5* 21.9 101.9 
15.0 2.66 114.6** 22.6 105.1 
20.0 2.75 118.5** 23.5 109.3 ** 

Контрола без 
извлек 2.32 100 21.5 100.0 

GD 5% 0.24 10.3 1.2 5.6 
GD 1% 0.33 14.2 1.7 7.4 

GD 0.1% 0.44 18.9 2.5 11.6 
Р % 1.12  2.26  

С нарастване концентрацията на извлека се засилва и агресивността 
на причинителя, изразена с повишаване скоростта на проникване в 
тъканите на кореноплода и увеличеното количество гнила маса. При 
съдържание на извлек 10.0, 15.0 и 20.0 ml/1 хранителна среда, скоростта 
на проникване се увеличава с 4.5% за първите концентрации и с 9.0% за 
максималната използвана от нас концентрация. Измереното количество 
гнила маса е най-голямо за вариантите 15 и 20 ml/1 и е увеличено 
съответно с 13.4 и 18.7 спрямо контролата. 

На сегашния етап за цвеклопроизводството и семепроизводството 
най-сериозни поражения нанася вирусната болест ризомания. Ролята на 
сорта в растениевъдството е много точно и ясно формулирана. Това е 
средство за производство, което при определени почвено-климатични 
условия и подходяща технология гарантира  определени добиви. 
Селекциониранeто на сортове и хибриди захарно цвекло, толерантни на 
вирусната болест ризомания (Вееt necrotic yellow virus), е едно от 
иновативните направления в селекцията на захарното цвекло. 

През периода 2013-2015 г. е проведено изследване  с цел да се 
проследят стопанските качества и  устойчивостта към гъбни болести  
при новосъздадени хибриди захарно цвекло, толерантни на вирусната 
болест ризомания. 

При провеждане на проучването са използвани селекционни 
материали от генофонда на Земеделския институт, който е включен в 

групата за опазване на генетичните ресурси към ЕС със седалище гр. 
Болоня, Италия: 

Стандартните сортове за България - Пещера и Диекс;  диплоидни 
едноплодни мъжкостерилни линии № 6634; 201; 222; 5524; 5332 и 5140, 
както и техните триплоидни едноплодни хибриди; тетраплоидни 
многоплодни опрашители – 5319R, 4499R и 5314R, толерантни на 
вирусната болест ризомания. 

За проследяване на продуктивните и стопански качества на 
селекционните материали е заложен полски опит, по метода двуместна 
решетка – с 36 варианта в  4 повторения и големина на опитната 
парцелка 10.8 m2. 

По показателя продуктивност на кореноплоди от декар, най-висок 
добив се получава от хибридите с участието на многоплодния 
опрашител, толерантен на ризомания – 4499, където добивът достига 
3985kg/da (Табл. 57). Доказано по-висок добив е констатиран при три 
хибрида. 

По отношение на захарното съдържание в кореноплодите средно за 
всички хибриди достига 15.62%. Като цяло най-висока захарност се 
констатира при хибридите с участието на генотипа 4499 в качеството на 
бащин компонент (15.95%). Прави впечатление високата захарност на 
многоплодните опрашители, като най-висока е тази на 5319-16.84%. 

От съществено значение при производството на захар са 
меласообразуващите фактори. От изследването е видно, че както за 
стандарта така и за получените хибриди средното съдържание на 
разтворима пепел е под 0.400%, като в практиката се счита, че 
суровината е с добри качествени показатели.  

От данните е видно, че 73% от хибридите показват относително по-
ниско съдържание на разтворима пепел в сравнение със стандарта. 

Рандеманът на бяла захар е най-важният технологичен показател. 
Средно за стандарта рандеманът на бяла захар достига 13.02%. Най-
висок рандеман се констатира при хибридната комбинация 
МС201х5314, където превишението над стандарта е 112%, като 
разликата е много добре осигурена. 

Добивът на бяла захар от декар, като резултативна величина показва, 
че новосъздадените хибриди, като цяло превъзхождат груповия 
стандарт. Като перспективни за селекцията са хибридите МС222х5319 и 
МС201х4499, където превишението е със 17.6% и разликата е доказана 
за GD 0.1%. Резултатите  показват. че средно новоизпитваните 
хибриди, толерантни на вирусната болест ризомания, превъзхождат 
груповия стандарт с 6.75%. 

Нападението от икономически важната  гъбна болест 
церкоспороза е представено на фиг. 10. 

Средните стойности за стандарта за нападение от болестта, 
отчетени в бал, са 3.99. Изпитваните хибриди по отношение на тази 
болест показват стойност от 4.34 бала, което е едно превишение от 8.8 
% в сравнение със стандарта. Най-висока устойчивост се установява 
при опрашител 9661R, където стойността е 4.51 бала. Тук 
превишението спрямо стандарта е с 6.1%. 
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Таблица 56. Влияние на извлек от татул (Datura stramonium L.). 
върху растежа на Rhizoctonia solani Kuhn. 

Хранителни среди 
с участие на 

извлек от татул, 
ml/1 

Диаметър на колониите. Суха биомаса на 
мицела. 

cm  Отн, % % 100g Отн, % 

0.1 2.38 102.6 21.0 97.7 
0.5 2.41 103.8 21.0 97.7 
1.0 2.47 106.5 21.2 98.6 
5.0 2.57 110.7 * 21.5 100.0 

10.0 2.61 112.5* 21.9 101.9 
15.0 2.66 114.6** 22.6 105.1 
20.0 2.75 118.5** 23.5 109.3 ** 

Контрола без 
извлек 2.32 100 21.5 100.0 

GD 5% 0.24 10.3 1.2 5.6 
GD 1% 0.33 14.2 1.7 7.4 

GD 0.1% 0.44 18.9 2.5 11.6 
Р % 1.12  2.26  

С нарастване концентрацията на извлека се засилва и агресивността 
на причинителя, изразена с повишаване скоростта на проникване в 
тъканите на кореноплода и увеличеното количество гнила маса. При 
съдържание на извлек 10.0, 15.0 и 20.0 ml/1 хранителна среда, скоростта 
на проникване се увеличава с 4.5% за първите концентрации и с 9.0% за 
максималната използвана от нас концентрация. Измереното количество 
гнила маса е най-голямо за вариантите 15 и 20 ml/1 и е увеличено 
съответно с 13.4 и 18.7 спрямо контролата. 

На сегашния етап за цвеклопроизводството и семепроизводството 
най-сериозни поражения нанася вирусната болест ризомания. Ролята на 
сорта в растениевъдството е много точно и ясно формулирана. Това е 
средство за производство, което при определени почвено-климатични 
условия и подходяща технология гарантира  определени добиви. 
Селекциониранeто на сортове и хибриди захарно цвекло, толерантни на 
вирусната болест ризомания (Вееt necrotic yellow virus), е едно от 
иновативните направления в селекцията на захарното цвекло. 

През периода 2013-2015 г. е проведено изследване  с цел да се 
проследят стопанските качества и  устойчивостта към гъбни болести  
при новосъздадени хибриди захарно цвекло, толерантни на вирусната 
болест ризомания. 

При провеждане на проучването са използвани селекционни 
материали от генофонда на Земеделския институт, който е включен в 

групата за опазване на генетичните ресурси към ЕС със седалище гр. 
Болоня, Италия: 

Стандартните сортове за България - Пещера и Диекс;  диплоидни 
едноплодни мъжкостерилни линии № 6634; 201; 222; 5524; 5332 и 5140, 
както и техните триплоидни едноплодни хибриди; тетраплоидни 
многоплодни опрашители – 5319R, 4499R и 5314R, толерантни на 
вирусната болест ризомания. 

За проследяване на продуктивните и стопански качества на 
селекционните материали е заложен полски опит, по метода двуместна 
решетка – с 36 варианта в  4 повторения и големина на опитната 
парцелка 10.8 m2. 

По показателя продуктивност на кореноплоди от декар, най-висок 
добив се получава от хибридите с участието на многоплодния 
опрашител, толерантен на ризомания – 4499, където добивът достига 
3985kg/da (Табл. 57). Доказано по-висок добив е констатиран при три 
хибрида. 

По отношение на захарното съдържание в кореноплодите средно за 
всички хибриди достига 15.62%. Като цяло най-висока захарност се 
констатира при хибридите с участието на генотипа 4499 в качеството на 
бащин компонент (15.95%). Прави впечатление високата захарност на 
многоплодните опрашители, като най-висока е тази на 5319-16.84%. 

От съществено значение при производството на захар са 
меласообразуващите фактори. От изследването е видно, че както за 
стандарта така и за получените хибриди средното съдържание на 
разтворима пепел е под 0.400%, като в практиката се счита, че 
суровината е с добри качествени показатели.  

От данните е видно, че 73% от хибридите показват относително по-
ниско съдържание на разтворима пепел в сравнение със стандарта. 

Рандеманът на бяла захар е най-важният технологичен показател. 
Средно за стандарта рандеманът на бяла захар достига 13.02%. Най-
висок рандеман се констатира при хибридната комбинация 
МС201х5314, където превишението над стандарта е 112%, като 
разликата е много добре осигурена. 

Добивът на бяла захар от декар, като резултативна величина показва, 
че новосъздадените хибриди, като цяло превъзхождат груповия 
стандарт. Като перспективни за селекцията са хибридите МС222х5319 и 
МС201х4499, където превишението е със 17.6% и разликата е доказана 
за GD 0.1%. Резултатите  показват. че средно новоизпитваните 
хибриди, толерантни на вирусната болест ризомания, превъзхождат 
груповия стандарт с 6.75%. 

Нападението от икономически важната  гъбна болест 
церкоспороза е представено на фиг. 10. 

Средните стойности за стандарта за нападение от болестта, 
отчетени в бал, са 3.99. Изпитваните хибриди по отношение на тази 
болест показват стойност от 4.34 бала, което е едно превишение от 8.8 
% в сравнение със стандарта. Най-висока устойчивост се установява 
при опрашител 9661R, където стойността е 4.51 бала. Тук 
превишението спрямо стандарта е с 6.1%. 
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Таблица 57. Продуктивност на хибриди и родителски компоненти 

захарно цвекло толерантни на вирусната болест  ризомания. 

Произход 
Добив 
корено 
плоди 

Захарно 
съдър 
Жание 

Разтворим
а пепел 

Ранде 
Ман 

Добив бяла 
захар 

kg/da % % % kg/da 
Стандарт 3850 15.16 325 13.02 502 

MC5140X5319 99.8 106.5 89.9 106.7 106.5 
MC5332X5319 103.7 98.0 103.0 99.1 102.8 
MC5524X5319 99.3 96.3 101.9 95.9 95.2 
MC222X5319 108.4 108.3 89.2 108.5 117.6 
MC6634X5319 107.0 106.2 90.3 107.1 114.5 
MC201X5319 98.1 104.6 91.4 105.2 103.1 
MC5140X5314 98.9 102.4 96.4 103.3 101.1 
MC5332X5314 93.7 99.5 98.8 99.6 93.2 
MC5524X5314 99.2 97.8 100.6 97.7 96.9 
MC222X5314 98.3 94.9 108.0 93.7 92.0 
MC6634X5314 103.2 104.9 93.0 106.5 109.7 
MC201X5314 115.8 110.0 96.4 112.0 129.5 
MC5140X4499 109.4 102.8 92.8 103.8 113.6 
MC5332X4499 93.0 107.7 89.2 109.0 101.2 
MC5524X4499 109.4 102.4 101.1 102.9 112.5 
MC222X4499 105.8 105.0 96.7 106.0 112.1 
MC6634X4499 95.2 105.7 91.9 107.6 102.3 
MC201X4499 108.1 102.7 99.8 108.9 117.6 
MM4X5319 108.7 111.1 99.0 113.0 122.6 
MM4X5314 106.0 101.9 94.4 102.9 108.9 
MM4X4499 100.2 103.1 94.0 103.3 103.4 
GD 5% 8.6 7.7 14.7 8.6 9.1 
GD 1% 9.9 10.2 19.5 12.7 10.8 
GD 0.1% 11.7 13.2 25.1 16.3 12.2 
P% 4.66 3.09 6.09 3.79 11.89 

 

Фигура  10. Нападение от церкоспороза в бал. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
От проведеното изследване може да се направи предварителният 

извод, че хибридите, толерантни на ризомания, при отсъствие на 
болестта показват по-висока устойчивост на церкоспороза. 
Климатичните условия в годините  на изпитването при естествени 
условия дават възможност да бъде оценен и процентът на загнилите 
кореноплоди. Тези резултати са показани на фиг. 11. Процентът на 
загнилите кореноплоди при груповия стандарт за изследвания период е 
12.3%. При прегледа на данните за загнилите кореноплоди при 
изпитваните хибриди и родителски форми се установява, че  
загниването на кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди 
е доказано по-ниско  от това на стандарта. 

 
Фигура  11. Загнили кореноплоди в %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изпитаните нови хибриди превишават по добив на бяла захар 

груповия стандарт средно с 6.7%. 
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Таблица 56. Влияние на извлек от татул (Datura stramonium L.). 
върху растежа на Rhizoctonia solani Kuhn. 

Хранителни среди 
с участие на 

извлек от татул, 
ml/1 

Диаметър на колониите. Суха биомаса на 
мицела. 

cm  Отн, % % 100g Отн, % 

0.1 2.38 102.6 21.0 97.7 
0.5 2.41 103.8 21.0 97.7 
1.0 2.47 106.5 21.2 98.6 
5.0 2.57 110.7 * 21.5 100.0 

10.0 2.61 112.5* 21.9 101.9 
15.0 2.66 114.6** 22.6 105.1 
20.0 2.75 118.5** 23.5 109.3 ** 

Контрола без 
извлек 2.32 100 21.5 100.0 

GD 5% 0.24 10.3 1.2 5.6 
GD 1% 0.33 14.2 1.7 7.4 

GD 0.1% 0.44 18.9 2.5 11.6 
Р % 1.12  2.26  

С нарастване концентрацията на извлека се засилва и агресивността 
на причинителя, изразена с повишаване скоростта на проникване в 
тъканите на кореноплода и увеличеното количество гнила маса. При 
съдържание на извлек 10.0, 15.0 и 20.0 ml/1 хранителна среда, скоростта 
на проникване се увеличава с 4.5% за първите концентрации и с 9.0% за 
максималната използвана от нас концентрация. Измереното количество 
гнила маса е най-голямо за вариантите 15 и 20 ml/1 и е увеличено 
съответно с 13.4 и 18.7 спрямо контролата. 

На сегашния етап за цвеклопроизводството и семепроизводството 
най-сериозни поражения нанася вирусната болест ризомания. Ролята на 
сорта в растениевъдството е много точно и ясно формулирана. Това е 
средство за производство, което при определени почвено-климатични 
условия и подходяща технология гарантира  определени добиви. 
Селекциониранeто на сортове и хибриди захарно цвекло, толерантни на 
вирусната болест ризомания (Вееt necrotic yellow virus), е едно от 
иновативните направления в селекцията на захарното цвекло. 

През периода 2013-2015 г. е проведено изследване  с цел да се 
проследят стопанските качества и  устойчивостта към гъбни болести  
при новосъздадени хибриди захарно цвекло, толерантни на вирусната 
болест ризомания. 

При провеждане на проучването са използвани селекционни 
материали от генофонда на Земеделския институт, който е включен в 

групата за опазване на генетичните ресурси към ЕС със седалище гр. 
Болоня, Италия: 

Стандартните сортове за България - Пещера и Диекс;  диплоидни 
едноплодни мъжкостерилни линии № 6634; 201; 222; 5524; 5332 и 5140, 
както и техните триплоидни едноплодни хибриди; тетраплоидни 
многоплодни опрашители – 5319R, 4499R и 5314R, толерантни на 
вирусната болест ризомания. 

За проследяване на продуктивните и стопански качества на 
селекционните материали е заложен полски опит, по метода двуместна 
решетка – с 36 варианта в  4 повторения и големина на опитната 
парцелка 10.8 m2. 

По показателя продуктивност на кореноплоди от декар, най-висок 
добив се получава от хибридите с участието на многоплодния 
опрашител, толерантен на ризомания – 4499, където добивът достига 
3985kg/da (Табл. 57). Доказано по-висок добив е констатиран при три 
хибрида. 

По отношение на захарното съдържание в кореноплодите средно за 
всички хибриди достига 15.62%. Като цяло най-висока захарност се 
констатира при хибридите с участието на генотипа 4499 в качеството на 
бащин компонент (15.95%). Прави впечатление високата захарност на 
многоплодните опрашители, като най-висока е тази на 5319-16.84%. 

От съществено значение при производството на захар са 
меласообразуващите фактори. От изследването е видно, че както за 
стандарта така и за получените хибриди средното съдържание на 
разтворима пепел е под 0.400%, като в практиката се счита, че 
суровината е с добри качествени показатели.  

От данните е видно, че 73% от хибридите показват относително по-
ниско съдържание на разтворима пепел в сравнение със стандарта. 

Рандеманът на бяла захар е най-важният технологичен показател. 
Средно за стандарта рандеманът на бяла захар достига 13.02%. Най-
висок рандеман се констатира при хибридната комбинация 
МС201х5314, където превишението над стандарта е 112%, като 
разликата е много добре осигурена. 

Добивът на бяла захар от декар, като резултативна величина показва, 
че новосъздадените хибриди, като цяло превъзхождат груповия 
стандарт. Като перспективни за селекцията са хибридите МС222х5319 и 
МС201х4499, където превишението е със 17.6% и разликата е доказана 
за GD 0.1%. Резултатите  показват. че средно новоизпитваните 
хибриди, толерантни на вирусната болест ризомания, превъзхождат 
груповия стандарт с 6.75%. 

Нападението от икономически важната  гъбна болест 
церкоспороза е представено на фиг. 10. 

Средните стойности за стандарта за нападение от болестта, 
отчетени в бал, са 3.99. Изпитваните хибриди по отношение на тази 
болест показват стойност от 4.34 бала, което е едно превишение от 8.8 
% в сравнение със стандарта. Най-висока устойчивост се установява 
при опрашител 9661R, където стойността е 4.51 бала. Тук 
превишението спрямо стандарта е с 6.1%. 
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Таблица 57. Продуктивност на хибриди и родителски компоненти 

захарно цвекло толерантни на вирусната болест  ризомания. 

Произход 
Добив 
корено 
плоди 

Захарно 
съдър 
Жание 

Разтворим
а пепел 

Ранде 
Ман 

Добив бяла 
захар 

kg/da % % % kg/da 
Стандарт 3850 15.16 325 13.02 502 

MC5140X5319 99.8 106.5 89.9 106.7 106.5 
MC5332X5319 103.7 98.0 103.0 99.1 102.8 
MC5524X5319 99.3 96.3 101.9 95.9 95.2 
MC222X5319 108.4 108.3 89.2 108.5 117.6 
MC6634X5319 107.0 106.2 90.3 107.1 114.5 
MC201X5319 98.1 104.6 91.4 105.2 103.1 
MC5140X5314 98.9 102.4 96.4 103.3 101.1 
MC5332X5314 93.7 99.5 98.8 99.6 93.2 
MC5524X5314 99.2 97.8 100.6 97.7 96.9 
MC222X5314 98.3 94.9 108.0 93.7 92.0 
MC6634X5314 103.2 104.9 93.0 106.5 109.7 
MC201X5314 115.8 110.0 96.4 112.0 129.5 
MC5140X4499 109.4 102.8 92.8 103.8 113.6 
MC5332X4499 93.0 107.7 89.2 109.0 101.2 
MC5524X4499 109.4 102.4 101.1 102.9 112.5 
MC222X4499 105.8 105.0 96.7 106.0 112.1 
MC6634X4499 95.2 105.7 91.9 107.6 102.3 
MC201X4499 108.1 102.7 99.8 108.9 117.6 
MM4X5319 108.7 111.1 99.0 113.0 122.6 
MM4X5314 106.0 101.9 94.4 102.9 108.9 
MM4X4499 100.2 103.1 94.0 103.3 103.4 
GD 5% 8.6 7.7 14.7 8.6 9.1 
GD 1% 9.9 10.2 19.5 12.7 10.8 
GD 0.1% 11.7 13.2 25.1 16.3 12.2 
P% 4.66 3.09 6.09 3.79 11.89 

 

Фигура  10. Нападение от церкоспороза в бал. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
От проведеното изследване може да се направи предварителният 

извод, че хибридите, толерантни на ризомания, при отсъствие на 
болестта показват по-висока устойчивост на церкоспороза. 
Климатичните условия в годините  на изпитването при естествени 
условия дават възможност да бъде оценен и процентът на загнилите 
кореноплоди. Тези резултати са показани на фиг. 11. Процентът на 
загнилите кореноплоди при груповия стандарт за изследвания период е 
12.3%. При прегледа на данните за загнилите кореноплоди при 
изпитваните хибриди и родителски форми се установява, че  
загниването на кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди 
е доказано по-ниско  от това на стандарта. 

 
Фигура  11. Загнили кореноплоди в %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изпитаните нови хибриди превишават по добив на бяла захар 

груповия стандарт средно с 6.7%. 
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Таблица 57. Продуктивност на хибриди и родителски компоненти 
захарно цвекло толерантни на вирусната болест  ризомания. 

Произход 
Добив 
корено 
плоди 

Захарно 
съдър 
Жание 

Разтворим
а пепел 

Ранде 
Ман 

Добив бяла 
захар 

kg/da % % % kg/da 
Стандарт 3850 15.16 325 13.02 502 

MC5140X5319 99.8 106.5 89.9 106.7 106.5 
MC5332X5319 103.7 98.0 103.0 99.1 102.8 
MC5524X5319 99.3 96.3 101.9 95.9 95.2 
MC222X5319 108.4 108.3 89.2 108.5 117.6 
MC6634X5319 107.0 106.2 90.3 107.1 114.5 
MC201X5319 98.1 104.6 91.4 105.2 103.1 
MC5140X5314 98.9 102.4 96.4 103.3 101.1 
MC5332X5314 93.7 99.5 98.8 99.6 93.2 
MC5524X5314 99.2 97.8 100.6 97.7 96.9 
MC222X5314 98.3 94.9 108.0 93.7 92.0 
MC6634X5314 103.2 104.9 93.0 106.5 109.7 
MC201X5314 115.8 110.0 96.4 112.0 129.5 
MC5140X4499 109.4 102.8 92.8 103.8 113.6 
MC5332X4499 93.0 107.7 89.2 109.0 101.2 
MC5524X4499 109.4 102.4 101.1 102.9 112.5 
MC222X4499 105.8 105.0 96.7 106.0 112.1 
MC6634X4499 95.2 105.7 91.9 107.6 102.3 
MC201X4499 108.1 102.7 99.8 108.9 117.6 
MM4X5319 108.7 111.1 99.0 113.0 122.6 
MM4X5314 106.0 101.9 94.4 102.9 108.9 
MM4X4499 100.2 103.1 94.0 103.3 103.4 
GD 5% 8.6 7.7 14.7 8.6 9.1 
GD 1% 9.9 10.2 19.5 12.7 10.8 
GD 0.1% 11.7 13.2 25.1 16.3 12.2 
P% 4.66 3.09 6.09 3.79 11.89 

 

Фигура  10. Нападение от церкоспороза в бал. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
От проведеното изследване може да се направи предварителният 

извод, че хибридите, толерантни на ризомания, при отсъствие на 
болестта показват по-висока устойчивост на церкоспороза. 
Климатичните условия в годините  на изпитването при естествени 
условия дават възможност да бъде оценен и процентът на загнилите 
кореноплоди. Тези резултати са показани на фиг. 11. Процентът на 
загнилите кореноплоди при груповия стандарт за изследвания период е 
12.3%. При прегледа на данните за загнилите кореноплоди при 
изпитваните хибриди и родителски форми се установява, че  
загниването на кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди 
е доказано по-ниско  от това на стандарта. 

 
Фигура  11. Загнили кореноплоди в %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изпитаните нови хибриди превишават по добив на бяла захар 

груповия стандарт средно с 6.7%. 
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4.6. Интегрирана борба и икономическа ефективност. 
Проблемът за интегрираната борба с плевелите и самосевките при 

безразсадните посеви за семепроизводство у нас не е изяснен. Опитите са 
залагани при поливни условия след предшественици зимна пшеница и 
пролетен грах за зърно. Опитната площ е сравнително силно заплевелена. 
Преобладаващите видове плевели са: от групата на едногодишните 
двусемеделни - обикновен и разстлан щир (Amaranthus spp.), бяла куча 
лобода (Chenopodium album L.), фасуличе (Polygonum convolvulus L.), черно 
куче грозде (Solanum nigmm L.), полски синап (Sinapis arvensis L.); от 
групата на едногодишните едносемеделни кощрява (Setaria spp), кокоше 
просо (Echinochloa cruss galli L.); от групата на многогодишните 
двусемеделни - поветица (Convolvulus arvensis L.) и паламида (Cirsium 
arvense L.), и от групата на многогодишните едносемеделни - балур 
(Andropogon halepensis Brot.) и отчасти троскот (Cynodon dactylon L.). 
Изпитани са следните начини на основна обработка на почвата: I - оран на 
дълбочина 30-35 cm; II - оран на дълбочина 20-25 cm; III - дискуване на 
дълбочина 10 - 15 cm (двукратно или трикратно); IV - дълбоко разрохкване 
на дълбочина 40-50 cm без обръщане на орния почвен слой, и V - 
фрезуване на дълбочина 6-8 cm. На тези фонове на почвообработка са 
прилагани следните системи от хербициди: 1. Дуал 450 ml/da, Бетанекс 600 
ml/da, Фузилад 300 ml/da; 2. Ронийт 800 ml/da + Вензар 80 g/da, Бетанекс 
600 ml/da, Фузилад 300 ml/da; 3. Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da, 
Бетанекс 600 ml/da, Фузилад 300 ml/da; 4. Без хербициди. Степента на 
заплевеляване е отчетена 35 дни след прилагането на почвените хербициди 
и 10-20 дни след употребата на съответните листни хербициди по 
количествения метод. За стандарт е използван вариантът с основна 
обработка на почвата на дълбочина 20-25 cm. В Табл. 58 са представени 
данните от първите отчитания на плевелите и самосевките през опитните 
1986-1987-1988 г. след предшественик грах и пшеница. Резултатите 
показват, че най-ефикасна е борбата с плевелите и самосевките при оран на 
дълбочина 20- 25 cm, и особено на 30-35 cm в парцелките без хербициди, 
където заплевеляването е най-слабо. Плътността на плевелите е най-висока 
при основна обработка фрезуване на 6-8 cm. Останалите варианти заемат 
междинно положение. Анализът на данните от прилагането на почвените 
хербициди през 1986 и 1987 г. след предшественик грах показва, че най-
висока хербицидна активност към плевелите и самосевките показва 
комбинацията Ронийт + Вензар при оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 
cm, дискуване на 10-15 cm и дълбоко разрохкване на 40-50 cm, последвана 
от Дуал. Сравнително най-голям брой плевели на 1 m2 има след 
използването на Нортрон + Вензар. Сходно е действието на същите 
хербицидни комбинации спрямо самосевките при фрезуване на почвата на 
6-8 cm през 1987 и 1988 г. Известно различие се забелязва при фрезуване и 
оран на 30-35 cm, при които ефективността от използваните почвени 
хербициди спрямо плевелите е най-висока след Дуал, а най-ниска - след 
Ронийт + Вензар. При провеждане на борбата с плевелите след 
предшественик пшеница, отново най-ефикасна е хербицидната комбинация 
Ронийт + Вензар при оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко 
разрохкване и фрезуване, докато на фон дискуване плътността на 
плевелите е най-ниска след Дуал. При самосевките от пшеница 

приложените почвени хербициди са показали различна ефективност, 
като най-малък е техният брой след използване на Ронийт + Вензар, а най-
голям - след употреба на Дуал. В Табл. 59 са представени данните от 
отчитанията на плевелите и самосевките след прилагането на почвените и 
листните хербициди след предшественик грах и пшеница. И през трите 
години контролните парцелки на всички варианти на обработка на почвата 
се характеризират с най-висока степен на заплевеляване, като плътността 
на плевелите през 1987 и 1988 г. е сравнително по-висока от тази през 1986. 

Таблица 58. Зависимост на броя плевели и самосевките от грах и 
пшеница на 1 m2 от различните начини на основна обработка и 
приложените почвени хербициди. 

Ва
ри
ан
ти 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1986 1987 1988 1986 1987 1988 

А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* 
I1 2.3 0.1 9.7 4.2 6.8 9.1 21.4 15.6 2.6 15.7 6.2 23.1 
I2 9.7 0 8.4 3.1 10.9 6.5 8.5 3.2 6.6 3.0 5.9 11.2 

I3 11.8 0.1 8.6 7.9 9.4 10.8 21.3 6.0 11.9 4.2 11.8 13.3 

I4 23.1 0.5 30.7 10.0 24.6 15.6 40.0 213.4 39.0 115.8 23.9 125.7 

II1 18.9 9.5 14.5 9.0 11.5 12.5 32.1 23.9 11.0 23.9 14.5 65.5 

II2 14.4 7.1 10.5 7.5 7.9 10.0 13.4 9.3 15.0 6.6 10.4 16.0 

II3 19.6 13.1 15.0 11.1 10.5 14.9 27.1 18.4 18.4 19.5 14.9 26.7 

II4 44.5 16.2 50.9 14.3 29.8 18.0 63.8 235.6 50.3 130.5 33.6 136.7 

III1 22.2 18.9 24.4 20.1 25.0 22.1 9.5 110.5 10.1 174.7 11.2 179.4 

III2 9.1 7.5 22.3 12.6 21.8 10.4 10.5 28.5 25.3 23.6 16.7 73.9 

III3 13.6 11.1 19.3 15.5 21.2 13.2 24.3 69.9 27.2 72.8 22.2 92.4 

III4 28.6 20.7 69.9 23.1 54.6 21.2 33.8 219.2 62.5 233.3 48.9 261.1 
IV
1 

37.9 14.8 24.9 26.0 26.4 27.7 11.8 87.9 29.3 54.9 17.4 103.8 

IV
2 

16.2 6.0 16.9 12.5 14.9 10.8 5.9 31.2 18.6 32.0 12.2 25.4 

IV
3 

22.4 21.7 16.1 26.9 17.6 28.8 22.9 41.1 34.2 48.9 25.7 62.3 

IV
4 

43.4 20.1 75.1 28.3 49.8 27.1 33.5 130.4 69.6 260.4 42.7 233.3 

V1 13.0 16.0 18.7 27.2 27.0 25.3 14.1 84.2 38.9 169.1 44.3 163.3 

V2 5.1 12.4 44.9 20.2 35.6 20.8 7.9 17.8 25.7 67.3 29.5 68.4 

V3 4.6 18.1 27.9 33.7 27.9 33.2 11.5 33.0 43.3 99.6 38.2 98.3 

V4 25.1 16.7 93.5 34.1 77.0 31.2 14.5 412.9 70.0 278.1 6.29 312.2 
*A – Плевели 
*В – Самосевки 

 
 
Най-слабо е заплевеляването на контролната парцелка при оран на 30-35 

cm, а най-силно - след фрезуване на почвата. Ефикасността от 
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Таблица 57. Продуктивност на хибриди и родителски компоненти 
захарно цвекло толерантни на вирусната болест  ризомания. 

Произход 
Добив 
корено 
плоди 

Захарно 
съдър 
Жание 

Разтворим
а пепел 

Ранде 
Ман 

Добив бяла 
захар 

kg/da % % % kg/da 
Стандарт 3850 15.16 325 13.02 502 

MC5140X5319 99.8 106.5 89.9 106.7 106.5 
MC5332X5319 103.7 98.0 103.0 99.1 102.8 
MC5524X5319 99.3 96.3 101.9 95.9 95.2 
MC222X5319 108.4 108.3 89.2 108.5 117.6 
MC6634X5319 107.0 106.2 90.3 107.1 114.5 
MC201X5319 98.1 104.6 91.4 105.2 103.1 
MC5140X5314 98.9 102.4 96.4 103.3 101.1 
MC5332X5314 93.7 99.5 98.8 99.6 93.2 
MC5524X5314 99.2 97.8 100.6 97.7 96.9 
MC222X5314 98.3 94.9 108.0 93.7 92.0 
MC6634X5314 103.2 104.9 93.0 106.5 109.7 
MC201X5314 115.8 110.0 96.4 112.0 129.5 
MC5140X4499 109.4 102.8 92.8 103.8 113.6 
MC5332X4499 93.0 107.7 89.2 109.0 101.2 
MC5524X4499 109.4 102.4 101.1 102.9 112.5 
MC222X4499 105.8 105.0 96.7 106.0 112.1 
MC6634X4499 95.2 105.7 91.9 107.6 102.3 
MC201X4499 108.1 102.7 99.8 108.9 117.6 
MM4X5319 108.7 111.1 99.0 113.0 122.6 
MM4X5314 106.0 101.9 94.4 102.9 108.9 
MM4X4499 100.2 103.1 94.0 103.3 103.4 
GD 5% 8.6 7.7 14.7 8.6 9.1 
GD 1% 9.9 10.2 19.5 12.7 10.8 
GD 0.1% 11.7 13.2 25.1 16.3 12.2 
P% 4.66 3.09 6.09 3.79 11.89 

 

Фигура  10. Нападение от церкоспороза в бал. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
От проведеното изследване може да се направи предварителният 

извод, че хибридите, толерантни на ризомания, при отсъствие на 
болестта показват по-висока устойчивост на церкоспороза. 
Климатичните условия в годините  на изпитването при естествени 
условия дават възможност да бъде оценен и процентът на загнилите 
кореноплоди. Тези резултати са показани на фиг. 11. Процентът на 
загнилите кореноплоди при груповия стандарт за изследвания период е 
12.3%. При прегледа на данните за загнилите кореноплоди при 
изпитваните хибриди и родителски форми се установява, че  
загниването на кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди 
е доказано по-ниско  от това на стандарта. 

 
Фигура  11. Загнили кореноплоди в %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изпитаните нови хибриди превишават по добив на бяла захар 

груповия стандарт средно с 6.7%. 
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4.6. Интегрирана борба и икономическа ефективност. 
Проблемът за интегрираната борба с плевелите и самосевките при 

безразсадните посеви за семепроизводство у нас не е изяснен. Опитите са 
залагани при поливни условия след предшественици зимна пшеница и 
пролетен грах за зърно. Опитната площ е сравнително силно заплевелена. 
Преобладаващите видове плевели са: от групата на едногодишните 
двусемеделни - обикновен и разстлан щир (Amaranthus spp.), бяла куча 
лобода (Chenopodium album L.), фасуличе (Polygonum convolvulus L.), черно 
куче грозде (Solanum nigmm L.), полски синап (Sinapis arvensis L.); от 
групата на едногодишните едносемеделни кощрява (Setaria spp), кокоше 
просо (Echinochloa cruss galli L.); от групата на многогодишните 
двусемеделни - поветица (Convolvulus arvensis L.) и паламида (Cirsium 
arvense L.), и от групата на многогодишните едносемеделни - балур 
(Andropogon halepensis Brot.) и отчасти троскот (Cynodon dactylon L.). 
Изпитани са следните начини на основна обработка на почвата: I - оран на 
дълбочина 30-35 cm; II - оран на дълбочина 20-25 cm; III - дискуване на 
дълбочина 10 - 15 cm (двукратно или трикратно); IV - дълбоко разрохкване 
на дълбочина 40-50 cm без обръщане на орния почвен слой, и V - 
фрезуване на дълбочина 6-8 cm. На тези фонове на почвообработка са 
прилагани следните системи от хербициди: 1. Дуал 450 ml/da, Бетанекс 600 
ml/da, Фузилад 300 ml/da; 2. Ронийт 800 ml/da + Вензар 80 g/da, Бетанекс 
600 ml/da, Фузилад 300 ml/da; 3. Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da, 
Бетанекс 600 ml/da, Фузилад 300 ml/da; 4. Без хербициди. Степента на 
заплевеляване е отчетена 35 дни след прилагането на почвените хербициди 
и 10-20 дни след употребата на съответните листни хербициди по 
количествения метод. За стандарт е използван вариантът с основна 
обработка на почвата на дълбочина 20-25 cm. В Табл. 58 са представени 
данните от първите отчитания на плевелите и самосевките през опитните 
1986-1987-1988 г. след предшественик грах и пшеница. Резултатите 
показват, че най-ефикасна е борбата с плевелите и самосевките при оран на 
дълбочина 20- 25 cm, и особено на 30-35 cm в парцелките без хербициди, 
където заплевеляването е най-слабо. Плътността на плевелите е най-висока 
при основна обработка фрезуване на 6-8 cm. Останалите варианти заемат 
междинно положение. Анализът на данните от прилагането на почвените 
хербициди през 1986 и 1987 г. след предшественик грах показва, че най-
висока хербицидна активност към плевелите и самосевките показва 
комбинацията Ронийт + Вензар при оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 
cm, дискуване на 10-15 cm и дълбоко разрохкване на 40-50 cm, последвана 
от Дуал. Сравнително най-голям брой плевели на 1 m2 има след 
използването на Нортрон + Вензар. Сходно е действието на същите 
хербицидни комбинации спрямо самосевките при фрезуване на почвата на 
6-8 cm през 1987 и 1988 г. Известно различие се забелязва при фрезуване и 
оран на 30-35 cm, при които ефективността от използваните почвени 
хербициди спрямо плевелите е най-висока след Дуал, а най-ниска - след 
Ронийт + Вензар. При провеждане на борбата с плевелите след 
предшественик пшеница, отново най-ефикасна е хербицидната комбинация 
Ронийт + Вензар при оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко 
разрохкване и фрезуване, докато на фон дискуване плътността на 
плевелите е най-ниска след Дуал. При самосевките от пшеница 

приложените почвени хербициди са показали различна ефективност, 
като най-малък е техният брой след използване на Ронийт + Вензар, а най-
голям - след употреба на Дуал. В Табл. 59 са представени данните от 
отчитанията на плевелите и самосевките след прилагането на почвените и 
листните хербициди след предшественик грах и пшеница. И през трите 
години контролните парцелки на всички варианти на обработка на почвата 
се характеризират с най-висока степен на заплевеляване, като плътността 
на плевелите през 1987 и 1988 г. е сравнително по-висока от тази през 1986. 

Таблица 58. Зависимост на броя плевели и самосевките от грах и 
пшеница на 1 m2 от различните начини на основна обработка и 
приложените почвени хербициди. 

Ва
ри
ан
ти 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1986 1987 1988 1986 1987 1988 

А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* 
I1 2.3 0.1 9.7 4.2 6.8 9.1 21.4 15.6 2.6 15.7 6.2 23.1 
I2 9.7 0 8.4 3.1 10.9 6.5 8.5 3.2 6.6 3.0 5.9 11.2 

I3 11.8 0.1 8.6 7.9 9.4 10.8 21.3 6.0 11.9 4.2 11.8 13.3 

I4 23.1 0.5 30.7 10.0 24.6 15.6 40.0 213.4 39.0 115.8 23.9 125.7 

II1 18.9 9.5 14.5 9.0 11.5 12.5 32.1 23.9 11.0 23.9 14.5 65.5 

II2 14.4 7.1 10.5 7.5 7.9 10.0 13.4 9.3 15.0 6.6 10.4 16.0 

II3 19.6 13.1 15.0 11.1 10.5 14.9 27.1 18.4 18.4 19.5 14.9 26.7 

II4 44.5 16.2 50.9 14.3 29.8 18.0 63.8 235.6 50.3 130.5 33.6 136.7 

III1 22.2 18.9 24.4 20.1 25.0 22.1 9.5 110.5 10.1 174.7 11.2 179.4 

III2 9.1 7.5 22.3 12.6 21.8 10.4 10.5 28.5 25.3 23.6 16.7 73.9 

III3 13.6 11.1 19.3 15.5 21.2 13.2 24.3 69.9 27.2 72.8 22.2 92.4 

III4 28.6 20.7 69.9 23.1 54.6 21.2 33.8 219.2 62.5 233.3 48.9 261.1 
IV
1 

37.9 14.8 24.9 26.0 26.4 27.7 11.8 87.9 29.3 54.9 17.4 103.8 

IV
2 

16.2 6.0 16.9 12.5 14.9 10.8 5.9 31.2 18.6 32.0 12.2 25.4 

IV
3 

22.4 21.7 16.1 26.9 17.6 28.8 22.9 41.1 34.2 48.9 25.7 62.3 

IV
4 

43.4 20.1 75.1 28.3 49.8 27.1 33.5 130.4 69.6 260.4 42.7 233.3 

V1 13.0 16.0 18.7 27.2 27.0 25.3 14.1 84.2 38.9 169.1 44.3 163.3 

V2 5.1 12.4 44.9 20.2 35.6 20.8 7.9 17.8 25.7 67.3 29.5 68.4 

V3 4.6 18.1 27.9 33.7 27.9 33.2 11.5 33.0 43.3 99.6 38.2 98.3 

V4 25.1 16.7 93.5 34.1 77.0 31.2 14.5 412.9 70.0 278.1 6.29 312.2 
*A – Плевели 
*В – Самосевки 

 
 
Най-слабо е заплевеляването на контролната парцелка при оран на 30-35 

cm, а най-силно - след фрезуване на почвата. Ефикасността от 
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4.6. Интегрирана борба и икономическа ефективност. 
Проблемът за интегрираната борба с плевелите и самосевките при 

безразсадните посеви за семепроизводство у нас не е изяснен. Опитите са 
залагани при поливни условия след предшественици зимна пшеница и 
пролетен грах за зърно. Опитната площ е сравнително силно заплевелена. 
Преобладаващите видове плевели са: от групата на едногодишните 
двусемеделни - обикновен и разстлан щир (Amaranthus spp.), бяла куча 
лобода (Chenopodium album L.), фасуличе (Polygonum convolvulus L.), черно 
куче грозде (Solanum nigmm L.), полски синап (Sinapis arvensis L.); от 
групата на едногодишните едносемеделни кощрява (Setaria spp), кокоше 
просо (Echinochloa cruss galli L.); от групата на многогодишните 
двусемеделни - поветица (Convolvulus arvensis L.) и паламида (Cirsium 
arvense L.), и от групата на многогодишните едносемеделни - балур 
(Andropogon halepensis Brot.) и отчасти троскот (Cynodon dactylon L.). 
Изпитани са следните начини на основна обработка на почвата: I - оран на 
дълбочина 30-35 cm; II - оран на дълбочина 20-25 cm; III - дискуване на 
дълбочина 10 - 15 cm (двукратно или трикратно); IV - дълбоко разрохкване 
на дълбочина 40-50 cm без обръщане на орния почвен слой, и V - 
фрезуване на дълбочина 6-8 cm. На тези фонове на почвообработка са 
прилагани следните системи от хербициди: 1. Дуал 450 ml/da, Бетанекс 600 
ml/da, Фузилад 300 ml/da; 2. Ронийт 800 ml/da + Вензар 80 g/da, Бетанекс 
600 ml/da, Фузилад 300 ml/da; 3. Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da, 
Бетанекс 600 ml/da, Фузилад 300 ml/da; 4. Без хербициди. Степента на 
заплевеляване е отчетена 35 дни след прилагането на почвените хербициди 
и 10-20 дни след употребата на съответните листни хербициди по 
количествения метод. За стандарт е използван вариантът с основна 
обработка на почвата на дълбочина 20-25 cm. В Табл. 58 са представени 
данните от първите отчитания на плевелите и самосевките през опитните 
1986-1987-1988 г. след предшественик грах и пшеница. Резултатите 
показват, че най-ефикасна е борбата с плевелите и самосевките при оран на 
дълбочина 20- 25 cm, и особено на 30-35 cm в парцелките без хербициди, 
където заплевеляването е най-слабо. Плътността на плевелите е най-висока 
при основна обработка фрезуване на 6-8 cm. Останалите варианти заемат 
междинно положение. Анализът на данните от прилагането на почвените 
хербициди през 1986 и 1987 г. след предшественик грах показва, че най-
висока хербицидна активност към плевелите и самосевките показва 
комбинацията Ронийт + Вензар при оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 
cm, дискуване на 10-15 cm и дълбоко разрохкване на 40-50 cm, последвана 
от Дуал. Сравнително най-голям брой плевели на 1 m2 има след 
използването на Нортрон + Вензар. Сходно е действието на същите 
хербицидни комбинации спрямо самосевките при фрезуване на почвата на 
6-8 cm през 1987 и 1988 г. Известно различие се забелязва при фрезуване и 
оран на 30-35 cm, при които ефективността от използваните почвени 
хербициди спрямо плевелите е най-висока след Дуал, а най-ниска - след 
Ронийт + Вензар. При провеждане на борбата с плевелите след 
предшественик пшеница, отново най-ефикасна е хербицидната комбинация 
Ронийт + Вензар при оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко 
разрохкване и фрезуване, докато на фон дискуване плътността на 
плевелите е най-ниска след Дуал. При самосевките от пшеница 

приложените почвени хербициди са показали различна ефективност, 
като най-малък е техният брой след използване на Ронийт + Вензар, а най-
голям - след употреба на Дуал. В Табл. 59 са представени данните от 
отчитанията на плевелите и самосевките след прилагането на почвените и 
листните хербициди след предшественик грах и пшеница. И през трите 
години контролните парцелки на всички варианти на обработка на почвата 
се характеризират с най-висока степен на заплевеляване, като плътността 
на плевелите през 1987 и 1988 г. е сравнително по-висока от тази през 1986. 

Таблица 58. Зависимост на броя плевели и самосевките от грах и 
пшеница на 1 m2 от различните начини на основна обработка и 
приложените почвени хербициди. 

Ва
ри
ан
ти 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1986 1987 1988 1986 1987 1988 

А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* 
I1 2.3 0.1 9.7 4.2 6.8 9.1 21.4 15.6 2.6 15.7 6.2 23.1 
I2 9.7 0 8.4 3.1 10.9 6.5 8.5 3.2 6.6 3.0 5.9 11.2 

I3 11.8 0.1 8.6 7.9 9.4 10.8 21.3 6.0 11.9 4.2 11.8 13.3 

I4 23.1 0.5 30.7 10.0 24.6 15.6 40.0 213.4 39.0 115.8 23.9 125.7 

II1 18.9 9.5 14.5 9.0 11.5 12.5 32.1 23.9 11.0 23.9 14.5 65.5 

II2 14.4 7.1 10.5 7.5 7.9 10.0 13.4 9.3 15.0 6.6 10.4 16.0 

II3 19.6 13.1 15.0 11.1 10.5 14.9 27.1 18.4 18.4 19.5 14.9 26.7 

II4 44.5 16.2 50.9 14.3 29.8 18.0 63.8 235.6 50.3 130.5 33.6 136.7 

III1 22.2 18.9 24.4 20.1 25.0 22.1 9.5 110.5 10.1 174.7 11.2 179.4 

III2 9.1 7.5 22.3 12.6 21.8 10.4 10.5 28.5 25.3 23.6 16.7 73.9 

III3 13.6 11.1 19.3 15.5 21.2 13.2 24.3 69.9 27.2 72.8 22.2 92.4 

III4 28.6 20.7 69.9 23.1 54.6 21.2 33.8 219.2 62.5 233.3 48.9 261.1 
IV
1 

37.9 14.8 24.9 26.0 26.4 27.7 11.8 87.9 29.3 54.9 17.4 103.8 

IV
2 

16.2 6.0 16.9 12.5 14.9 10.8 5.9 31.2 18.6 32.0 12.2 25.4 

IV
3 

22.4 21.7 16.1 26.9 17.6 28.8 22.9 41.1 34.2 48.9 25.7 62.3 

IV
4 

43.4 20.1 75.1 28.3 49.8 27.1 33.5 130.4 69.6 260.4 42.7 233.3 

V1 13.0 16.0 18.7 27.2 27.0 25.3 14.1 84.2 38.9 169.1 44.3 163.3 

V2 5.1 12.4 44.9 20.2 35.6 20.8 7.9 17.8 25.7 67.3 29.5 68.4 

V3 4.6 18.1 27.9 33.7 27.9 33.2 11.5 33.0 43.3 99.6 38.2 98.3 

V4 25.1 16.7 93.5 34.1 77.0 31.2 14.5 412.9 70.0 278.1 6.29 312.2 
*A – Плевели 
*В – Самосевки 

 
 
Най-слабо е заплевеляването на контролната парцелка при оран на 30-35 

cm, а най-силно - след фрезуване на почвата. Ефикасността от 

 41 
използваните листни хербициди (Бетанекс и Фузилад) при отделните 
варианти е много добра, но трябва да се отбележи, че при всички начини на 
основна обработка тя е по-ниска при вариантите с почвени хербициди Дуал 
и Нортрон + Вензар (1986 г.). Най-ниска плътност на плевелите и 
самосевките от грах и пшеница се наблюдава след прилагането на 
системните хербициди на фон оран на 30-35 cm, а най- висока - на фон 
фрезуване и разрохкване на почвата, като рефлектира върху получаваните 
добиви. 

Таблица 59.Зависимост на броя плевели и самосевките от грах и 
пшеница на 1 m2 от различните начини на основна обработка и 
приложените почвени и листни хербициди. 

Ва
ри
ан
ти 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1986 1987 1988 1986 1987 1988 

А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I1 1.3 0.5 2.8 3.1 4.6 10.7 1.1 0.2 1.2 1.0 3.3 10.2 
I2 1.1 0.2 2.7 2.3 3.8 8.0 0.2 0 1.4 0.8 3.2 13.0 
I3 1.2 0.9 2.7 4.1 2.9 10.9 0.7 0 0.9 8.0 4.3 15.0 

I4 30.3 0.5 31.4 10.0 24.6 15.6 39.0 21
3.4 39.8 115.8 23.

9 125.7 

II1 3.2 12.9 2.4 9.5 3.5 7.3 1.3 0.3 5.8 0.3 4.1 12.6 
II2 2.0 5.3 3.4 3.3 4.4 12.6 0.8 0.1 6.1 0.5 6.1 3.1 
II3 1.8 11.5 5.3 6.6 4.5 14.5 1.2 2.3 5.4 0.7 5.0 0.2 

II4 40.8 28.1 51.9 14.2 30.2 18.0 51.5 23
5.6 50.2 130.5 33.

6 136.7 

III1 5.1 15.0 8.0 2.3 8.7 6.3 0.7 0.7 8.5 10.0 7.7 52.5 

III2 1.1 0 11.7 2.0 7.8 7.9 0.1 0.9 9.4 5.4 12.
0 52.5 

III3 3.1 3.0 19.2 4.1 5.7 16.7 5.5 1.1 2.2 5.6 8.2 27.9 

III4 30.6 20.7 75.4 23.1 59.5 21.2 32.5 21
9.2 61.5 233.3 50.

0 261.1 

IV
1 

1.4 5.7 18.8 15.1 10.9 8.4 0.1 2.1 19.0 1.0 9.9 5.4 

IV
2 

1.0 1.3 8.6 4.0 7.3 3.3 2.1 0.3 10.1 1.6 9.2 12.6 

IV
3 

2.3 9.9 17.8 3.9 8.2 10.6 4.3 1.6 4.0 2.1 10.
2 28.7 

IV
4 

40.7 20.1 84.2 28.3 50.9 27.1 33.5 13
0.4 70.3 260.4 43.

6 233.3 

V1 3.2 10.7 21.6 11.1 23.8 18.3 5.8 1.2 16.2 5.8 14.
3 16.9 

V2 0.3 6.9 17.9 10.6 2.4 12.1 4.3 0.8 8.6 10.6 16.
3 7.2 

V3 0.3 17.0 9.3 9.2 16.0 12.5 5.4 0.4 11.5 9.7 9.3 37.7 

V4 25.1 16.7 101.
5 34.1 83.0 31.2 30.6 41

2.9 80.5 278.1 60.
3 312.2 

*A – Плевели 
*В – Самосевки 

На табл. 60 са представени данните за влиянието на различните видове 
основна обработка на почвата върху някои многогодишни плевели като 

балур, троскот, поветица и паламида, положителното влияние на 
вариантите с оран на 30-35 cm и 20-25 cm, докато повърхностните 
почвообработки водят до увеличаване плътността на поликарпните 
плевели. 

Таблица 60. Влияние на различните начини на основна обработка на 
почвата върху някои поликарпни плевели – средно за периода 1986-1988 г. 

Предше
стве 
ник 

Основна обработка на 
почвата 

Брой плевели на 1 m2 

Едносеме-
делни 

Двусеме-
делни 

Общо 
едно- и 
двусеме 
Делни 

Грах 

Оран на 30-35 cm 1.8 0.9 2.7 
Ст. оран на 20-25 cm 1.5 1.3 2.8 

Дискуване на 10-15 cm 4.6 1.3 5.9 

Разрохкване на 40-50 cm 5.4 1.4 6.8 

Ст. оран на 20-25 cm 1.4 1.2 2.6 

Фрезуване на 6-8 cm 3.8 2.8 6.6 

Пшени
ца 

Оран на 30-35 cm 0.4 1.1 1.5 

Ст. оран на 20-25 cm 0.5 2.3 2.8 

Дискуване на 10-15 cm 3.5 3.5 7.0 

Разрохкване на 40-50 cm 0.6 1.5 2.1 

Ст. оран на 20-25 cm 0.3 1.8 2.1 

Фрезуване на 6-8 cm 6.8 3.5 10.3 
Тези основни моменти от интегрираната борба с плевелите имат 

решаващо значение за величината на добива и качеството на получените 
цвеклови семена. За тази цел при полски и лабораторни условия  беше 
изведен двуфакторен полски опит по стандартния метод на дългите 
парцели в четири повторения и големина на реколтната парцела 112 m2 със 
сорт захарно цвекло Хемус. Бяха използвани два предшественика - зимна 
пшеница и пролетен грах за зърно, при едни и същи фактори: фактор А - 
основна обработка на почвата: оран на дълбочина 30-35 cm; оран на 
дълбочина 20-25 cm; дискуване на дълбочина 10-15 cm (двукратно или 
трикратно); дълбоко разрохкване на дълбочина 40-50 cm без обръщане на 
орния слой; фрезуване на дълбочина 6-8 cm, и фактор В - системи от 
хербициди: почвени хербициди  Дуал 450 ml/da; Ронийт 800 ml/da + Вензар 
80 g/da; Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da и листни хербициди - Бетанекс 
600 ml/da; Фузилад 300 ml/da, като е използвана основната обработка на 
почвата на дълбочина 20-25 cm. Изследвано е влиянието на посочените 
фактори върху продуктивността на семената от захарно цвекло. Най-
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4.6. Интегрирана борба и икономическа ефективност. 
Проблемът за интегрираната борба с плевелите и самосевките при 

безразсадните посеви за семепроизводство у нас не е изяснен. Опитите са 
залагани при поливни условия след предшественици зимна пшеница и 
пролетен грах за зърно. Опитната площ е сравнително силно заплевелена. 
Преобладаващите видове плевели са: от групата на едногодишните 
двусемеделни - обикновен и разстлан щир (Amaranthus spp.), бяла куча 
лобода (Chenopodium album L.), фасуличе (Polygonum convolvulus L.), черно 
куче грозде (Solanum nigmm L.), полски синап (Sinapis arvensis L.); от 
групата на едногодишните едносемеделни кощрява (Setaria spp), кокоше 
просо (Echinochloa cruss galli L.); от групата на многогодишните 
двусемеделни - поветица (Convolvulus arvensis L.) и паламида (Cirsium 
arvense L.), и от групата на многогодишните едносемеделни - балур 
(Andropogon halepensis Brot.) и отчасти троскот (Cynodon dactylon L.). 
Изпитани са следните начини на основна обработка на почвата: I - оран на 
дълбочина 30-35 cm; II - оран на дълбочина 20-25 cm; III - дискуване на 
дълбочина 10 - 15 cm (двукратно или трикратно); IV - дълбоко разрохкване 
на дълбочина 40-50 cm без обръщане на орния почвен слой, и V - 
фрезуване на дълбочина 6-8 cm. На тези фонове на почвообработка са 
прилагани следните системи от хербициди: 1. Дуал 450 ml/da, Бетанекс 600 
ml/da, Фузилад 300 ml/da; 2. Ронийт 800 ml/da + Вензар 80 g/da, Бетанекс 
600 ml/da, Фузилад 300 ml/da; 3. Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da, 
Бетанекс 600 ml/da, Фузилад 300 ml/da; 4. Без хербициди. Степента на 
заплевеляване е отчетена 35 дни след прилагането на почвените хербициди 
и 10-20 дни след употребата на съответните листни хербициди по 
количествения метод. За стандарт е използван вариантът с основна 
обработка на почвата на дълбочина 20-25 cm. В Табл. 58 са представени 
данните от първите отчитания на плевелите и самосевките през опитните 
1986-1987-1988 г. след предшественик грах и пшеница. Резултатите 
показват, че най-ефикасна е борбата с плевелите и самосевките при оран на 
дълбочина 20- 25 cm, и особено на 30-35 cm в парцелките без хербициди, 
където заплевеляването е най-слабо. Плътността на плевелите е най-висока 
при основна обработка фрезуване на 6-8 cm. Останалите варианти заемат 
междинно положение. Анализът на данните от прилагането на почвените 
хербициди през 1986 и 1987 г. след предшественик грах показва, че най-
висока хербицидна активност към плевелите и самосевките показва 
комбинацията Ронийт + Вензар при оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 
cm, дискуване на 10-15 cm и дълбоко разрохкване на 40-50 cm, последвана 
от Дуал. Сравнително най-голям брой плевели на 1 m2 има след 
използването на Нортрон + Вензар. Сходно е действието на същите 
хербицидни комбинации спрямо самосевките при фрезуване на почвата на 
6-8 cm през 1987 и 1988 г. Известно различие се забелязва при фрезуване и 
оран на 30-35 cm, при които ефективността от използваните почвени 
хербициди спрямо плевелите е най-висока след Дуал, а най-ниска - след 
Ронийт + Вензар. При провеждане на борбата с плевелите след 
предшественик пшеница, отново най-ефикасна е хербицидната комбинация 
Ронийт + Вензар при оран на дълбочина 30-35 cm и 20-25 cm, дълбоко 
разрохкване и фрезуване, докато на фон дискуване плътността на 
плевелите е най-ниска след Дуал. При самосевките от пшеница 

приложените почвени хербициди са показали различна ефективност, 
като най-малък е техният брой след използване на Ронийт + Вензар, а най-
голям - след употреба на Дуал. В Табл. 59 са представени данните от 
отчитанията на плевелите и самосевките след прилагането на почвените и 
листните хербициди след предшественик грах и пшеница. И през трите 
години контролните парцелки на всички варианти на обработка на почвата 
се характеризират с най-висока степен на заплевеляване, като плътността 
на плевелите през 1987 и 1988 г. е сравнително по-висока от тази през 1986. 

Таблица 58. Зависимост на броя плевели и самосевките от грах и 
пшеница на 1 m2 от различните начини на основна обработка и 
приложените почвени хербициди. 

Ва
ри
ан
ти 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1986 1987 1988 1986 1987 1988 

А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* 
I1 2.3 0.1 9.7 4.2 6.8 9.1 21.4 15.6 2.6 15.7 6.2 23.1 
I2 9.7 0 8.4 3.1 10.9 6.5 8.5 3.2 6.6 3.0 5.9 11.2 

I3 11.8 0.1 8.6 7.9 9.4 10.8 21.3 6.0 11.9 4.2 11.8 13.3 

I4 23.1 0.5 30.7 10.0 24.6 15.6 40.0 213.4 39.0 115.8 23.9 125.7 

II1 18.9 9.5 14.5 9.0 11.5 12.5 32.1 23.9 11.0 23.9 14.5 65.5 

II2 14.4 7.1 10.5 7.5 7.9 10.0 13.4 9.3 15.0 6.6 10.4 16.0 

II3 19.6 13.1 15.0 11.1 10.5 14.9 27.1 18.4 18.4 19.5 14.9 26.7 

II4 44.5 16.2 50.9 14.3 29.8 18.0 63.8 235.6 50.3 130.5 33.6 136.7 

III1 22.2 18.9 24.4 20.1 25.0 22.1 9.5 110.5 10.1 174.7 11.2 179.4 

III2 9.1 7.5 22.3 12.6 21.8 10.4 10.5 28.5 25.3 23.6 16.7 73.9 

III3 13.6 11.1 19.3 15.5 21.2 13.2 24.3 69.9 27.2 72.8 22.2 92.4 

III4 28.6 20.7 69.9 23.1 54.6 21.2 33.8 219.2 62.5 233.3 48.9 261.1 
IV
1 

37.9 14.8 24.9 26.0 26.4 27.7 11.8 87.9 29.3 54.9 17.4 103.8 

IV
2 

16.2 6.0 16.9 12.5 14.9 10.8 5.9 31.2 18.6 32.0 12.2 25.4 

IV
3 

22.4 21.7 16.1 26.9 17.6 28.8 22.9 41.1 34.2 48.9 25.7 62.3 

IV
4 

43.4 20.1 75.1 28.3 49.8 27.1 33.5 130.4 69.6 260.4 42.7 233.3 

V1 13.0 16.0 18.7 27.2 27.0 25.3 14.1 84.2 38.9 169.1 44.3 163.3 

V2 5.1 12.4 44.9 20.2 35.6 20.8 7.9 17.8 25.7 67.3 29.5 68.4 

V3 4.6 18.1 27.9 33.7 27.9 33.2 11.5 33.0 43.3 99.6 38.2 98.3 

V4 25.1 16.7 93.5 34.1 77.0 31.2 14.5 412.9 70.0 278.1 6.29 312.2 
*A – Плевели 
*В – Самосевки 

 
 
Най-слабо е заплевеляването на контролната парцелка при оран на 30-35 

cm, а най-силно - след фрезуване на почвата. Ефикасността от 
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използваните листни хербициди (Бетанекс и Фузилад) при отделните 
варианти е много добра, но трябва да се отбележи, че при всички начини на 
основна обработка тя е по-ниска при вариантите с почвени хербициди Дуал 
и Нортрон + Вензар (1986 г.). Най-ниска плътност на плевелите и 
самосевките от грах и пшеница се наблюдава след прилагането на 
системните хербициди на фон оран на 30-35 cm, а най- висока - на фон 
фрезуване и разрохкване на почвата, като рефлектира върху получаваните 
добиви. 

Таблица 59.Зависимост на броя плевели и самосевките от грах и 
пшеница на 1 m2 от различните начини на основна обработка и 
приложените почвени и листни хербициди. 

Ва
ри
ан
ти 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1986 1987 1988 1986 1987 1988 

А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I1 1.3 0.5 2.8 3.1 4.6 10.7 1.1 0.2 1.2 1.0 3.3 10.2 
I2 1.1 0.2 2.7 2.3 3.8 8.0 0.2 0 1.4 0.8 3.2 13.0 
I3 1.2 0.9 2.7 4.1 2.9 10.9 0.7 0 0.9 8.0 4.3 15.0 

I4 30.3 0.5 31.4 10.0 24.6 15.6 39.0 21
3.4 39.8 115.8 23.

9 125.7 

II1 3.2 12.9 2.4 9.5 3.5 7.3 1.3 0.3 5.8 0.3 4.1 12.6 
II2 2.0 5.3 3.4 3.3 4.4 12.6 0.8 0.1 6.1 0.5 6.1 3.1 
II3 1.8 11.5 5.3 6.6 4.5 14.5 1.2 2.3 5.4 0.7 5.0 0.2 

II4 40.8 28.1 51.9 14.2 30.2 18.0 51.5 23
5.6 50.2 130.5 33.

6 136.7 

III1 5.1 15.0 8.0 2.3 8.7 6.3 0.7 0.7 8.5 10.0 7.7 52.5 

III2 1.1 0 11.7 2.0 7.8 7.9 0.1 0.9 9.4 5.4 12.
0 52.5 

III3 3.1 3.0 19.2 4.1 5.7 16.7 5.5 1.1 2.2 5.6 8.2 27.9 

III4 30.6 20.7 75.4 23.1 59.5 21.2 32.5 21
9.2 61.5 233.3 50.

0 261.1 

IV
1 

1.4 5.7 18.8 15.1 10.9 8.4 0.1 2.1 19.0 1.0 9.9 5.4 

IV
2 

1.0 1.3 8.6 4.0 7.3 3.3 2.1 0.3 10.1 1.6 9.2 12.6 

IV
3 

2.3 9.9 17.8 3.9 8.2 10.6 4.3 1.6 4.0 2.1 10.
2 28.7 

IV
4 

40.7 20.1 84.2 28.3 50.9 27.1 33.5 13
0.4 70.3 260.4 43.

6 233.3 

V1 3.2 10.7 21.6 11.1 23.8 18.3 5.8 1.2 16.2 5.8 14.
3 16.9 

V2 0.3 6.9 17.9 10.6 2.4 12.1 4.3 0.8 8.6 10.6 16.
3 7.2 

V3 0.3 17.0 9.3 9.2 16.0 12.5 5.4 0.4 11.5 9.7 9.3 37.7 

V4 25.1 16.7 101.
5 34.1 83.0 31.2 30.6 41

2.9 80.5 278.1 60.
3 312.2 

*A – Плевели 
*В – Самосевки 

На табл. 60 са представени данните за влиянието на различните видове 
основна обработка на почвата върху някои многогодишни плевели като 

балур, троскот, поветица и паламида, положителното влияние на 
вариантите с оран на 30-35 cm и 20-25 cm, докато повърхностните 
почвообработки водят до увеличаване плътността на поликарпните 
плевели. 

Таблица 60. Влияние на различните начини на основна обработка на 
почвата върху някои поликарпни плевели – средно за периода 1986-1988 г. 

Предше
стве 
ник 

Основна обработка на 
почвата 

Брой плевели на 1 m2 

Едносеме-
делни 

Двусеме-
делни 

Общо 
едно- и 
двусеме 
Делни 

Грах 

Оран на 30-35 cm 1.8 0.9 2.7 
Ст. оран на 20-25 cm 1.5 1.3 2.8 

Дискуване на 10-15 cm 4.6 1.3 5.9 

Разрохкване на 40-50 cm 5.4 1.4 6.8 

Ст. оран на 20-25 cm 1.4 1.2 2.6 

Фрезуване на 6-8 cm 3.8 2.8 6.6 

Пшени
ца 

Оран на 30-35 cm 0.4 1.1 1.5 

Ст. оран на 20-25 cm 0.5 2.3 2.8 

Дискуване на 10-15 cm 3.5 3.5 7.0 

Разрохкване на 40-50 cm 0.6 1.5 2.1 

Ст. оран на 20-25 cm 0.3 1.8 2.1 

Фрезуване на 6-8 cm 6.8 3.5 10.3 
Тези основни моменти от интегрираната борба с плевелите имат 

решаващо значение за величината на добива и качеството на получените 
цвеклови семена. За тази цел при полски и лабораторни условия  беше 
изведен двуфакторен полски опит по стандартния метод на дългите 
парцели в четири повторения и големина на реколтната парцела 112 m2 със 
сорт захарно цвекло Хемус. Бяха използвани два предшественика - зимна 
пшеница и пролетен грах за зърно, при едни и същи фактори: фактор А - 
основна обработка на почвата: оран на дълбочина 30-35 cm; оран на 
дълбочина 20-25 cm; дискуване на дълбочина 10-15 cm (двукратно или 
трикратно); дълбоко разрохкване на дълбочина 40-50 cm без обръщане на 
орния слой; фрезуване на дълбочина 6-8 cm, и фактор В - системи от 
хербициди: почвени хербициди  Дуал 450 ml/da; Ронийт 800 ml/da + Вензар 
80 g/da; Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da и листни хербициди - Бетанекс 
600 ml/da; Фузилад 300 ml/da, като е използвана основната обработка на 
почвата на дълбочина 20-25 cm. Изследвано е влиянието на посочените 
фактори върху продуктивността на семената от захарно цвекло. Най-
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използваните листни хербициди (Бетанекс и Фузилад) при отделните 
варианти е много добра, но трябва да се отбележи, че при всички начини на 
основна обработка тя е по-ниска при вариантите с почвени хербициди Дуал 
и Нортрон + Вензар (1986 г.). Най-ниска плътност на плевелите и 
самосевките от грах и пшеница се наблюдава след прилагането на 
системните хербициди на фон оран на 30-35 cm, а най- висока - на фон 
фрезуване и разрохкване на почвата, като рефлектира върху получаваните 
добиви. 

Таблица 59.Зависимост на броя плевели и самосевките от грах и 
пшеница на 1 m2 от различните начини на основна обработка и 
приложените почвени и листни хербициди. 

Ва
ри
ан
ти 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1986 1987 1988 1986 1987 1988 

А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I1 1.3 0.5 2.8 3.1 4.6 10.7 1.1 0.2 1.2 1.0 3.3 10.2 
I2 1.1 0.2 2.7 2.3 3.8 8.0 0.2 0 1.4 0.8 3.2 13.0 
I3 1.2 0.9 2.7 4.1 2.9 10.9 0.7 0 0.9 8.0 4.3 15.0 

I4 30.3 0.5 31.4 10.0 24.6 15.6 39.0 21
3.4 39.8 115.8 23.

9 125.7 

II1 3.2 12.9 2.4 9.5 3.5 7.3 1.3 0.3 5.8 0.3 4.1 12.6 
II2 2.0 5.3 3.4 3.3 4.4 12.6 0.8 0.1 6.1 0.5 6.1 3.1 
II3 1.8 11.5 5.3 6.6 4.5 14.5 1.2 2.3 5.4 0.7 5.0 0.2 

II4 40.8 28.1 51.9 14.2 30.2 18.0 51.5 23
5.6 50.2 130.5 33.

6 136.7 

III1 5.1 15.0 8.0 2.3 8.7 6.3 0.7 0.7 8.5 10.0 7.7 52.5 

III2 1.1 0 11.7 2.0 7.8 7.9 0.1 0.9 9.4 5.4 12.
0 52.5 

III3 3.1 3.0 19.2 4.1 5.7 16.7 5.5 1.1 2.2 5.6 8.2 27.9 

III4 30.6 20.7 75.4 23.1 59.5 21.2 32.5 21
9.2 61.5 233.3 50.

0 261.1 

IV
1 

1.4 5.7 18.8 15.1 10.9 8.4 0.1 2.1 19.0 1.0 9.9 5.4 

IV
2 

1.0 1.3 8.6 4.0 7.3 3.3 2.1 0.3 10.1 1.6 9.2 12.6 

IV
3 

2.3 9.9 17.8 3.9 8.2 10.6 4.3 1.6 4.0 2.1 10.
2 28.7 

IV
4 

40.7 20.1 84.2 28.3 50.9 27.1 33.5 13
0.4 70.3 260.4 43.

6 233.3 

V1 3.2 10.7 21.6 11.1 23.8 18.3 5.8 1.2 16.2 5.8 14.
3 16.9 

V2 0.3 6.9 17.9 10.6 2.4 12.1 4.3 0.8 8.6 10.6 16.
3 7.2 

V3 0.3 17.0 9.3 9.2 16.0 12.5 5.4 0.4 11.5 9.7 9.3 37.7 

V4 25.1 16.7 101.
5 34.1 83.0 31.2 30.6 41

2.9 80.5 278.1 60.
3 312.2 

*A – Плевели 
*В – Самосевки 

На табл. 60 са представени данните за влиянието на различните видове 
основна обработка на почвата върху някои многогодишни плевели като 

балур, троскот, поветица и паламида, положителното влияние на 
вариантите с оран на 30-35 cm и 20-25 cm, докато повърхностните 
почвообработки водят до увеличаване плътността на поликарпните 
плевели. 

Таблица 60. Влияние на различните начини на основна обработка на 
почвата върху някои поликарпни плевели – средно за периода 1986-1988 г. 

Предше
стве 
ник 

Основна обработка на 
почвата 

Брой плевели на 1 m2 

Едносеме-
делни 

Двусеме-
делни 

Общо 
едно- и 
двусеме 
Делни 

Грах 

Оран на 30-35 cm 1.8 0.9 2.7 
Ст. оран на 20-25 cm 1.5 1.3 2.8 

Дискуване на 10-15 cm 4.6 1.3 5.9 

Разрохкване на 40-50 cm 5.4 1.4 6.8 

Ст. оран на 20-25 cm 1.4 1.2 2.6 

Фрезуване на 6-8 cm 3.8 2.8 6.6 

Пшени
ца 

Оран на 30-35 cm 0.4 1.1 1.5 

Ст. оран на 20-25 cm 0.5 2.3 2.8 

Дискуване на 10-15 cm 3.5 3.5 7.0 

Разрохкване на 40-50 cm 0.6 1.5 2.1 

Ст. оран на 20-25 cm 0.3 1.8 2.1 

Фрезуване на 6-8 cm 6.8 3.5 10.3 
Тези основни моменти от интегрираната борба с плевелите имат 

решаващо значение за величината на добива и качеството на получените 
цвеклови семена. За тази цел при полски и лабораторни условия  беше 
изведен двуфакторен полски опит по стандартния метод на дългите 
парцели в четири повторения и големина на реколтната парцела 112 m2 със 
сорт захарно цвекло Хемус. Бяха използвани два предшественика - зимна 
пшеница и пролетен грах за зърно, при едни и същи фактори: фактор А - 
основна обработка на почвата: оран на дълбочина 30-35 cm; оран на 
дълбочина 20-25 cm; дискуване на дълбочина 10-15 cm (двукратно или 
трикратно); дълбоко разрохкване на дълбочина 40-50 cm без обръщане на 
орния слой; фрезуване на дълбочина 6-8 cm, и фактор В - системи от 
хербициди: почвени хербициди  Дуал 450 ml/da; Ронийт 800 ml/da + Вензар 
80 g/da; Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da и листни хербициди - Бетанекс 
600 ml/da; Фузилад 300 ml/da, като е използвана основната обработка на 
почвата на дълбочина 20-25 cm. Изследвано е влиянието на посочените 
фактори върху продуктивността на семената от захарно цвекло. Най-
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високи са добивите на семена от варианта с обработка на почвата на 
дълбочина 30-35 cm, следван от варианта с оран на дълбочина 20-25 cm 
(Табл. 61). С удълбочаване на обработката до разрохкване на 40-50 cm те 
намаляват. Най-ниски са добивите след фрезуване и дискуване. 
Понижението, което се получава на фона на тези обработки на почвата, е 
достоверно при GD 0.1%. Разликата в добива на семена между най-добрия 
(оран на 30- 35 cm) и най-лошия вариант (фрезуване) е 60 kg. През същата 
година добивът след оран 30-35 cm е 195 kg и надвишава с математическа 
доказаност при GD 5% тези на контролния вариант - 184 kg/da. През 1989 г. 
добивът от семена при оран на 30-35 cm е 180 kg, като повишението в 
сравнение със стандартния вариант (170 kg) е добре доказано при GD 1%. 
Ефектът, който се получава след разрохкване, дискуване и фрезуване, е 
отрицателен, като понижението е много добре доказано при GD 0.1%. 

Таблица 61. Добив семена от захарно цвекло след предшественици грах 
и пшеница, kg/da.  

Варианти и 
показатели 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1987 1988 1989 Средно 1987 1988 1989 Средно 

Влияние на обработката на почвата  
Оран - 30-35 cm  163 195 180 179 161 169 182 171 
Оран-20-25cm  144 184 170 166 133 157 164 151 
Дискуване-10-

15cm  108 164 147 140 112 140 145 132 
Разрохкване-.40-

50cm  132 173 155 153 125 143 154 141 

Фрезуване - 6-8 cm 95 141 114 117 97 93 131 107 
Ниво на 

вероятност *** *** *** ÊÊ *** *** *** ÊÊ

GD 5%  7 9 7 Ê 7 8 8 Ê
GD 1% 9 12 9  10 11 11  
Влияние на 

хербицидите Дуал 
450; Бетанекс 600; 
Фузилад 300; 

127 174 154 152 125 139 155 140 

Ронийт 800+ 
Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300 

131 171 153 152 127 144 153 141 

Нортрон 800 + 
Вензар 80;  
Бетанекс 600; 
Фузилад 300; 

128 169 152 150 124 139 158 140 

Ниво на вероятност                 
GD 5%  4 6 4 

  
5 5 5 

  
GD 1% 6 8 6 6 7 7 

Ваимодействие между обработка x хербициди 
При отглеждане след грах, факторът обработка на почвата оказва 

доминиращо влияние върху разглеждания показател и през трите години на 
изследване, като той определя съответно 87.36; 75.34 и 85.73% от 
варирането (Табл. 62). На второ място по степен на влияние се нарежда 

взаимодействието между двата фактора, като то е значително по-малко 
от варирането и е 4.14; 1.55 и 2.27% за съответните години. Съществено 
влияние върху получения добив от семена при безразсадното 
семепроизводство след предшественик грах оказва основната обработка на 
почвата, като той е най-висок при оран на 30-35 cm. Резултатите за 
действието на начина на обработка на почвата и използваните почвени и 
листни хербициди върху добива от цвеклови семена при безразсадното 
семепроизводство след предшественик пшеница показват, че  влиянието на 
фактора обработка на почвата върху добива на семена е много добре 
доказано и през 3-те опитни години и след предшественик пшеница. 
Резултатите са сходни с тези след предшественик грах, но добивите са 
малко по-ниски. Различието в предшественика се отразява и върху 
добивите. След дълбока оран те са най-високи 161, 169 и 182 kg/da за 
съответните години, като повишението е много добре доказано при GD 
0.1%. Добри са резултатите след оран на дълбочина 20-25 cm - съответно 
123, 157 и 164 kg/da. Другите почвообработки се отразяват отрицателно 
върху разгледания показател. След фрезуване и дискуване понижението в 
сравнение с контролния вариант е най-голямо и доказано при GD 0.1%. 
Най-ниски са добивите след фрезуване. Действието на приложените 
хербициди не е доказано и не се установява разлика в ефекта между 
изпитваните хербициди. Взаимодействието между двата фактора също не е 
доказано. 

Таблица 62. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху добива на семена от захарно цвекло след предшественик грах, kg/da. 

Източници 
на 

вариране  

Степ
ен на 
своб
ода  

1987  1988  1989 
SQ  
% F5% Fon SQ % F5% Fon SQ % F5% Fon 

Общо 59 100     100     100     

Блокове 3 0.21     2.48     3.34     

Варианти 14 92.00     78.00     88.42     

A - 
обработка 
на 
почвата 

4 87.36 2.6 122.
9 75.34 2.6 40.5 85.73 2.6 112.8 

В -
хербицид
и  

2 0.50 3.2 1.4 1.11 3.2 1.2 0.13 3.2 0.3 

АВ 8 4.14 2.2 2.9 1.55 2.2 0.4 2.6 2.2 2 
Грешка. 42 7.79 ÊÊ ÊÊ 19.52 ÊÊ ÊÊ 8.2 ÊÊ ÊÊ

Влиянието на разглежданите фактори - обработка на почвата и 
приложени хербициди върху добива от семена след предшественик 
пшеница, са отразени в Табл. 63. И тук, както и след предшественик грах, 
доминиращо влияние оказва факторът обработка на почвата, която 
определя 86.78; 88.8 и 78.27% от варирането. Въздействието на другите 
фактори – хербициди, взаимодействие между обработка и хербициди е 



83
  
използваните листни хербициди (Бетанекс и Фузилад) при отделните 
варианти е много добра, но трябва да се отбележи, че при всички начини на 
основна обработка тя е по-ниска при вариантите с почвени хербициди Дуал 
и Нортрон + Вензар (1986 г.). Най-ниска плътност на плевелите и 
самосевките от грах и пшеница се наблюдава след прилагането на 
системните хербициди на фон оран на 30-35 cm, а най- висока - на фон 
фрезуване и разрохкване на почвата, като рефлектира върху получаваните 
добиви. 

Таблица 59.Зависимост на броя плевели и самосевките от грах и 
пшеница на 1 m2 от различните начини на основна обработка и 
приложените почвени и листни хербициди. 

Ва
ри
ан
ти 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1986 1987 1988 1986 1987 1988 

А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* А* В* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I1 1.3 0.5 2.8 3.1 4.6 10.7 1.1 0.2 1.2 1.0 3.3 10.2 
I2 1.1 0.2 2.7 2.3 3.8 8.0 0.2 0 1.4 0.8 3.2 13.0 
I3 1.2 0.9 2.7 4.1 2.9 10.9 0.7 0 0.9 8.0 4.3 15.0 

I4 30.3 0.5 31.4 10.0 24.6 15.6 39.0 21
3.4 39.8 115.8 23.

9 125.7 

II1 3.2 12.9 2.4 9.5 3.5 7.3 1.3 0.3 5.8 0.3 4.1 12.6 
II2 2.0 5.3 3.4 3.3 4.4 12.6 0.8 0.1 6.1 0.5 6.1 3.1 
II3 1.8 11.5 5.3 6.6 4.5 14.5 1.2 2.3 5.4 0.7 5.0 0.2 

II4 40.8 28.1 51.9 14.2 30.2 18.0 51.5 23
5.6 50.2 130.5 33.

6 136.7 

III1 5.1 15.0 8.0 2.3 8.7 6.3 0.7 0.7 8.5 10.0 7.7 52.5 

III2 1.1 0 11.7 2.0 7.8 7.9 0.1 0.9 9.4 5.4 12.
0 52.5 

III3 3.1 3.0 19.2 4.1 5.7 16.7 5.5 1.1 2.2 5.6 8.2 27.9 

III4 30.6 20.7 75.4 23.1 59.5 21.2 32.5 21
9.2 61.5 233.3 50.

0 261.1 

IV
1 

1.4 5.7 18.8 15.1 10.9 8.4 0.1 2.1 19.0 1.0 9.9 5.4 

IV
2 

1.0 1.3 8.6 4.0 7.3 3.3 2.1 0.3 10.1 1.6 9.2 12.6 

IV
3 

2.3 9.9 17.8 3.9 8.2 10.6 4.3 1.6 4.0 2.1 10.
2 28.7 

IV
4 

40.7 20.1 84.2 28.3 50.9 27.1 33.5 13
0.4 70.3 260.4 43.

6 233.3 

V1 3.2 10.7 21.6 11.1 23.8 18.3 5.8 1.2 16.2 5.8 14.
3 16.9 

V2 0.3 6.9 17.9 10.6 2.4 12.1 4.3 0.8 8.6 10.6 16.
3 7.2 

V3 0.3 17.0 9.3 9.2 16.0 12.5 5.4 0.4 11.5 9.7 9.3 37.7 

V4 25.1 16.7 101.
5 34.1 83.0 31.2 30.6 41

2.9 80.5 278.1 60.
3 312.2 

*A – Плевели 
*В – Самосевки 

На табл. 60 са представени данните за влиянието на различните видове 
основна обработка на почвата върху някои многогодишни плевели като 

балур, троскот, поветица и паламида, положителното влияние на 
вариантите с оран на 30-35 cm и 20-25 cm, докато повърхностните 
почвообработки водят до увеличаване плътността на поликарпните 
плевели. 

Таблица 60. Влияние на различните начини на основна обработка на 
почвата върху някои поликарпни плевели – средно за периода 1986-1988 г. 

Предше
стве 
ник 

Основна обработка на 
почвата 

Брой плевели на 1 m2 

Едносеме-
делни 

Двусеме-
делни 

Общо 
едно- и 
двусеме 
Делни 

Грах 

Оран на 30-35 cm 1.8 0.9 2.7 
Ст. оран на 20-25 cm 1.5 1.3 2.8 

Дискуване на 10-15 cm 4.6 1.3 5.9 

Разрохкване на 40-50 cm 5.4 1.4 6.8 

Ст. оран на 20-25 cm 1.4 1.2 2.6 

Фрезуване на 6-8 cm 3.8 2.8 6.6 

Пшени
ца 

Оран на 30-35 cm 0.4 1.1 1.5 

Ст. оран на 20-25 cm 0.5 2.3 2.8 

Дискуване на 10-15 cm 3.5 3.5 7.0 

Разрохкване на 40-50 cm 0.6 1.5 2.1 

Ст. оран на 20-25 cm 0.3 1.8 2.1 

Фрезуване на 6-8 cm 6.8 3.5 10.3 
Тези основни моменти от интегрираната борба с плевелите имат 

решаващо значение за величината на добива и качеството на получените 
цвеклови семена. За тази цел при полски и лабораторни условия  беше 
изведен двуфакторен полски опит по стандартния метод на дългите 
парцели в четири повторения и големина на реколтната парцела 112 m2 със 
сорт захарно цвекло Хемус. Бяха използвани два предшественика - зимна 
пшеница и пролетен грах за зърно, при едни и същи фактори: фактор А - 
основна обработка на почвата: оран на дълбочина 30-35 cm; оран на 
дълбочина 20-25 cm; дискуване на дълбочина 10-15 cm (двукратно или 
трикратно); дълбоко разрохкване на дълбочина 40-50 cm без обръщане на 
орния слой; фрезуване на дълбочина 6-8 cm, и фактор В - системи от 
хербициди: почвени хербициди  Дуал 450 ml/da; Ронийт 800 ml/da + Вензар 
80 g/da; Нортрон 800 ml/da + Вензар 80 g/da и листни хербициди - Бетанекс 
600 ml/da; Фузилад 300 ml/da, като е използвана основната обработка на 
почвата на дълбочина 20-25 cm. Изследвано е влиянието на посочените 
фактори върху продуктивността на семената от захарно цвекло. Най-
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високи са добивите на семена от варианта с обработка на почвата на 
дълбочина 30-35 cm, следван от варианта с оран на дълбочина 20-25 cm 
(Табл. 61). С удълбочаване на обработката до разрохкване на 40-50 cm те 
намаляват. Най-ниски са добивите след фрезуване и дискуване. 
Понижението, което се получава на фона на тези обработки на почвата, е 
достоверно при GD 0.1%. Разликата в добива на семена между най-добрия 
(оран на 30- 35 cm) и най-лошия вариант (фрезуване) е 60 kg. През същата 
година добивът след оран 30-35 cm е 195 kg и надвишава с математическа 
доказаност при GD 5% тези на контролния вариант - 184 kg/da. През 1989 г. 
добивът от семена при оран на 30-35 cm е 180 kg, като повишението в 
сравнение със стандартния вариант (170 kg) е добре доказано при GD 1%. 
Ефектът, който се получава след разрохкване, дискуване и фрезуване, е 
отрицателен, като понижението е много добре доказано при GD 0.1%. 

Таблица 61. Добив семена от захарно цвекло след предшественици грах 
и пшеница, kg/da.  

Варианти и 
показатели 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1987 1988 1989 Средно 1987 1988 1989 Средно 

Влияние на обработката на почвата  
Оран - 30-35 cm  163 195 180 179 161 169 182 171 
Оран-20-25cm  144 184 170 166 133 157 164 151 
Дискуване-10-

15cm  108 164 147 140 112 140 145 132 
Разрохкване-.40-

50cm  132 173 155 153 125 143 154 141 

Фрезуване - 6-8 cm 95 141 114 117 97 93 131 107 
Ниво на 

вероятност *** *** *** ÊÊ *** *** *** ÊÊ

GD 5%  7 9 7 Ê 7 8 8 Ê
GD 1% 9 12 9  10 11 11  
Влияние на 

хербицидите Дуал 
450; Бетанекс 600; 
Фузилад 300; 

127 174 154 152 125 139 155 140 

Ронийт 800+ 
Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300 

131 171 153 152 127 144 153 141 

Нортрон 800 + 
Вензар 80;  
Бетанекс 600; 
Фузилад 300; 

128 169 152 150 124 139 158 140 

Ниво на вероятност                 
GD 5%  4 6 4 

  
5 5 5 

  
GD 1% 6 8 6 6 7 7 

Ваимодействие между обработка x хербициди 
При отглеждане след грах, факторът обработка на почвата оказва 

доминиращо влияние върху разглеждания показател и през трите години на 
изследване, като той определя съответно 87.36; 75.34 и 85.73% от 
варирането (Табл. 62). На второ място по степен на влияние се нарежда 

взаимодействието между двата фактора, като то е значително по-малко 
от варирането и е 4.14; 1.55 и 2.27% за съответните години. Съществено 
влияние върху получения добив от семена при безразсадното 
семепроизводство след предшественик грах оказва основната обработка на 
почвата, като той е най-висок при оран на 30-35 cm. Резултатите за 
действието на начина на обработка на почвата и използваните почвени и 
листни хербициди върху добива от цвеклови семена при безразсадното 
семепроизводство след предшественик пшеница показват, че  влиянието на 
фактора обработка на почвата върху добива на семена е много добре 
доказано и през 3-те опитни години и след предшественик пшеница. 
Резултатите са сходни с тези след предшественик грах, но добивите са 
малко по-ниски. Различието в предшественика се отразява и върху 
добивите. След дълбока оран те са най-високи 161, 169 и 182 kg/da за 
съответните години, като повишението е много добре доказано при GD 
0.1%. Добри са резултатите след оран на дълбочина 20-25 cm - съответно 
123, 157 и 164 kg/da. Другите почвообработки се отразяват отрицателно 
върху разгледания показател. След фрезуване и дискуване понижението в 
сравнение с контролния вариант е най-голямо и доказано при GD 0.1%. 
Най-ниски са добивите след фрезуване. Действието на приложените 
хербициди не е доказано и не се установява разлика в ефекта между 
изпитваните хербициди. Взаимодействието между двата фактора също не е 
доказано. 

Таблица 62. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху добива на семена от захарно цвекло след предшественик грах, kg/da. 

Източници 
на 

вариране  

Степ
ен на 
своб
ода  

1987  1988  1989 
SQ  
% F5% Fon SQ % F5% Fon SQ % F5% Fon 

Общо 59 100     100     100     

Блокове 3 0.21     2.48     3.34     

Варианти 14 92.00     78.00     88.42     

A - 
обработка 
на 
почвата 

4 87.36 2.6 122.
9 75.34 2.6 40.5 85.73 2.6 112.8 

В -
хербицид
и  

2 0.50 3.2 1.4 1.11 3.2 1.2 0.13 3.2 0.3 

АВ 8 4.14 2.2 2.9 1.55 2.2 0.4 2.6 2.2 2 
Грешка. 42 7.79 ÊÊ ÊÊ 19.52 ÊÊ ÊÊ 8.2 ÊÊ ÊÊ

Влиянието на разглежданите фактори - обработка на почвата и 
приложени хербициди върху добива от семена след предшественик 
пшеница, са отразени в Табл. 63. И тук, както и след предшественик грах, 
доминиращо влияние оказва факторът обработка на почвата, която 
определя 86.78; 88.8 и 78.27% от варирането. Въздействието на другите 
фактори – хербициди, взаимодействие между обработка и хербициди е 
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високи са добивите на семена от варианта с обработка на почвата на 
дълбочина 30-35 cm, следван от варианта с оран на дълбочина 20-25 cm 
(Табл. 61). С удълбочаване на обработката до разрохкване на 40-50 cm те 
намаляват. Най-ниски са добивите след фрезуване и дискуване. 
Понижението, което се получава на фона на тези обработки на почвата, е 
достоверно при GD 0.1%. Разликата в добива на семена между най-добрия 
(оран на 30- 35 cm) и най-лошия вариант (фрезуване) е 60 kg. През същата 
година добивът след оран 30-35 cm е 195 kg и надвишава с математическа 
доказаност при GD 5% тези на контролния вариант - 184 kg/da. През 1989 г. 
добивът от семена при оран на 30-35 cm е 180 kg, като повишението в 
сравнение със стандартния вариант (170 kg) е добре доказано при GD 1%. 
Ефектът, който се получава след разрохкване, дискуване и фрезуване, е 
отрицателен, като понижението е много добре доказано при GD 0.1%. 

Таблица 61. Добив семена от захарно цвекло след предшественици грах 
и пшеница, kg/da.  

Варианти и 
показатели 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1987 1988 1989 Средно 1987 1988 1989 Средно 

Влияние на обработката на почвата  
Оран - 30-35 cm  163 195 180 179 161 169 182 171 
Оран-20-25cm  144 184 170 166 133 157 164 151 
Дискуване-10-

15cm  108 164 147 140 112 140 145 132 
Разрохкване-.40-

50cm  132 173 155 153 125 143 154 141 

Фрезуване - 6-8 cm 95 141 114 117 97 93 131 107 
Ниво на 

вероятност *** *** *** ÊÊ *** *** *** ÊÊ

GD 5%  7 9 7 Ê 7 8 8 Ê
GD 1% 9 12 9  10 11 11  
Влияние на 

хербицидите Дуал 
450; Бетанекс 600; 
Фузилад 300; 

127 174 154 152 125 139 155 140 

Ронийт 800+ 
Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300 

131 171 153 152 127 144 153 141 

Нортрон 800 + 
Вензар 80;  
Бетанекс 600; 
Фузилад 300; 

128 169 152 150 124 139 158 140 

Ниво на вероятност                 
GD 5%  4 6 4 

  
5 5 5 

  
GD 1% 6 8 6 6 7 7 

Ваимодействие между обработка x хербициди 
При отглеждане след грах, факторът обработка на почвата оказва 

доминиращо влияние върху разглеждания показател и през трите години на 
изследване, като той определя съответно 87.36; 75.34 и 85.73% от 
варирането (Табл. 62). На второ място по степен на влияние се нарежда 

взаимодействието между двата фактора, като то е значително по-малко 
от варирането и е 4.14; 1.55 и 2.27% за съответните години. Съществено 
влияние върху получения добив от семена при безразсадното 
семепроизводство след предшественик грах оказва основната обработка на 
почвата, като той е най-висок при оран на 30-35 cm. Резултатите за 
действието на начина на обработка на почвата и използваните почвени и 
листни хербициди върху добива от цвеклови семена при безразсадното 
семепроизводство след предшественик пшеница показват, че  влиянието на 
фактора обработка на почвата върху добива на семена е много добре 
доказано и през 3-те опитни години и след предшественик пшеница. 
Резултатите са сходни с тези след предшественик грах, но добивите са 
малко по-ниски. Различието в предшественика се отразява и върху 
добивите. След дълбока оран те са най-високи 161, 169 и 182 kg/da за 
съответните години, като повишението е много добре доказано при GD 
0.1%. Добри са резултатите след оран на дълбочина 20-25 cm - съответно 
123, 157 и 164 kg/da. Другите почвообработки се отразяват отрицателно 
върху разгледания показател. След фрезуване и дискуване понижението в 
сравнение с контролния вариант е най-голямо и доказано при GD 0.1%. 
Най-ниски са добивите след фрезуване. Действието на приложените 
хербициди не е доказано и не се установява разлика в ефекта между 
изпитваните хербициди. Взаимодействието между двата фактора също не е 
доказано. 

Таблица 62. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху добива на семена от захарно цвекло след предшественик грах, kg/da. 

Източници 
на 

вариране  

Степ
ен на 
своб
ода  

1987  1988  1989 
SQ  
% F5% Fon SQ % F5% Fon SQ % F5% Fon 

Общо 59 100     100     100     

Блокове 3 0.21     2.48     3.34     

Варианти 14 92.00     78.00     88.42     

A - 
обработка 
на 
почвата 

4 87.36 2.6 122.
9 75.34 2.6 40.5 85.73 2.6 112.8 

В -
хербицид
и  

2 0.50 3.2 1.4 1.11 3.2 1.2 0.13 3.2 0.3 

АВ 8 4.14 2.2 2.9 1.55 2.2 0.4 2.6 2.2 2 
Грешка. 42 7.79 ÊÊ ÊÊ 19.52 ÊÊ ÊÊ 8.2 ÊÊ ÊÊ

Влиянието на разглежданите фактори - обработка на почвата и 
приложени хербициди върху добива от семена след предшественик 
пшеница, са отразени в Табл. 63. И тук, както и след предшественик грах, 
доминиращо влияние оказва факторът обработка на почвата, която 
определя 86.78; 88.8 и 78.27% от варирането. Въздействието на другите 
фактори – хербициди, взаимодействие между обработка и хербициди е 
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незначително. Хербицидите определят 0.4; 0.66 и 1.01%, а 
взаимодействието между двата фактора 2.36; 0.91 и 1.39 и 1.39% от 
варирането. 

Таблица 63. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху  добива на  семена от захарно цвекло след предшественик пшеница, 
kg/da. 

Източници на 
вариране 

Степ
ен на 
своб
ода 

1987 1988 1989 

SQ  
F5% 

Fon SQ  F5% Fon SQ  F5

% Fo
n %   %     %   

Общо. 59 100     100     100     

Блокове. 3 0.9     0.12     0.59     

Варианти. 14 89.52     90.44     80.67     
A – обработка 
на почвата. 4 86.76 2.6 93.7 88.80 2.6 104.5 78.27 2.6 45.

6 
В - хербициди  2 0.40 3.2 0.9 0.66 3.2 1.6 1.01 3.2 1.2 

AB 8 2.36 2.2 1.3 0.98 2.2 0.6 1.39 2.2 0.4 

Грешка. Ê42Ê 10.29 ÊÊ ÊÊ 9.44 ÊÊ ÊÊ 18.7 ÊÊ ÊÊ

 
Като заключение на работата върху технологията за отглеждане на 

цвеклото са представени в синтезиран вид основните критични 
технологични точки при промишленото отглеждане на захарно и кръмно 
цвекло. Оценките могат да се използват от контролни органи, преценяващи 
състоянието на посевите и причините  за  евентуалните негативи (Табл. 64). 

За съпоставимост и яснота на критичните точки са определени 
количествени оценки както следва: 3 - ―няма риск‖; 2 - ―умерен риск‖; 1 - 
―висок риск‖ 

Като краен етап в интегрираната борба с плевелната растителност при 
производството на цвеклови семена нейната икономическа ефективност 
представлява интерес. За целта е изведен двуфакторен полски опит по 
стандартния метод на дългите парцели, в четири повторения, с големина на 
реколтния парцел 112 m2. Изследванията са проведени след два 
предшественика - зимна пшеница и пролетен грах за зърно. Направен е 
икономически анализ на следните варианти на основна обработка на 
почвата: 1. Оран на дълбочина 30-35 cm; 2. Оран на дълбочина 20-25 cm; 3. 
Дискуване на дълбочина 10-15 cm; 4. Дълбоко разрохкване на дълбочина 
40-50 cm без обръщане на орния почвен слой; 5. Фрезуване на дълбочина 6-
8 cm. На този фон на основна почвообработка са приложени хербицидите: 
Дуал (450 ml/da), Бетанекс (600 ml/da) и Фузилад (300 ml/da). За стандарт е 
приет вариантът с оран на дълбочина 20-25 cm. За установяване на размера 
и структурата на производствените разходи са използвани технологични 
норми, разработени съгласно условията на отглеждане и приетата 
технология за семепроизводство по безразсадния начин.  

 
 
 
 

Таблица 64. Критични точки и критерии за оценка при 
производството на захарно и кръмно цвекло. 

Критични 
точки в тех-
нологичния 

процес 
Критерии Оценка (от 1 

до 3) 

1 2 3 

1.Предшест 
веник 

Много добри - бобови (грах. соя. фасул и др) 3 - няма риск 
Добри - зимни житни - (пшеница. ечемик. тритикале) без 
повторки 

2 - умерен 
риск 

Неподходящи - люцерна. царевица за зърно. слънчоглед 1 - висок риск 

2.Основна 
обработка 
на почвата 

Подметка на стърнището и дълбока оран с плуг с 
придплужник на дълбочина над 32 сm. Есенно култивиране 
на 12-14 сm 

3 - няма риск 

Само есенно дълбока оран на дълбочина над 32 сm 2 - умерен 
риск 

Късна зимно - пролетна дълбока оран. некачествена. 
дълбочина под 28 сm 1 - висок риск 

3.Пред 
сеитбена 

обработка 

Много добре подравнена структурна почва. без плевели. 
Последната обработка на 10-12 сm под ъгъл 40-50° спрямо 
посоката на дълбоката оран 

3 - няма риск 

Неподравнена почва. без плевели. еднаква дълбочина на 
леглото 

2 - умерен 
риск 

Лошо структурирана почва. неподравнена. наличие на 
плевели 

1 - висок 
риск 

4.Торене 

Балансирано торене с азот. фосфор и калий в съответствие 
със запасеност на почвата с минерални вещества. съгласно 
технологията. разработена от Земеделския институт 

3 -  няма риск 

Предсеитбено торене само с минерален азот 2 - умерен 
риск 

Без минерално торене 1 - висок риск 

5.Сеитба 

Сеитба при достигани температурите на почвата 7-8°С на 
10 сm дълбочина. но не по-рано от 1 март за Южна 
България и 10 март за Северна България.  Посевна норма от 
7 до 14 семена на линеен метър. Оптимална гъстота 8-10000 
растения на декар. Дълбочина на сеитбата 3-4 сm 

3 – няма риск 

Сеитбата в края на оптималния срок. Неподходяща 
дълбочина на залагане на семената (дълбоко или плитко). 
Недобра гарнираност на посева 

2 - умерен 
риск 

След оптималния срок. лоша гарнираност на посева под  
6 000 бр./da. неравномерно поникване 

1 - висок 
риск 

6.Борба с 
плевели 

Внасяне един почвен и един вегетационен хербицид срещу 
житни и широколистни плевели. Извършени две или три 
междуредови обработки. Заплевеляване до закриването на 
редовете до 5% 

3 - няма 
риск 

 
Внасяне само един хербицид (почвен или вегетационен). 
Междуредови обработки 1 или 2. Заплевеляване до 
закриването на редовете до 20% 

2 - умерен 
риск 
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високи са добивите на семена от варианта с обработка на почвата на 
дълбочина 30-35 cm, следван от варианта с оран на дълбочина 20-25 cm 
(Табл. 61). С удълбочаване на обработката до разрохкване на 40-50 cm те 
намаляват. Най-ниски са добивите след фрезуване и дискуване. 
Понижението, което се получава на фона на тези обработки на почвата, е 
достоверно при GD 0.1%. Разликата в добива на семена между най-добрия 
(оран на 30- 35 cm) и най-лошия вариант (фрезуване) е 60 kg. През същата 
година добивът след оран 30-35 cm е 195 kg и надвишава с математическа 
доказаност при GD 5% тези на контролния вариант - 184 kg/da. През 1989 г. 
добивът от семена при оран на 30-35 cm е 180 kg, като повишението в 
сравнение със стандартния вариант (170 kg) е добре доказано при GD 1%. 
Ефектът, който се получава след разрохкване, дискуване и фрезуване, е 
отрицателен, като понижението е много добре доказано при GD 0.1%. 

Таблица 61. Добив семена от захарно цвекло след предшественици грах 
и пшеница, kg/da.  

Варианти и 
показатели 

Предшественик грах Предшественик пшеница 
1987 1988 1989 Средно 1987 1988 1989 Средно 

Влияние на обработката на почвата  
Оран - 30-35 cm  163 195 180 179 161 169 182 171 
Оран-20-25cm  144 184 170 166 133 157 164 151 
Дискуване-10-

15cm  108 164 147 140 112 140 145 132 
Разрохкване-.40-

50cm  132 173 155 153 125 143 154 141 

Фрезуване - 6-8 cm 95 141 114 117 97 93 131 107 
Ниво на 

вероятност *** *** *** ÊÊ *** *** *** ÊÊ

GD 5%  7 9 7 Ê 7 8 8 Ê
GD 1% 9 12 9  10 11 11  
Влияние на 

хербицидите Дуал 
450; Бетанекс 600; 
Фузилад 300; 

127 174 154 152 125 139 155 140 

Ронийт 800+ 
Вензар 80; 
Бетанекс 600; 
Фузилад 300 

131 171 153 152 127 144 153 141 

Нортрон 800 + 
Вензар 80;  
Бетанекс 600; 
Фузилад 300; 

128 169 152 150 124 139 158 140 

Ниво на вероятност                 
GD 5%  4 6 4 

  
5 5 5 

  
GD 1% 6 8 6 6 7 7 

Ваимодействие между обработка x хербициди 
При отглеждане след грах, факторът обработка на почвата оказва 

доминиращо влияние върху разглеждания показател и през трите години на 
изследване, като той определя съответно 87.36; 75.34 и 85.73% от 
варирането (Табл. 62). На второ място по степен на влияние се нарежда 

взаимодействието между двата фактора, като то е значително по-малко 
от варирането и е 4.14; 1.55 и 2.27% за съответните години. Съществено 
влияние върху получения добив от семена при безразсадното 
семепроизводство след предшественик грах оказва основната обработка на 
почвата, като той е най-висок при оран на 30-35 cm. Резултатите за 
действието на начина на обработка на почвата и използваните почвени и 
листни хербициди върху добива от цвеклови семена при безразсадното 
семепроизводство след предшественик пшеница показват, че  влиянието на 
фактора обработка на почвата върху добива на семена е много добре 
доказано и през 3-те опитни години и след предшественик пшеница. 
Резултатите са сходни с тези след предшественик грах, но добивите са 
малко по-ниски. Различието в предшественика се отразява и върху 
добивите. След дълбока оран те са най-високи 161, 169 и 182 kg/da за 
съответните години, като повишението е много добре доказано при GD 
0.1%. Добри са резултатите след оран на дълбочина 20-25 cm - съответно 
123, 157 и 164 kg/da. Другите почвообработки се отразяват отрицателно 
върху разгледания показател. След фрезуване и дискуване понижението в 
сравнение с контролния вариант е най-голямо и доказано при GD 0.1%. 
Най-ниски са добивите след фрезуване. Действието на приложените 
хербициди не е доказано и не се установява разлика в ефекта между 
изпитваните хербициди. Взаимодействието между двата фактора също не е 
доказано. 

Таблица 62. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху добива на семена от захарно цвекло след предшественик грах, kg/da. 

Източници 
на 

вариране  

Степ
ен на 
своб
ода  

1987  1988  1989 
SQ  
% F5% Fon SQ % F5% Fon SQ % F5% Fon 

Общо 59 100     100     100     

Блокове 3 0.21     2.48     3.34     

Варианти 14 92.00     78.00     88.42     

A - 
обработка 
на 
почвата 

4 87.36 2.6 122.
9 75.34 2.6 40.5 85.73 2.6 112.8 

В -
хербицид
и  

2 0.50 3.2 1.4 1.11 3.2 1.2 0.13 3.2 0.3 

АВ 8 4.14 2.2 2.9 1.55 2.2 0.4 2.6 2.2 2 
Грешка. 42 7.79 ÊÊ ÊÊ 19.52 ÊÊ ÊÊ 8.2 ÊÊ ÊÊ

Влиянието на разглежданите фактори - обработка на почвата и 
приложени хербициди върху добива от семена след предшественик 
пшеница, са отразени в Табл. 63. И тук, както и след предшественик грах, 
доминиращо влияние оказва факторът обработка на почвата, която 
определя 86.78; 88.8 и 78.27% от варирането. Въздействието на другите 
фактори – хербициди, взаимодействие между обработка и хербициди е 
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незначително. Хербицидите определят 0.4; 0.66 и 1.01%, а 
взаимодействието между двата фактора 2.36; 0.91 и 1.39 и 1.39% от 
варирането. 

Таблица 63. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху  добива на  семена от захарно цвекло след предшественик пшеница, 
kg/da. 

Източници на 
вариране 

Степ
ен на 
своб
ода 

1987 1988 1989 

SQ  
F5% 

Fon SQ  F5% Fon SQ  F5

% Fo
n %   %     %   

Общо. 59 100     100     100     

Блокове. 3 0.9     0.12     0.59     

Варианти. 14 89.52     90.44     80.67     
A – обработка 
на почвата. 4 86.76 2.6 93.7 88.80 2.6 104.5 78.27 2.6 45.

6 
В - хербициди  2 0.40 3.2 0.9 0.66 3.2 1.6 1.01 3.2 1.2 

AB 8 2.36 2.2 1.3 0.98 2.2 0.6 1.39 2.2 0.4 

Грешка. Ê42Ê 10.29 ÊÊ ÊÊ 9.44 ÊÊ ÊÊ 18.7 ÊÊ ÊÊ

 
Като заключение на работата върху технологията за отглеждане на 

цвеклото са представени в синтезиран вид основните критични 
технологични точки при промишленото отглеждане на захарно и кръмно 
цвекло. Оценките могат да се използват от контролни органи, преценяващи 
състоянието на посевите и причините  за  евентуалните негативи (Табл. 64). 

За съпоставимост и яснота на критичните точки са определени 
количествени оценки както следва: 3 - ―няма риск‖; 2 - ―умерен риск‖; 1 - 
―висок риск‖ 

Като краен етап в интегрираната борба с плевелната растителност при 
производството на цвеклови семена нейната икономическа ефективност 
представлява интерес. За целта е изведен двуфакторен полски опит по 
стандартния метод на дългите парцели, в четири повторения, с големина на 
реколтния парцел 112 m2. Изследванията са проведени след два 
предшественика - зимна пшеница и пролетен грах за зърно. Направен е 
икономически анализ на следните варианти на основна обработка на 
почвата: 1. Оран на дълбочина 30-35 cm; 2. Оран на дълбочина 20-25 cm; 3. 
Дискуване на дълбочина 10-15 cm; 4. Дълбоко разрохкване на дълбочина 
40-50 cm без обръщане на орния почвен слой; 5. Фрезуване на дълбочина 6-
8 cm. На този фон на основна почвообработка са приложени хербицидите: 
Дуал (450 ml/da), Бетанекс (600 ml/da) и Фузилад (300 ml/da). За стандарт е 
приет вариантът с оран на дълбочина 20-25 cm. За установяване на размера 
и структурата на производствените разходи са използвани технологични 
норми, разработени съгласно условията на отглеждане и приетата 
технология за семепроизводство по безразсадния начин.  

 
 
 
 

Таблица 64. Критични точки и критерии за оценка при 
производството на захарно и кръмно цвекло. 

Критични 
точки в тех-
нологичния 

процес 
Критерии Оценка (от 1 

до 3) 

1 2 3 

1.Предшест 
веник 

Много добри - бобови (грах. соя. фасул и др) 3 - няма риск 
Добри - зимни житни - (пшеница. ечемик. тритикале) без 
повторки 

2 - умерен 
риск 

Неподходящи - люцерна. царевица за зърно. слънчоглед 1 - висок риск 

2.Основна 
обработка 
на почвата 

Подметка на стърнището и дълбока оран с плуг с 
придплужник на дълбочина над 32 сm. Есенно култивиране 
на 12-14 сm 

3 - няма риск 

Само есенно дълбока оран на дълбочина над 32 сm 2 - умерен 
риск 

Късна зимно - пролетна дълбока оран. некачествена. 
дълбочина под 28 сm 1 - висок риск 

3.Пред 
сеитбена 

обработка 

Много добре подравнена структурна почва. без плевели. 
Последната обработка на 10-12 сm под ъгъл 40-50° спрямо 
посоката на дълбоката оран 

3 - няма риск 

Неподравнена почва. без плевели. еднаква дълбочина на 
леглото 

2 - умерен 
риск 

Лошо структурирана почва. неподравнена. наличие на 
плевели 

1 - висок 
риск 

4.Торене 

Балансирано торене с азот. фосфор и калий в съответствие 
със запасеност на почвата с минерални вещества. съгласно 
технологията. разработена от Земеделския институт 

3 -  няма риск 

Предсеитбено торене само с минерален азот 2 - умерен 
риск 

Без минерално торене 1 - висок риск 

5.Сеитба 

Сеитба при достигани температурите на почвата 7-8°С на 
10 сm дълбочина. но не по-рано от 1 март за Южна 
България и 10 март за Северна България.  Посевна норма от 
7 до 14 семена на линеен метър. Оптимална гъстота 8-10000 
растения на декар. Дълбочина на сеитбата 3-4 сm 

3 – няма риск 

Сеитбата в края на оптималния срок. Неподходяща 
дълбочина на залагане на семената (дълбоко или плитко). 
Недобра гарнираност на посева 

2 - умерен 
риск 

След оптималния срок. лоша гарнираност на посева под  
6 000 бр./da. неравномерно поникване 

1 - висок 
риск 

6.Борба с 
плевели 

Внасяне един почвен и един вегетационен хербицид срещу 
житни и широколистни плевели. Извършени две или три 
междуредови обработки. Заплевеляване до закриването на 
редовете до 5% 

3 - няма 
риск 

 
Внасяне само един хербицид (почвен или вегетационен). 
Междуредови обработки 1 или 2. Заплевеляване до 
закриването на редовете до 20% 

2 - умерен 
риск 
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незначително. Хербицидите определят 0.4; 0.66 и 1.01%, а 
взаимодействието между двата фактора 2.36; 0.91 и 1.39 и 1.39% от 
варирането. 

Таблица 63. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху  добива на  семена от захарно цвекло след предшественик пшеница, 
kg/da. 

Източници на 
вариране 

Степ
ен на 
своб
ода 

1987 1988 1989 

SQ  
F5% 

Fon SQ  F5% Fon SQ  F5

% Fo
n %   %     %   

Общо. 59 100     100     100     

Блокове. 3 0.9     0.12     0.59     

Варианти. 14 89.52     90.44     80.67     
A – обработка 
на почвата. 4 86.76 2.6 93.7 88.80 2.6 104.5 78.27 2.6 45.

6 
В - хербициди  2 0.40 3.2 0.9 0.66 3.2 1.6 1.01 3.2 1.2 

AB 8 2.36 2.2 1.3 0.98 2.2 0.6 1.39 2.2 0.4 

Грешка. Ê42Ê 10.29 ÊÊ ÊÊ 9.44 ÊÊ ÊÊ 18.7 ÊÊ ÊÊ

 
Като заключение на работата върху технологията за отглеждане на 

цвеклото са представени в синтезиран вид основните критични 
технологични точки при промишленото отглеждане на захарно и кръмно 
цвекло. Оценките могат да се използват от контролни органи, преценяващи 
състоянието на посевите и причините  за  евентуалните негативи (Табл. 64). 

За съпоставимост и яснота на критичните точки са определени 
количествени оценки както следва: 3 - ―няма риск‖; 2 - ―умерен риск‖; 1 - 
―висок риск‖ 

Като краен етап в интегрираната борба с плевелната растителност при 
производството на цвеклови семена нейната икономическа ефективност 
представлява интерес. За целта е изведен двуфакторен полски опит по 
стандартния метод на дългите парцели, в четири повторения, с големина на 
реколтния парцел 112 m2. Изследванията са проведени след два 
предшественика - зимна пшеница и пролетен грах за зърно. Направен е 
икономически анализ на следните варианти на основна обработка на 
почвата: 1. Оран на дълбочина 30-35 cm; 2. Оран на дълбочина 20-25 cm; 3. 
Дискуване на дълбочина 10-15 cm; 4. Дълбоко разрохкване на дълбочина 
40-50 cm без обръщане на орния почвен слой; 5. Фрезуване на дълбочина 6-
8 cm. На този фон на основна почвообработка са приложени хербицидите: 
Дуал (450 ml/da), Бетанекс (600 ml/da) и Фузилад (300 ml/da). За стандарт е 
приет вариантът с оран на дълбочина 20-25 cm. За установяване на размера 
и структурата на производствените разходи са използвани технологични 
норми, разработени съгласно условията на отглеждане и приетата 
технология за семепроизводство по безразсадния начин.  

 
 
 
 

Таблица 64. Критични точки и критерии за оценка при 
производството на захарно и кръмно цвекло. 

Критични 
точки в тех-
нологичния 

процес 
Критерии Оценка (от 1 

до 3) 

1 2 3 

1.Предшест 
веник 

Много добри - бобови (грах. соя. фасул и др) 3 - няма риск 
Добри - зимни житни - (пшеница. ечемик. тритикале) без 
повторки 

2 - умерен 
риск 

Неподходящи - люцерна. царевица за зърно. слънчоглед 1 - висок риск 

2.Основна 
обработка 
на почвата 

Подметка на стърнището и дълбока оран с плуг с 
придплужник на дълбочина над 32 сm. Есенно култивиране 
на 12-14 сm 

3 - няма риск 

Само есенно дълбока оран на дълбочина над 32 сm 2 - умерен 
риск 

Късна зимно - пролетна дълбока оран. некачествена. 
дълбочина под 28 сm 1 - висок риск 

3.Пред 
сеитбена 

обработка 

Много добре подравнена структурна почва. без плевели. 
Последната обработка на 10-12 сm под ъгъл 40-50° спрямо 
посоката на дълбоката оран 

3 - няма риск 

Неподравнена почва. без плевели. еднаква дълбочина на 
леглото 

2 - умерен 
риск 

Лошо структурирана почва. неподравнена. наличие на 
плевели 

1 - висок 
риск 

4.Торене 

Балансирано торене с азот. фосфор и калий в съответствие 
със запасеност на почвата с минерални вещества. съгласно 
технологията. разработена от Земеделския институт 

3 -  няма риск 

Предсеитбено торене само с минерален азот 2 - умерен 
риск 

Без минерално торене 1 - висок риск 

5.Сеитба 

Сеитба при достигани температурите на почвата 7-8°С на 
10 сm дълбочина. но не по-рано от 1 март за Южна 
България и 10 март за Северна България.  Посевна норма от 
7 до 14 семена на линеен метър. Оптимална гъстота 8-10000 
растения на декар. Дълбочина на сеитбата 3-4 сm 

3 – няма риск 

Сеитбата в края на оптималния срок. Неподходяща 
дълбочина на залагане на семената (дълбоко или плитко). 
Недобра гарнираност на посева 

2 - умерен 
риск 

След оптималния срок. лоша гарнираност на посева под  
6 000 бр./da. неравномерно поникване 

1 - висок 
риск 

6.Борба с 
плевели 

Внасяне един почвен и един вегетационен хербицид срещу 
житни и широколистни плевели. Извършени две или три 
междуредови обработки. Заплевеляване до закриването на 
редовете до 5% 

3 - няма 
риск 

 
Внасяне само един хербицид (почвен или вегетационен). 
Междуредови обработки 1 или 2. Заплевеляване до 
закриването на редовете до 20% 

2 - умерен 
риск 
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Без внасяне на хербициди с една или две междуредови 
обработки. Заплевеляване до закриване на редовете над 
20% 

1 - висок риск 

7.Напоя 
ване 

Поддържане на оптимална влажност (70-75 % от ППВ). Две 
или три поливки с поливна норма 40-50 сm3 на декар. 
Поливането прекратено един месец преди прибирането 

3 - няма 
риск 

Нарушен поливен режим. Редуцирани поливки в критични 
моменти. Поливки 1 или 2 

2- умерен 
риск 

Без напояване. Естествено овлажняване на почвата 1 - висок 
риск 

8.Борба с 
болести и 

неприятели 

При условията на ризомания. използване на сортове 
толерантни на ризомания. Третиране на семената с 
фунгициди и инсектициди. Борба с болести и неприятели 
съгласно технологията 

3 - няма  
риск  

Използване на нетолерантни сортове в условия на 
ризомания. Борба с болести и неприятели в краен случаи 
през вегетацията 

2- умерен 
риск  

Без извеждане на борба срещу болести и неприятели през 
време на вегетацията 

1 - висок  
риск  

9.Прибиран
е 

Прибиране съгласно графика спуснат от захарни заводи. 
Изграждане на модулна единица. Изграждане на депо за 
складиране на цвеклото. Загуби до 10 %. Извозване до 
захарни заводи до 24 часа след изваждането 

3 – няма риск  
 

Загуби до 20 % при прибирането. Извозване за захарни 
заводи до 48 часа от изваждането на цвеклото 

2- умерен 
риск  

 
За характеризиране на икономическата ефективност е използвана 

приетата в икономическата литература система от основни показатели: 
среден добив от семена, цена на реализация, чист доход, себестойност, 
производителност на труда и рентабилност. Въпреки различния брои 
обработки при изпитаните начини на основна подготовка на почвата след 
предшественик пшеница и цитираната система от хербициди величината на 
общите разходи не се променя чувствително (Табл. 65). Като се приеме 
оранта на 20-25 cm за база, общите разходи при оран на 30-35 cm са по-
високи с 1.2 %, при дискуване на 10-15 cm са по-ниски с 1.8 %; при 
дълбоко разрохкване на 40-50 cm - по-високи с 1.2 %, и с 0.2 % по-ниски 
при фрезуване на 6-8 cm. Незначителни са различията и при трудовите и 
материалните разходи и разхода на труд в човекодни. Средните добиви 
обаче варират чувствително и се движат от 107 kg/da при фрезуване до 171 
kg/da при оран на 30-35 cm, под влияние главно на средните добиви. Haй-
добри икономически резултати са получени на фона на оран на дълбочина 
30-35 cm. При този вариант добивът, чистият доход от единица площ и 
нормата на рентабилност са най-високи, а себестойността на 1 kg семена - 
най-ниска. На второ място се нарежда стандартният вариант, а на последно 
- вариантът с фрезуване. Аналогични са резултатите, получени от същите 
варианти на основна обработка на почвата и система от хербициди за борба 
с плевелите, при безразсадния начин на семепроизводство след 
предшественик грах. На първо място по среден добив от декар и 
икономически показатели е вариантът с оран на 30-35 cm.  

Таблица 65. Икономически резултати при производство на семена от захарно 
цвекло по безразсадния начин след предшественици пшеница и грах с различни 
варианти на основна обработка на почвата. 

Варианти.Ê Оран на 30-35Ê
cmÊ

Оран на 20-25Ê
cmÊ

Дискуване на 
10-15ÊcmÊ

Дълб. 
разрохкване 
на 40-50ÊcmÊ

Фрезуване на 6-8Ê
cmÊ

Показатели.Ê Предшественици.Ê

ÊÊ
Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшени
цаÊ Грах Ê

1.ÊТрудови 
разходи – лв/daÊ 95.6Ê

ÊÊ
92.2Ê

ÊÊ
87.9Ê

ÊÊ
95.4Ê

ÊÊ
93.4Ê

ÊÊ
в т.ч. 
механични -Ê
лв/daÊ

87.3Ê
ÊÊ

84.5Ê
ÊÊ

80.2Ê
ÊÊ

87.7Ê
ÊÊ

85.7Ê
ÊÊ

работни -Ê
лв/daÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.7Ê ÊÊ
2. Трудови 
разходи – Ê
чов.дни бр/daÊ

0.99Ê
ÊÊ

0.95Ê
ÊÊ

0.89Ê
ÊÊ

0.99Ê
ÊÊ

0.9Ê
ÊÊ

в т.ч. 
механични -Ê
лв/daÊ

0.88Ê
ÊÊ

0.84Ê
ÊÊ

0.78Ê
ÊÊ

0.88Ê
ÊÊ

0.8Ê
ÊÊ

работни -лв/daÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ
3. Мат. 
разходи -лв/da  Ê 1187Ê ÊÊ 1175Ê ÊÊ 1157Ê ÊÊ 1187Ê ÊÊ 1172Ê ÊÊ
в т.ч. торовеÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ
инсектициди и 
фунгицидиÊ 193.6Ê ÊÊ 193.7Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ
хербицидиÊ 310.5Ê ÊÊ 310.6Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ
напояванеÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ
селскостопанс
ки машиниÊ 151.1Ê ÊÊ 140.1Ê ÊÊ 123.8Ê ÊÊ 151.1Ê ÊÊ 136.0Ê ÊÊ
4. Всичко 
разходи -лв/daÊ 1283Ê ÊÊ 1267Ê ÊÊ 1245Ê ÊÊ 1283Ê ÊÊ 12654Ê ÊÊ
5. Среден 
добив – Êkg/daÊ 171Ê 179Ê 151Ê 166Ê 132Ê 140Ê 141Ê 153Ê 107Ê 117Ê

6.Ê
Себестойност 
– Êлв/kgÊ

7.50Ê 7.17Ê 8.39Ê 7.63Ê 9.43Ê 8.89Ê 9.10Ê 8.38Ê 11.82Ê 10.81Ê

7. Ср. изкупна 
цена -ÊÊлв/kgÊ 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê

8. Обща 
продукция -Ê
лв/daÊ

256Ê 2685Ê 226Ê 2590Ê 1980Ê 2100Ê 2115Ê 2295Ê 1603Ê 1755Ê

9. Чиста 
продукция -Ê
лв/daÊ

1378Ê 1498Ê 1089Ê 1315Ê 822.9Ê 942.9Ê 927.8Ê 1108Ê 433.4Ê 583.4Ê

10. Чист доход 
-Êлв/daÊ 1282Ê 1402Ê 997.6Ê 1223Ê 735.0Ê 855.0Ê 232.3Ê 1012Ê 340.0Ê 490.0Ê
11.Ê
Рентабилност 
-Ê%Ê

99.9Ê 109.3Ê 78.7Ê 96.4Ê 59.0Ê 68.6Ê 64.8Ê 78.9Ê 26.88Ê 38.74Ê

12. Критичен 
добив, kg/daÊ 85.5Ê 85.5Ê 84.5Ê 81.2Ê 83.0Ê 83.0Ê 85.5Ê 85.5Ê 84.4Ê 84.3Ê
13. Критичен 
добив, %Ê 50.01Ê 47.78Ê 55.95Ê 48.93Ê 62.88Ê 59.28Ê 60.64Ê 55.89Ê 78.91Ê 72.07Ê
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незначително. Хербицидите определят 0.4; 0.66 и 1.01%, а 
взаимодействието между двата фактора 2.36; 0.91 и 1.39 и 1.39% от 
варирането. 

Таблица 63. Влияние на факторите обработка на почвата и хербициди 
върху  добива на  семена от захарно цвекло след предшественик пшеница, 
kg/da. 

Източници на 
вариране 

Степ
ен на 
своб
ода 

1987 1988 1989 

SQ  
F5% 

Fon SQ  F5% Fon SQ  F5

% Fo
n %   %     %   

Общо. 59 100     100     100     

Блокове. 3 0.9     0.12     0.59     

Варианти. 14 89.52     90.44     80.67     
A – обработка 
на почвата. 4 86.76 2.6 93.7 88.80 2.6 104.5 78.27 2.6 45.

6 
В - хербициди  2 0.40 3.2 0.9 0.66 3.2 1.6 1.01 3.2 1.2 

AB 8 2.36 2.2 1.3 0.98 2.2 0.6 1.39 2.2 0.4 

Грешка. Ê42Ê 10.29 ÊÊ ÊÊ 9.44 ÊÊ ÊÊ 18.7 ÊÊ ÊÊ

 
Като заключение на работата върху технологията за отглеждане на 

цвеклото са представени в синтезиран вид основните критични 
технологични точки при промишленото отглеждане на захарно и кръмно 
цвекло. Оценките могат да се използват от контролни органи, преценяващи 
състоянието на посевите и причините  за  евентуалните негативи (Табл. 64). 

За съпоставимост и яснота на критичните точки са определени 
количествени оценки както следва: 3 - ―няма риск‖; 2 - ―умерен риск‖; 1 - 
―висок риск‖ 

Като краен етап в интегрираната борба с плевелната растителност при 
производството на цвеклови семена нейната икономическа ефективност 
представлява интерес. За целта е изведен двуфакторен полски опит по 
стандартния метод на дългите парцели, в четири повторения, с големина на 
реколтния парцел 112 m2. Изследванията са проведени след два 
предшественика - зимна пшеница и пролетен грах за зърно. Направен е 
икономически анализ на следните варианти на основна обработка на 
почвата: 1. Оран на дълбочина 30-35 cm; 2. Оран на дълбочина 20-25 cm; 3. 
Дискуване на дълбочина 10-15 cm; 4. Дълбоко разрохкване на дълбочина 
40-50 cm без обръщане на орния почвен слой; 5. Фрезуване на дълбочина 6-
8 cm. На този фон на основна почвообработка са приложени хербицидите: 
Дуал (450 ml/da), Бетанекс (600 ml/da) и Фузилад (300 ml/da). За стандарт е 
приет вариантът с оран на дълбочина 20-25 cm. За установяване на размера 
и структурата на производствените разходи са използвани технологични 
норми, разработени съгласно условията на отглеждане и приетата 
технология за семепроизводство по безразсадния начин.  

 
 
 
 

Таблица 64. Критични точки и критерии за оценка при 
производството на захарно и кръмно цвекло. 

Критични 
точки в тех-
нологичния 

процес 
Критерии Оценка (от 1 

до 3) 

1 2 3 

1.Предшест 
веник 

Много добри - бобови (грах. соя. фасул и др) 3 - няма риск 
Добри - зимни житни - (пшеница. ечемик. тритикале) без 
повторки 

2 - умерен 
риск 

Неподходящи - люцерна. царевица за зърно. слънчоглед 1 - висок риск 

2.Основна 
обработка 
на почвата 

Подметка на стърнището и дълбока оран с плуг с 
придплужник на дълбочина над 32 сm. Есенно култивиране 
на 12-14 сm 

3 - няма риск 

Само есенно дълбока оран на дълбочина над 32 сm 2 - умерен 
риск 

Късна зимно - пролетна дълбока оран. некачествена. 
дълбочина под 28 сm 1 - висок риск 

3.Пред 
сеитбена 

обработка 

Много добре подравнена структурна почва. без плевели. 
Последната обработка на 10-12 сm под ъгъл 40-50° спрямо 
посоката на дълбоката оран 

3 - няма риск 

Неподравнена почва. без плевели. еднаква дълбочина на 
леглото 

2 - умерен 
риск 

Лошо структурирана почва. неподравнена. наличие на 
плевели 

1 - висок 
риск 

4.Торене 

Балансирано торене с азот. фосфор и калий в съответствие 
със запасеност на почвата с минерални вещества. съгласно 
технологията. разработена от Земеделския институт 

3 -  няма риск 

Предсеитбено торене само с минерален азот 2 - умерен 
риск 

Без минерално торене 1 - висок риск 

5.Сеитба 

Сеитба при достигани температурите на почвата 7-8°С на 
10 сm дълбочина. но не по-рано от 1 март за Южна 
България и 10 март за Северна България.  Посевна норма от 
7 до 14 семена на линеен метър. Оптимална гъстота 8-10000 
растения на декар. Дълбочина на сеитбата 3-4 сm 

3 – няма риск 

Сеитбата в края на оптималния срок. Неподходяща 
дълбочина на залагане на семената (дълбоко или плитко). 
Недобра гарнираност на посева 

2 - умерен 
риск 

След оптималния срок. лоша гарнираност на посева под  
6 000 бр./da. неравномерно поникване 

1 - висок 
риск 

6.Борба с 
плевели 

Внасяне един почвен и един вегетационен хербицид срещу 
житни и широколистни плевели. Извършени две или три 
междуредови обработки. Заплевеляване до закриването на 
редовете до 5% 

3 - няма 
риск 

 
Внасяне само един хербицид (почвен или вегетационен). 
Междуредови обработки 1 или 2. Заплевеляване до 
закриването на редовете до 20% 

2 - умерен 
риск 
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Без внасяне на хербициди с една или две междуредови 
обработки. Заплевеляване до закриване на редовете над 
20% 

1 - висок риск 

7.Напоя 
ване 

Поддържане на оптимална влажност (70-75 % от ППВ). Две 
или три поливки с поливна норма 40-50 сm3 на декар. 
Поливането прекратено един месец преди прибирането 

3 - няма 
риск 

Нарушен поливен режим. Редуцирани поливки в критични 
моменти. Поливки 1 или 2 

2- умерен 
риск 

Без напояване. Естествено овлажняване на почвата 1 - висок 
риск 

8.Борба с 
болести и 

неприятели 

При условията на ризомания. използване на сортове 
толерантни на ризомания. Третиране на семената с 
фунгициди и инсектициди. Борба с болести и неприятели 
съгласно технологията 

3 - няма  
риск  

Използване на нетолерантни сортове в условия на 
ризомания. Борба с болести и неприятели в краен случаи 
през вегетацията 

2- умерен 
риск  

Без извеждане на борба срещу болести и неприятели през 
време на вегетацията 

1 - висок  
риск  

9.Прибиран
е 

Прибиране съгласно графика спуснат от захарни заводи. 
Изграждане на модулна единица. Изграждане на депо за 
складиране на цвеклото. Загуби до 10 %. Извозване до 
захарни заводи до 24 часа след изваждането 

3 – няма риск  
 

Загуби до 20 % при прибирането. Извозване за захарни 
заводи до 48 часа от изваждането на цвеклото 

2- умерен 
риск  

 
За характеризиране на икономическата ефективност е използвана 

приетата в икономическата литература система от основни показатели: 
среден добив от семена, цена на реализация, чист доход, себестойност, 
производителност на труда и рентабилност. Въпреки различния брои 
обработки при изпитаните начини на основна подготовка на почвата след 
предшественик пшеница и цитираната система от хербициди величината на 
общите разходи не се променя чувствително (Табл. 65). Като се приеме 
оранта на 20-25 cm за база, общите разходи при оран на 30-35 cm са по-
високи с 1.2 %, при дискуване на 10-15 cm са по-ниски с 1.8 %; при 
дълбоко разрохкване на 40-50 cm - по-високи с 1.2 %, и с 0.2 % по-ниски 
при фрезуване на 6-8 cm. Незначителни са различията и при трудовите и 
материалните разходи и разхода на труд в човекодни. Средните добиви 
обаче варират чувствително и се движат от 107 kg/da при фрезуване до 171 
kg/da при оран на 30-35 cm, под влияние главно на средните добиви. Haй-
добри икономически резултати са получени на фона на оран на дълбочина 
30-35 cm. При този вариант добивът, чистият доход от единица площ и 
нормата на рентабилност са най-високи, а себестойността на 1 kg семена - 
най-ниска. На второ място се нарежда стандартният вариант, а на последно 
- вариантът с фрезуване. Аналогични са резултатите, получени от същите 
варианти на основна обработка на почвата и система от хербициди за борба 
с плевелите, при безразсадния начин на семепроизводство след 
предшественик грах. На първо място по среден добив от декар и 
икономически показатели е вариантът с оран на 30-35 cm.  

Таблица 65. Икономически резултати при производство на семена от захарно 
цвекло по безразсадния начин след предшественици пшеница и грах с различни 
варианти на основна обработка на почвата. 

Варианти.Ê Оран на 30-35Ê
cmÊ

Оран на 20-25Ê
cmÊ

Дискуване на 
10-15ÊcmÊ

Дълб. 
разрохкване 
на 40-50ÊcmÊ

Фрезуване на 6-8Ê
cmÊ

Показатели.Ê Предшественици.Ê

ÊÊ
Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшени
цаÊ Грах Ê

1.ÊТрудови 
разходи – лв/daÊ 95.6Ê

ÊÊ
92.2Ê

ÊÊ
87.9Ê

ÊÊ
95.4Ê

ÊÊ
93.4Ê

ÊÊ
в т.ч. 
механични -Ê
лв/daÊ

87.3Ê
ÊÊ

84.5Ê
ÊÊ

80.2Ê
ÊÊ

87.7Ê
ÊÊ

85.7Ê
ÊÊ

работни -Ê
лв/daÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.7Ê ÊÊ
2. Трудови 
разходи – Ê
чов.дни бр/daÊ

0.99Ê
ÊÊ

0.95Ê
ÊÊ

0.89Ê
ÊÊ

0.99Ê
ÊÊ

0.9Ê
ÊÊ

в т.ч. 
механични -Ê
лв/daÊ

0.88Ê
ÊÊ

0.84Ê
ÊÊ

0.78Ê
ÊÊ

0.88Ê
ÊÊ

0.8Ê
ÊÊ

работни -лв/daÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ
3. Мат. 
разходи -лв/da  Ê 1187Ê ÊÊ 1175Ê ÊÊ 1157Ê ÊÊ 1187Ê ÊÊ 1172Ê ÊÊ
в т.ч. торовеÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ
инсектициди и 
фунгицидиÊ 193.6Ê ÊÊ 193.7Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ
хербицидиÊ 310.5Ê ÊÊ 310.6Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ
напояванеÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ
селскостопанс
ки машиниÊ 151.1Ê ÊÊ 140.1Ê ÊÊ 123.8Ê ÊÊ 151.1Ê ÊÊ 136.0Ê ÊÊ
4. Всичко 
разходи -лв/daÊ 1283Ê ÊÊ 1267Ê ÊÊ 1245Ê ÊÊ 1283Ê ÊÊ 12654Ê ÊÊ
5. Среден 
добив – Êkg/daÊ 171Ê 179Ê 151Ê 166Ê 132Ê 140Ê 141Ê 153Ê 107Ê 117Ê

6.Ê
Себестойност 
– Êлв/kgÊ

7.50Ê 7.17Ê 8.39Ê 7.63Ê 9.43Ê 8.89Ê 9.10Ê 8.38Ê 11.82Ê 10.81Ê

7. Ср. изкупна 
цена -ÊÊлв/kgÊ 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê

8. Обща 
продукция -Ê
лв/daÊ

256Ê 2685Ê 226Ê 2590Ê 1980Ê 2100Ê 2115Ê 2295Ê 1603Ê 1755Ê

9. Чиста 
продукция -Ê
лв/daÊ

1378Ê 1498Ê 1089Ê 1315Ê 822.9Ê 942.9Ê 927.8Ê 1108Ê 433.4Ê 583.4Ê

10. Чист доход 
-Êлв/daÊ 1282Ê 1402Ê 997.6Ê 1223Ê 735.0Ê 855.0Ê 232.3Ê 1012Ê 340.0Ê 490.0Ê
11.Ê
Рентабилност 
-Ê%Ê

99.9Ê 109.3Ê 78.7Ê 96.4Ê 59.0Ê 68.6Ê 64.8Ê 78.9Ê 26.88Ê 38.74Ê

12. Критичен 
добив, kg/daÊ 85.5Ê 85.5Ê 84.5Ê 81.2Ê 83.0Ê 83.0Ê 85.5Ê 85.5Ê 84.4Ê 84.3Ê
13. Критичен 
добив, %Ê 50.01Ê 47.78Ê 55.95Ê 48.93Ê 62.88Ê 59.28Ê 60.64Ê 55.89Ê 78.91Ê 72.07Ê
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Без внасяне на хербициди с една или две междуредови 
обработки. Заплевеляване до закриване на редовете над 
20% 

1 - висок риск 

7.Напоя 
ване 

Поддържане на оптимална влажност (70-75 % от ППВ). Две 
или три поливки с поливна норма 40-50 сm3 на декар. 
Поливането прекратено един месец преди прибирането 

3 - няма 
риск 

Нарушен поливен режим. Редуцирани поливки в критични 
моменти. Поливки 1 или 2 

2- умерен 
риск 

Без напояване. Естествено овлажняване на почвата 1 - висок 
риск 

8.Борба с 
болести и 

неприятели 

При условията на ризомания. използване на сортове 
толерантни на ризомания. Третиране на семената с 
фунгициди и инсектициди. Борба с болести и неприятели 
съгласно технологията 

3 - няма  
риск  

Използване на нетолерантни сортове в условия на 
ризомания. Борба с болести и неприятели в краен случаи 
през вегетацията 

2- умерен 
риск  

Без извеждане на борба срещу болести и неприятели през 
време на вегетацията 

1 - висок  
риск  

9.Прибиран
е 

Прибиране съгласно графика спуснат от захарни заводи. 
Изграждане на модулна единица. Изграждане на депо за 
складиране на цвеклото. Загуби до 10 %. Извозване до 
захарни заводи до 24 часа след изваждането 

3 – няма риск  
 

Загуби до 20 % при прибирането. Извозване за захарни 
заводи до 48 часа от изваждането на цвеклото 

2- умерен 
риск  

 
За характеризиране на икономическата ефективност е използвана 

приетата в икономическата литература система от основни показатели: 
среден добив от семена, цена на реализация, чист доход, себестойност, 
производителност на труда и рентабилност. Въпреки различния брои 
обработки при изпитаните начини на основна подготовка на почвата след 
предшественик пшеница и цитираната система от хербициди величината на 
общите разходи не се променя чувствително (Табл. 65). Като се приеме 
оранта на 20-25 cm за база, общите разходи при оран на 30-35 cm са по-
високи с 1.2 %, при дискуване на 10-15 cm са по-ниски с 1.8 %; при 
дълбоко разрохкване на 40-50 cm - по-високи с 1.2 %, и с 0.2 % по-ниски 
при фрезуване на 6-8 cm. Незначителни са различията и при трудовите и 
материалните разходи и разхода на труд в човекодни. Средните добиви 
обаче варират чувствително и се движат от 107 kg/da при фрезуване до 171 
kg/da при оран на 30-35 cm, под влияние главно на средните добиви. Haй-
добри икономически резултати са получени на фона на оран на дълбочина 
30-35 cm. При този вариант добивът, чистият доход от единица площ и 
нормата на рентабилност са най-високи, а себестойността на 1 kg семена - 
най-ниска. На второ място се нарежда стандартният вариант, а на последно 
- вариантът с фрезуване. Аналогични са резултатите, получени от същите 
варианти на основна обработка на почвата и система от хербициди за борба 
с плевелите, при безразсадния начин на семепроизводство след 
предшественик грах. На първо място по среден добив от декар и 
икономически показатели е вариантът с оран на 30-35 cm.  

Таблица 65. Икономически резултати при производство на семена от захарно 
цвекло по безразсадния начин след предшественици пшеница и грах с различни 
варианти на основна обработка на почвата. 

Варианти.Ê Оран на 30-35Ê
cmÊ

Оран на 20-25Ê
cmÊ

Дискуване на 
10-15ÊcmÊ

Дълб. 
разрохкване 
на 40-50ÊcmÊ

Фрезуване на 6-8Ê
cmÊ

Показатели.Ê Предшественици.Ê

ÊÊ
Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшени
цаÊ Грах Ê

1.ÊТрудови 
разходи – лв/daÊ 95.6Ê

ÊÊ
92.2Ê

ÊÊ
87.9Ê

ÊÊ
95.4Ê

ÊÊ
93.4Ê

ÊÊ
в т.ч. 
механични -Ê
лв/daÊ

87.3Ê
ÊÊ

84.5Ê
ÊÊ

80.2Ê
ÊÊ

87.7Ê
ÊÊ

85.7Ê
ÊÊ

работни -Ê
лв/daÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.7Ê ÊÊ
2. Трудови 
разходи – Ê
чов.дни бр/daÊ

0.99Ê
ÊÊ

0.95Ê
ÊÊ

0.89Ê
ÊÊ

0.99Ê
ÊÊ

0.9Ê
ÊÊ

в т.ч. 
механични -Ê
лв/daÊ

0.88Ê
ÊÊ

0.84Ê
ÊÊ

0.78Ê
ÊÊ

0.88Ê
ÊÊ

0.8Ê
ÊÊ

работни -лв/daÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ
3. Мат. 
разходи -лв/da  Ê 1187Ê ÊÊ 1175Ê ÊÊ 1157Ê ÊÊ 1187Ê ÊÊ 1172Ê ÊÊ
в т.ч. торовеÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ
инсектициди и 
фунгицидиÊ 193.6Ê ÊÊ 193.7Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ
хербицидиÊ 310.5Ê ÊÊ 310.6Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ
напояванеÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ
селскостопанс
ки машиниÊ 151.1Ê ÊÊ 140.1Ê ÊÊ 123.8Ê ÊÊ 151.1Ê ÊÊ 136.0Ê ÊÊ
4. Всичко 
разходи -лв/daÊ 1283Ê ÊÊ 1267Ê ÊÊ 1245Ê ÊÊ 1283Ê ÊÊ 12654Ê ÊÊ
5. Среден 
добив – Êkg/daÊ 171Ê 179Ê 151Ê 166Ê 132Ê 140Ê 141Ê 153Ê 107Ê 117Ê

6.Ê
Себестойност 
– Êлв/kgÊ

7.50Ê 7.17Ê 8.39Ê 7.63Ê 9.43Ê 8.89Ê 9.10Ê 8.38Ê 11.82Ê 10.81Ê

7. Ср. изкупна 
цена -ÊÊлв/kgÊ 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê

8. Обща 
продукция -Ê
лв/daÊ

256Ê 2685Ê 226Ê 2590Ê 1980Ê 2100Ê 2115Ê 2295Ê 1603Ê 1755Ê

9. Чиста 
продукция -Ê
лв/daÊ

1378Ê 1498Ê 1089Ê 1315Ê 822.9Ê 942.9Ê 927.8Ê 1108Ê 433.4Ê 583.4Ê

10. Чист доход 
-Êлв/daÊ 1282Ê 1402Ê 997.6Ê 1223Ê 735.0Ê 855.0Ê 232.3Ê 1012Ê 340.0Ê 490.0Ê
11.Ê
Рентабилност 
-Ê%Ê

99.9Ê 109.3Ê 78.7Ê 96.4Ê 59.0Ê 68.6Ê 64.8Ê 78.9Ê 26.88Ê 38.74Ê

12. Критичен 
добив, kg/daÊ 85.5Ê 85.5Ê 84.5Ê 81.2Ê 83.0Ê 83.0Ê 85.5Ê 85.5Ê 84.4Ê 84.3Ê
13. Критичен 
добив, %Ê 50.01Ê 47.78Ê 55.95Ê 48.93Ê 62.88Ê 59.28Ê 60.64Ê 55.89Ê 78.91Ê 72.07Ê
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Критичният добив заема между 47.78 и 78.91% от реалния добив. По-

ниско е нивото на критичния добив след дълбока оран, а по-високо след 
фрезуване. Това се дължи на получавания значително по-нисък добив от 
цвеклото след фрезуване в сравнение с оранта, което потвърждава 
предимството на дълбоката обработка като ефективно мероприятие. 

Съществени различия има при един и същи вариант на основна 
обработка и хербициди, но при различни предшественици. От сравнението 
на различните начини на основна обработка на почвата и приложената 
система от хербициди между предшественик пшеница, приет за база и 
предшественик грах (Табл. 66) се вижда, че след предшественик грах 
резултатите са чувствително по-високи: средният добив е по-висок от 4.8% 
до 9.9%, чистият доход и рентабилността - от 9.4% до 44.1%, а 
себестойността на 1 kg семена - по-ниска от 4.4% до 9.1%. 

 
 
Таблица 66. Съпоставяне на някои основни икономически резултати при 

семепроизводството на захарно цвекло. 

Вариант
и 

Оран на 
30-35 cm 

Оран на 20-
25 cm 

Дискуване 
на 10-15 cm 

Дълб. 
разрохкване 
на 40-50 cm 

Фрезуване 
на 6-8 cm 

Показате
ли Предшественици. 

  

Пш
ени
ца Грах. 

Пш
ени
ца Грах  

Пш
ени
ца Грах. 

Пш
ени
ца Грах  

Пш
ени
ца Грах. 

Среден 
добив, % 100 +4.8 100 +9.9 100 +6.1 100 +8.5 100 +9.3 
Себесто
йност, % 100 -4.4 100 -9.1 100 -5.7 100 -7.9 100 -8.5 
Чист 
доход, % 100 +9.4 100 +22.6 100 +16.3 100 +21.6 100 +44.1 

Рентабил
ност, % 100 +9.4 100 +22.6 100 +16.3 100 +21.6 100 +44.1 

 
Силата на влияние само на агротехническите фактори - обработка на 

почвата, хербициди и предшественик, върху семената показва, че след 
кълняемостта и масата на 1000 семена най-голямо влияние има оранта на 
30-35 сm (Фиг. 12). След нея по сила на влияние се нареждат 
повърхностните обработки фрезуване и дискуване, които изпреварват 
оранта на 20-25 сm. От хербицидите по-голяма сила имат комбинациите 
Нортрон+Вензар+Бетанекс+Фузилад и Дуал+Бетанекс+Фузилад. 
Предшествениците имат почти еднаква сила на влияние. 

 
 
 

Фигура 12. Сила на влияние само на агротехническите фактори. 
При отглеждането на цвеклото за кореноплоди най-голяма значимост и 
сила има третирането с фунгициди на нападнатите от болести посеви. 

 
 
5. Изводи 

1. Между проучваните фактори има доказана зависимост и 
взаимодействие върху величината на добива. Най-голямо влияние върху 
добива при цвеклото оказва факторът начин на обработка на почвата, а 
факторът хербициди, както и взаимодействието между двата фактора, 
играят второстепенна роля, независимо от предшественика. Приложените 
системи от хербициди не оказват съществено влияние върху величината на 
добива, реализиран след пшеница и грах. 

2. Върху посевните качества на семената доминиращо влияние имат 
двата фактора - основна обработка на почвата и приложените системи от 
хербициди. Доказано е влиянието на основните начини на обработка на 
почвата и приложените системи от хербициди върху кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената след предшественик грах и пшеница. 

3. Обработката на почвата чрез пълно обръщане на орния слой с плуг 
доказано намалява броя на поникналите плевели. Независимо от 
предшественика най-благоприятно влияние върху презимуването на 
растенията оказва обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm 
Обработката на почвата без обръщане на повърхностния слой и на малка 
дълбочина без фрезуване и дискуване създава условия за влошаване на 
физичните ѝ  свойства.  

4. Презимуването на захарното цвекло за семепроизводство по 
безразсадния начин зависи в голяма степен и от хранителния режим 
(количеството на внесените хранителни вещества). Условия за оптимално 
запазване на растенията се създават при внасяне на 3-5 kg/da азот, което 
води до по-добро презимуване на растенията, 12-15 kg/da фосфор и 12-14 
kg/da калий. Самостоятелното азотно торене или повишаването на азота 
над 5 kg/da в съчетание с различни количества фосфор и калий води до 
намаляване устойчивостта на растенията на ниски температури. 

5. Оптималните дози за торене на захарно цвекло за семепроизводство 
по безразсадния начин с основните хранителни елементи са: азот - 18-20 
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Без внасяне на хербициди с една или две междуредови 
обработки. Заплевеляване до закриване на редовете над 
20% 

1 - висок риск 

7.Напоя 
ване 

Поддържане на оптимална влажност (70-75 % от ППВ). Две 
или три поливки с поливна норма 40-50 сm3 на декар. 
Поливането прекратено един месец преди прибирането 

3 - няма 
риск 

Нарушен поливен режим. Редуцирани поливки в критични 
моменти. Поливки 1 или 2 

2- умерен 
риск 

Без напояване. Естествено овлажняване на почвата 1 - висок 
риск 

8.Борба с 
болести и 

неприятели 

При условията на ризомания. използване на сортове 
толерантни на ризомания. Третиране на семената с 
фунгициди и инсектициди. Борба с болести и неприятели 
съгласно технологията 

3 - няма  
риск  

Използване на нетолерантни сортове в условия на 
ризомания. Борба с болести и неприятели в краен случаи 
през вегетацията 

2- умерен 
риск  

Без извеждане на борба срещу болести и неприятели през 
време на вегетацията 

1 - висок  
риск  

9.Прибиран
е 

Прибиране съгласно графика спуснат от захарни заводи. 
Изграждане на модулна единица. Изграждане на депо за 
складиране на цвеклото. Загуби до 10 %. Извозване до 
захарни заводи до 24 часа след изваждането 

3 – няма риск  
 

Загуби до 20 % при прибирането. Извозване за захарни 
заводи до 48 часа от изваждането на цвеклото 

2- умерен 
риск  

 
За характеризиране на икономическата ефективност е използвана 

приетата в икономическата литература система от основни показатели: 
среден добив от семена, цена на реализация, чист доход, себестойност, 
производителност на труда и рентабилност. Въпреки различния брои 
обработки при изпитаните начини на основна подготовка на почвата след 
предшественик пшеница и цитираната система от хербициди величината на 
общите разходи не се променя чувствително (Табл. 65). Като се приеме 
оранта на 20-25 cm за база, общите разходи при оран на 30-35 cm са по-
високи с 1.2 %, при дискуване на 10-15 cm са по-ниски с 1.8 %; при 
дълбоко разрохкване на 40-50 cm - по-високи с 1.2 %, и с 0.2 % по-ниски 
при фрезуване на 6-8 cm. Незначителни са различията и при трудовите и 
материалните разходи и разхода на труд в човекодни. Средните добиви 
обаче варират чувствително и се движат от 107 kg/da при фрезуване до 171 
kg/da при оран на 30-35 cm, под влияние главно на средните добиви. Haй-
добри икономически резултати са получени на фона на оран на дълбочина 
30-35 cm. При този вариант добивът, чистият доход от единица площ и 
нормата на рентабилност са най-високи, а себестойността на 1 kg семена - 
най-ниска. На второ място се нарежда стандартният вариант, а на последно 
- вариантът с фрезуване. Аналогични са резултатите, получени от същите 
варианти на основна обработка на почвата и система от хербициди за борба 
с плевелите, при безразсадния начин на семепроизводство след 
предшественик грах. На първо място по среден добив от декар и 
икономически показатели е вариантът с оран на 30-35 cm.  

Таблица 65. Икономически резултати при производство на семена от захарно 
цвекло по безразсадния начин след предшественици пшеница и грах с различни 
варианти на основна обработка на почвата. 

Варианти.Ê Оран на 30-35Ê
cmÊ

Оран на 20-25Ê
cmÊ

Дискуване на 
10-15ÊcmÊ

Дълб. 
разрохкване 
на 40-50ÊcmÊ

Фрезуване на 6-8Ê
cmÊ

Показатели.Ê Предшественици.Ê

ÊÊ
Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшен
ицаÊ Грах Ê

Пшени
цаÊ Грах Ê

1.ÊТрудови 
разходи – лв/daÊ 95.6Ê

ÊÊ
92.2Ê

ÊÊ
87.9Ê

ÊÊ
95.4Ê

ÊÊ
93.4Ê

ÊÊ
в т.ч. 
механични -Ê
лв/daÊ

87.3Ê
ÊÊ

84.5Ê
ÊÊ

80.2Ê
ÊÊ

87.7Ê
ÊÊ

85.7Ê
ÊÊ

работни -Ê
лв/daÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.70Ê ÊÊ 7.7Ê ÊÊ
2. Трудови 
разходи – Ê
чов.дни бр/daÊ

0.99Ê
ÊÊ

0.95Ê
ÊÊ

0.89Ê
ÊÊ

0.99Ê
ÊÊ

0.9Ê
ÊÊ

в т.ч. 
механични -Ê
лв/daÊ

0.88Ê
ÊÊ

0.84Ê
ÊÊ

0.78Ê
ÊÊ

0.88Ê
ÊÊ

0.8Ê
ÊÊ

работни -лв/daÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ 0.11Ê ÊÊ
3. Мат. 
разходи -лв/da  Ê 1187Ê ÊÊ 1175Ê ÊÊ 1157Ê ÊÊ 1187Ê ÊÊ 1172Ê ÊÊ
в т.ч. торовеÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ 281.9Ê ÊÊ
инсектициди и 
фунгицидиÊ 193.6Ê ÊÊ 193.7Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ 193.6Ê ÊÊ
хербицидиÊ 310.5Ê ÊÊ 310.6Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ 310.5Ê ÊÊ
напояванеÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ 139.0Ê ÊÊ
селскостопанс
ки машиниÊ 151.1Ê ÊÊ 140.1Ê ÊÊ 123.8Ê ÊÊ 151.1Ê ÊÊ 136.0Ê ÊÊ
4. Всичко 
разходи -лв/daÊ 1283Ê ÊÊ 1267Ê ÊÊ 1245Ê ÊÊ 1283Ê ÊÊ 12654Ê ÊÊ
5. Среден 
добив – Êkg/daÊ 171Ê 179Ê 151Ê 166Ê 132Ê 140Ê 141Ê 153Ê 107Ê 117Ê

6.Ê
Себестойност 
– Êлв/kgÊ

7.50Ê 7.17Ê 8.39Ê 7.63Ê 9.43Ê 8.89Ê 9.10Ê 8.38Ê 11.82Ê 10.81Ê

7. Ср. изкупна 
цена -ÊÊлв/kgÊ 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê 15.0Ê

8. Обща 
продукция -Ê
лв/daÊ

256Ê 2685Ê 226Ê 2590Ê 1980Ê 2100Ê 2115Ê 2295Ê 1603Ê 1755Ê

9. Чиста 
продукция -Ê
лв/daÊ

1378Ê 1498Ê 1089Ê 1315Ê 822.9Ê 942.9Ê 927.8Ê 1108Ê 433.4Ê 583.4Ê

10. Чист доход 
-Êлв/daÊ 1282Ê 1402Ê 997.6Ê 1223Ê 735.0Ê 855.0Ê 232.3Ê 1012Ê 340.0Ê 490.0Ê
11.Ê
Рентабилност 
-Ê%Ê

99.9Ê 109.3Ê 78.7Ê 96.4Ê 59.0Ê 68.6Ê 64.8Ê 78.9Ê 26.88Ê 38.74Ê

12. Критичен 
добив, kg/daÊ 85.5Ê 85.5Ê 84.5Ê 81.2Ê 83.0Ê 83.0Ê 85.5Ê 85.5Ê 84.4Ê 84.3Ê
13. Критичен 
добив, %Ê 50.01Ê 47.78Ê 55.95Ê 48.93Ê 62.88Ê 59.28Ê 60.64Ê 55.89Ê 78.91Ê 72.07Ê
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Критичният добив заема между 47.78 и 78.91% от реалния добив. По-

ниско е нивото на критичния добив след дълбока оран, а по-високо след 
фрезуване. Това се дължи на получавания значително по-нисък добив от 
цвеклото след фрезуване в сравнение с оранта, което потвърждава 
предимството на дълбоката обработка като ефективно мероприятие. 

Съществени различия има при един и същи вариант на основна 
обработка и хербициди, но при различни предшественици. От сравнението 
на различните начини на основна обработка на почвата и приложената 
система от хербициди между предшественик пшеница, приет за база и 
предшественик грах (Табл. 66) се вижда, че след предшественик грах 
резултатите са чувствително по-високи: средният добив е по-висок от 4.8% 
до 9.9%, чистият доход и рентабилността - от 9.4% до 44.1%, а 
себестойността на 1 kg семена - по-ниска от 4.4% до 9.1%. 

 
 
Таблица 66. Съпоставяне на някои основни икономически резултати при 

семепроизводството на захарно цвекло. 

Вариант
и 

Оран на 
30-35 cm 

Оран на 20-
25 cm 

Дискуване 
на 10-15 cm 

Дълб. 
разрохкване 
на 40-50 cm 

Фрезуване 
на 6-8 cm 

Показате
ли Предшественици. 

  

Пш
ени
ца Грах. 

Пш
ени
ца Грах  

Пш
ени
ца Грах. 

Пш
ени
ца Грах  

Пш
ени
ца Грах. 

Среден 
добив, % 100 +4.8 100 +9.9 100 +6.1 100 +8.5 100 +9.3 
Себесто
йност, % 100 -4.4 100 -9.1 100 -5.7 100 -7.9 100 -8.5 
Чист 
доход, % 100 +9.4 100 +22.6 100 +16.3 100 +21.6 100 +44.1 

Рентабил
ност, % 100 +9.4 100 +22.6 100 +16.3 100 +21.6 100 +44.1 

 
Силата на влияние само на агротехническите фактори - обработка на 

почвата, хербициди и предшественик, върху семената показва, че след 
кълняемостта и масата на 1000 семена най-голямо влияние има оранта на 
30-35 сm (Фиг. 12). След нея по сила на влияние се нареждат 
повърхностните обработки фрезуване и дискуване, които изпреварват 
оранта на 20-25 сm. От хербицидите по-голяма сила имат комбинациите 
Нортрон+Вензар+Бетанекс+Фузилад и Дуал+Бетанекс+Фузилад. 
Предшествениците имат почти еднаква сила на влияние. 

 
 
 

Фигура 12. Сила на влияние само на агротехническите фактори. 
При отглеждането на цвеклото за кореноплоди най-голяма значимост и 
сила има третирането с фунгициди на нападнатите от болести посеви. 

 
 
5. Изводи 

1. Между проучваните фактори има доказана зависимост и 
взаимодействие върху величината на добива. Най-голямо влияние върху 
добива при цвеклото оказва факторът начин на обработка на почвата, а 
факторът хербициди, както и взаимодействието между двата фактора, 
играят второстепенна роля, независимо от предшественика. Приложените 
системи от хербициди не оказват съществено влияние върху величината на 
добива, реализиран след пшеница и грах. 

2. Върху посевните качества на семената доминиращо влияние имат 
двата фактора - основна обработка на почвата и приложените системи от 
хербициди. Доказано е влиянието на основните начини на обработка на 
почвата и приложените системи от хербициди върху кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената след предшественик грах и пшеница. 

3. Обработката на почвата чрез пълно обръщане на орния слой с плуг 
доказано намалява броя на поникналите плевели. Независимо от 
предшественика най-благоприятно влияние върху презимуването на 
растенията оказва обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm 
Обработката на почвата без обръщане на повърхностния слой и на малка 
дълбочина без фрезуване и дискуване създава условия за влошаване на 
физичните ѝ  свойства.  

4. Презимуването на захарното цвекло за семепроизводство по 
безразсадния начин зависи в голяма степен и от хранителния режим 
(количеството на внесените хранителни вещества). Условия за оптимално 
запазване на растенията се създават при внасяне на 3-5 kg/da азот, което 
води до по-добро презимуване на растенията, 12-15 kg/da фосфор и 12-14 
kg/da калий. Самостоятелното азотно торене или повишаването на азота 
над 5 kg/da в съчетание с различни количества фосфор и калий води до 
намаляване устойчивостта на растенията на ниски температури. 

5. Оптималните дози за торене на захарно цвекло за семепроизводство 
по безразсадния начин с основните хранителни елементи са: азот - 18-20 
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Критичният добив заема между 47.78 и 78.91% от реалния добив. По-
ниско е нивото на критичния добив след дълбока оран, а по-високо след 
фрезуване. Това се дължи на получавания значително по-нисък добив от 
цвеклото след фрезуване в сравнение с оранта, което потвърждава 
предимството на дълбоката обработка като ефективно мероприятие. 

Съществени различия има при един и същи вариант на основна 
обработка и хербициди, но при различни предшественици. От сравнението 
на различните начини на основна обработка на почвата и приложената 
система от хербициди между предшественик пшеница, приет за база и 
предшественик грах (Табл. 66) се вижда, че след предшественик грах 
резултатите са чувствително по-високи: средният добив е по-висок от 4.8% 
до 9.9%, чистият доход и рентабилността - от 9.4% до 44.1%, а 
себестойността на 1 kg семена - по-ниска от 4.4% до 9.1%. 

 
 
Таблица 66. Съпоставяне на някои основни икономически резултати при 

семепроизводството на захарно цвекло. 

Вариант
и 

Оран на 
30-35 cm 

Оран на 20-
25 cm 

Дискуване 
на 10-15 cm 

Дълб. 
разрохкване 
на 40-50 cm 

Фрезуване 
на 6-8 cm 

Показате
ли Предшественици. 

  

Пш
ени
ца Грах. 

Пш
ени
ца Грах  

Пш
ени
ца Грах. 

Пш
ени
ца Грах  

Пш
ени
ца Грах. 

Среден 
добив, % 100 +4.8 100 +9.9 100 +6.1 100 +8.5 100 +9.3 
Себесто
йност, % 100 -4.4 100 -9.1 100 -5.7 100 -7.9 100 -8.5 
Чист 
доход, % 100 +9.4 100 +22.6 100 +16.3 100 +21.6 100 +44.1 

Рентабил
ност, % 100 +9.4 100 +22.6 100 +16.3 100 +21.6 100 +44.1 

 
Силата на влияние само на агротехническите фактори - обработка на 

почвата, хербициди и предшественик, върху семената показва, че след 
кълняемостта и масата на 1000 семена най-голямо влияние има оранта на 
30-35 сm (Фиг. 12). След нея по сила на влияние се нареждат 
повърхностните обработки фрезуване и дискуване, които изпреварват 
оранта на 20-25 сm. От хербицидите по-голяма сила имат комбинациите 
Нортрон+Вензар+Бетанекс+Фузилад и Дуал+Бетанекс+Фузилад. 
Предшествениците имат почти еднаква сила на влияние. 

 
 
 

Фигура 12. Сила на влияние само на агротехническите фактори. 
При отглеждането на цвеклото за кореноплоди най-голяма значимост и 
сила има третирането с фунгициди на нападнатите от болести посеви. 

 
 
5. Изводи 

1. Между проучваните фактори има доказана зависимост и 
взаимодействие върху величината на добива. Най-голямо влияние върху 
добива при цвеклото оказва факторът начин на обработка на почвата, а 
факторът хербициди, както и взаимодействието между двата фактора, 
играят второстепенна роля, независимо от предшественика. Приложените 
системи от хербициди не оказват съществено влияние върху величината на 
добива, реализиран след пшеница и грах. 

2. Върху посевните качества на семената доминиращо влияние имат 
двата фактора - основна обработка на почвата и приложените системи от 
хербициди. Доказано е влиянието на основните начини на обработка на 
почвата и приложените системи от хербициди върху кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената след предшественик грах и пшеница. 

3. Обработката на почвата чрез пълно обръщане на орния слой с плуг 
доказано намалява броя на поникналите плевели. Независимо от 
предшественика най-благоприятно влияние върху презимуването на 
растенията оказва обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm 
Обработката на почвата без обръщане на повърхностния слой и на малка 
дълбочина без фрезуване и дискуване създава условия за влошаване на 
физичните ѝ  свойства.  

4. Презимуването на захарното цвекло за семепроизводство по 
безразсадния начин зависи в голяма степен и от хранителния режим 
(количеството на внесените хранителни вещества). Условия за оптимално 
запазване на растенията се създават при внасяне на 3-5 kg/da азот, което 
води до по-добро презимуване на растенията, 12-15 kg/da фосфор и 12-14 
kg/da калий. Самостоятелното азотно торене или повишаването на азота 
над 5 kg/da в съчетание с различни количества фосфор и калий води до 
намаляване устойчивостта на растенията на ниски температури. 

5. Оптималните дози за торене на захарно цвекло за семепроизводство 
по безразсадния начин с основните хранителни елементи са: азот - 18-20 
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kg/da (в т.ч. количеството азот внесен предсеитбено - 3-5 kg/da, което води 
до по-добро презимуване на растенията); фосфор - 16-18 kg/da; калий - 12-
14 kg/da. При торене с високи азотни норми или при недобре балансиран 
хранителен режим добивът и качествата на семената се влошават. 

6. Внасянето на микроелементите бор, манган и цинк в почвата преди 
дълбоката оран на фон N, P, K при захарното цвекло за семепроизводство 
подобрява устойчивостта на растенията на ниски температури. Доказано се 
подобряват посевните качества на семената при почвено внасяне на 
микроелементи. Най-добър ефект е получен от комбинацията – бор  0.4 
kg/da + манган – 0.8 kg/da, или бор – 0.2 kg/da + манган  - 0.4 kg/da + цинк – 
0.4 kg/da. 

7.  Индексът на нападение от церкоспороза (Cercospora beticola Sacardo) 
при захарното цвекло зависи основно  от устойчивостта на растенията, и в 
по-малка степен от външните условия. Внасянето на листен тор Хумустим 
в доза 100 ml/da не влияе върху стойностите на индекса на нападение. 

8. Доминиращо влияние върху полската кълняемост на семената  за 
семепроизводство оказва начинът на обработка на почвата, докато 
въздействието на другите фактори (хербициди и взаимодействие, 
обработка и хербициди) е второстепенно. Най-добри резултати са получени 
на фон оран на дълбочина 30-35cm, независимо от предшественика. 

9. Кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на първично 
почистените семена, получени при сеитба с междуредови разстояния на 
22.5 cm, са с по-ниски стойности в сравнение с тези при сеитба на 45 или 
70 cm. Най-благоприятен фракционен състав на семената по отношение 
необходимостта от дражиране се получава при сеитба на междуредови 
разстояния 45 cm. Използваните почвени хербициди, независимо от начина 
на основна обработка на почвата и различните предшественици, понижават 
полската кълняемост на захарното цвекло. 

10. Кълняемостта на семената при МС линиите е по-ниска (76.1%) в 
сравнение с многосеменните опрашители (88.4%). Диплоидните 
многосеменни опрашители са с по-добра кълняемост в сравнение с 
тетраплоидните. Диплоидните едносеменни хибриди са с по-висока 
кълняемост (83.1%) от триплоидните (77.3%). Върху кълняемостта на 
семената съществено влияние оказва нападението от брашнеста мана. 

11. Препаратът Хумустим, използван за самостоятелно третиране на 
семената в концентрация от 1 до 6%, повишава кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената при лабораторни условия; препаратът в 
концентрация 18% подтиска причинителите на „сечене― от род Altemaria и 
Fusarium и активира плесенните гъби от родовете Penicillium и Mucor. 

12. Субепидермалната семенна микофлора от видовете  и сортовете 
цвекло  е разнообразна и включва гъби от 9 рода: Alternaria, Aspergillus, 
Fusarium, Mucor, Phoma, Penicillium, Pythium, Rhizoctonia, Phythophtora. 
Сред комплекса от фитопатогени в изследваните материали доминират 
гъбите от р. Alternaria (49%). Общата заразеност на пробите с гъби от 
другите родове варира в тесни граници (0.3% - 9.0%). 

13. Третирането на цвеклов семенник с биостимулатори  оказва влияние 
върху продуктивните възможности на семената. Третирането на цвеклов 
семенник с биостимулаторите 31, Сидмил, ХП-44, Н-40 и комбинации от 
Н-40+31, Н-40+Сидмил, 31+Сидмил, ХП-44+Сидмил увеличават доказано 
добива на семена. Положителното влияние върху посевните качества на 
семената оказва обработката на семенника по време на цъфтеж с Нокардин, 
САД, М-2, 31, Н-40+31, Н-40+Сидмил, 31+Сидмил, ХП-44+Н-40. 
Третирането на стари, с намалена кълняемост семена от захарно цвекло с 
посочените биологично активни вещества води до увеличаване 
кълняемостта на семената, което позволява използването им за сеитба. 

14. Фиторегулаторът Бетамил,  приложен в доза 150 ml/da, оказва 
силно ретардантно действие,  изразяващо се в задържане на апикалната 
доминантност на пъпките върху челото, склонни към ранно прорастване. 
Задържа се възможният вторичен растеж и ненужното формиране на 
листна биомаса през есенния период на цвеклото, отгледано при поливни 
условия. Приложението на препарата Бетамил при неполивни условия на 
захарното цвекло няма тази ефективност и може да се счита за ненужно 
мероприятие. 

15. Ретардантът МЕИК в семепроизводството на цвеклото е  използван 
за първи път.  Обработката на кореноплодите с ХМК, Пирокатехин и 
МЕИК не променя активността на каталазата. ХМК и МЕИК (5000 mg/l) не 
повлияват и пероксидазната активност на кореноплодите, докато 
Пирокатехинът и МЕИК (7500) mg/l я понижават. Полифенолоксидазната 
активност в третираните кореноплоди не се понижава, а ретардантът 
МЕИК, използван в доза 7500 mg/l, я увеличава. 

16. Появата и развитието на маната при захарното цвекло (Peronospora 
farinosa Frank f. sp. betae) зависи пряко от количеството валежи и 
относителната влажност на въздуха. Най-агресивен причинител на „сечене― 
е Pythium ssp., а най-слаб - Alternaria ssp. При 70% и 90% от ППВ 
хербицидът Дуал в доза 450 ml/da подтиска агресивността на Pythium ssp. и 
стимулира тази на Alternaria ssp. 

17. С най-висока устойчивост към кореново гниене, церкоспороза, 
брашнеста мана и фомоза се отличават изпитаните сортове захарно цвекло 
(Пещера, Раднево), следвани от сортовете кръмно и салатно цвекло. 
Изпитаните сортове захарно, кръмно и салатно цвекло проявяват висока 
устойчивост към вирусна мозайка и жълтеница. 

18. Разпространението на кореновото гниене е по-силно в години с 
валежи над нормата. От трите вида цвекло захарното е най-чувствително 
към кореново гниене (Rhizoctonia solani Kuhn.) Установено е, че 
загниването на кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди е 
доказано по-ниско  от това на стандарта. 

19. Устойчивостта на различни форми цвекло към  болестите Cercospora 
beticola, Erysiphe communis betae, Phoma betae е различна. Най-устойчиви 
са сортовете захарно цвекло. Хибридите, толерантни на вирусната болест 
ризомания, при отсъствие на болестта показват по-висока устойчивост на 
церкоспороза. Различните селекционни материали  цвекло притежават 
различна устойчивост на гъбни и вирусни болести, което обуславя 
специфичността на отбора по устойчивост и толерантност. 

20. При оптимизиране на технологиите за отглеждане съществено 
значение имат основните критични технологични точки при промишленото 
отглеждане на захарно и кръмно цвекло. От общо 26 критични точки, 
обединени в  9 групи: 8 са с висок риск;  9 са с умерен риск и  9 са  без 
риск. 

21. Като краен етап в интегрираната борба с плевелната растителност 
при производството на цвеклови семена най-добри икономически 
показатели са реализирани при оран на дълбочина 30-35 cm. 
Икономическите резултати след предшественик грах са по-добри: средният 
добив е по-висок от 4.8% до 9.9% в сравнение с предшественик пшеница, 
чистият доход и рентабилността са  от 9.4% до 44.1%, а себестойността на 
1 kg семена е  по-ниска - от 4.4% до 9.1%. 
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Критичният добив заема между 47.78 и 78.91% от реалния добив. По-
ниско е нивото на критичния добив след дълбока оран, а по-високо след 
фрезуване. Това се дължи на получавания значително по-нисък добив от 
цвеклото след фрезуване в сравнение с оранта, което потвърждава 
предимството на дълбоката обработка като ефективно мероприятие. 

Съществени различия има при един и същи вариант на основна 
обработка и хербициди, но при различни предшественици. От сравнението 
на различните начини на основна обработка на почвата и приложената 
система от хербициди между предшественик пшеница, приет за база и 
предшественик грах (Табл. 66) се вижда, че след предшественик грах 
резултатите са чувствително по-високи: средният добив е по-висок от 4.8% 
до 9.9%, чистият доход и рентабилността - от 9.4% до 44.1%, а 
себестойността на 1 kg семена - по-ниска от 4.4% до 9.1%. 

 
 
Таблица 66. Съпоставяне на някои основни икономически резултати при 

семепроизводството на захарно цвекло. 

Вариант
и 

Оран на 
30-35 cm 

Оран на 20-
25 cm 

Дискуване 
на 10-15 cm 

Дълб. 
разрохкване 
на 40-50 cm 

Фрезуване 
на 6-8 cm 

Показате
ли Предшественици. 

  

Пш
ени
ца Грах. 

Пш
ени
ца Грах  

Пш
ени
ца Грах. 

Пш
ени
ца Грах  

Пш
ени
ца Грах. 

Среден 
добив, % 100 +4.8 100 +9.9 100 +6.1 100 +8.5 100 +9.3 
Себесто
йност, % 100 -4.4 100 -9.1 100 -5.7 100 -7.9 100 -8.5 
Чист 
доход, % 100 +9.4 100 +22.6 100 +16.3 100 +21.6 100 +44.1 

Рентабил
ност, % 100 +9.4 100 +22.6 100 +16.3 100 +21.6 100 +44.1 

 
Силата на влияние само на агротехническите фактори - обработка на 

почвата, хербициди и предшественик, върху семената показва, че след 
кълняемостта и масата на 1000 семена най-голямо влияние има оранта на 
30-35 сm (Фиг. 12). След нея по сила на влияние се нареждат 
повърхностните обработки фрезуване и дискуване, които изпреварват 
оранта на 20-25 сm. От хербицидите по-голяма сила имат комбинациите 
Нортрон+Вензар+Бетанекс+Фузилад и Дуал+Бетанекс+Фузилад. 
Предшествениците имат почти еднаква сила на влияние. 

 
 
 

Фигура 12. Сила на влияние само на агротехническите фактори. 
При отглеждането на цвеклото за кореноплоди най-голяма значимост и 
сила има третирането с фунгициди на нападнатите от болести посеви. 

 
 
5. Изводи 

1. Между проучваните фактори има доказана зависимост и 
взаимодействие върху величината на добива. Най-голямо влияние върху 
добива при цвеклото оказва факторът начин на обработка на почвата, а 
факторът хербициди, както и взаимодействието между двата фактора, 
играят второстепенна роля, независимо от предшественика. Приложените 
системи от хербициди не оказват съществено влияние върху величината на 
добива, реализиран след пшеница и грах. 

2. Върху посевните качества на семената доминиращо влияние имат 
двата фактора - основна обработка на почвата и приложените системи от 
хербициди. Доказано е влиянието на основните начини на обработка на 
почвата и приложените системи от хербициди върху кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената след предшественик грах и пшеница. 

3. Обработката на почвата чрез пълно обръщане на орния слой с плуг 
доказано намалява броя на поникналите плевели. Независимо от 
предшественика най-благоприятно влияние върху презимуването на 
растенията оказва обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm 
Обработката на почвата без обръщане на повърхностния слой и на малка 
дълбочина без фрезуване и дискуване създава условия за влошаване на 
физичните ѝ  свойства.  

4. Презимуването на захарното цвекло за семепроизводство по 
безразсадния начин зависи в голяма степен и от хранителния режим 
(количеството на внесените хранителни вещества). Условия за оптимално 
запазване на растенията се създават при внасяне на 3-5 kg/da азот, което 
води до по-добро презимуване на растенията, 12-15 kg/da фосфор и 12-14 
kg/da калий. Самостоятелното азотно торене или повишаването на азота 
над 5 kg/da в съчетание с различни количества фосфор и калий води до 
намаляване устойчивостта на растенията на ниски температури. 

5. Оптималните дози за торене на захарно цвекло за семепроизводство 
по безразсадния начин с основните хранителни елементи са: азот - 18-20 
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kg/da (в т.ч. количеството азот внесен предсеитбено - 3-5 kg/da, което води 
до по-добро презимуване на растенията); фосфор - 16-18 kg/da; калий - 12-
14 kg/da. При торене с високи азотни норми или при недобре балансиран 
хранителен режим добивът и качествата на семената се влошават. 

6. Внасянето на микроелементите бор, манган и цинк в почвата преди 
дълбоката оран на фон N, P, K при захарното цвекло за семепроизводство 
подобрява устойчивостта на растенията на ниски температури. Доказано се 
подобряват посевните качества на семената при почвено внасяне на 
микроелементи. Най-добър ефект е получен от комбинацията – бор  0.4 
kg/da + манган – 0.8 kg/da, или бор – 0.2 kg/da + манган  - 0.4 kg/da + цинк – 
0.4 kg/da. 

7.  Индексът на нападение от церкоспороза (Cercospora beticola Sacardo) 
при захарното цвекло зависи основно  от устойчивостта на растенията, и в 
по-малка степен от външните условия. Внасянето на листен тор Хумустим 
в доза 100 ml/da не влияе върху стойностите на индекса на нападение. 

8. Доминиращо влияние върху полската кълняемост на семената  за 
семепроизводство оказва начинът на обработка на почвата, докато 
въздействието на другите фактори (хербициди и взаимодействие, 
обработка и хербициди) е второстепенно. Най-добри резултати са получени 
на фон оран на дълбочина 30-35cm, независимо от предшественика. 

9. Кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на първично 
почистените семена, получени при сеитба с междуредови разстояния на 
22.5 cm, са с по-ниски стойности в сравнение с тези при сеитба на 45 или 
70 cm. Най-благоприятен фракционен състав на семената по отношение 
необходимостта от дражиране се получава при сеитба на междуредови 
разстояния 45 cm. Използваните почвени хербициди, независимо от начина 
на основна обработка на почвата и различните предшественици, понижават 
полската кълняемост на захарното цвекло. 

10. Кълняемостта на семената при МС линиите е по-ниска (76.1%) в 
сравнение с многосеменните опрашители (88.4%). Диплоидните 
многосеменни опрашители са с по-добра кълняемост в сравнение с 
тетраплоидните. Диплоидните едносеменни хибриди са с по-висока 
кълняемост (83.1%) от триплоидните (77.3%). Върху кълняемостта на 
семената съществено влияние оказва нападението от брашнеста мана. 

11. Препаратът Хумустим, използван за самостоятелно третиране на 
семената в концентрация от 1 до 6%, повишава кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената при лабораторни условия; препаратът в 
концентрация 18% подтиска причинителите на „сечене― от род Altemaria и 
Fusarium и активира плесенните гъби от родовете Penicillium и Mucor. 

12. Субепидермалната семенна микофлора от видовете  и сортовете 
цвекло  е разнообразна и включва гъби от 9 рода: Alternaria, Aspergillus, 
Fusarium, Mucor, Phoma, Penicillium, Pythium, Rhizoctonia, Phythophtora. 
Сред комплекса от фитопатогени в изследваните материали доминират 
гъбите от р. Alternaria (49%). Общата заразеност на пробите с гъби от 
другите родове варира в тесни граници (0.3% - 9.0%). 

13. Третирането на цвеклов семенник с биостимулатори  оказва влияние 
върху продуктивните възможности на семената. Третирането на цвеклов 
семенник с биостимулаторите 31, Сидмил, ХП-44, Н-40 и комбинации от 
Н-40+31, Н-40+Сидмил, 31+Сидмил, ХП-44+Сидмил увеличават доказано 
добива на семена. Положителното влияние върху посевните качества на 
семената оказва обработката на семенника по време на цъфтеж с Нокардин, 
САД, М-2, 31, Н-40+31, Н-40+Сидмил, 31+Сидмил, ХП-44+Н-40. 
Третирането на стари, с намалена кълняемост семена от захарно цвекло с 
посочените биологично активни вещества води до увеличаване 
кълняемостта на семената, което позволява използването им за сеитба. 

14. Фиторегулаторът Бетамил,  приложен в доза 150 ml/da, оказва 
силно ретардантно действие,  изразяващо се в задържане на апикалната 
доминантност на пъпките върху челото, склонни към ранно прорастване. 
Задържа се възможният вторичен растеж и ненужното формиране на 
листна биомаса през есенния период на цвеклото, отгледано при поливни 
условия. Приложението на препарата Бетамил при неполивни условия на 
захарното цвекло няма тази ефективност и може да се счита за ненужно 
мероприятие. 

15. Ретардантът МЕИК в семепроизводството на цвеклото е  използван 
за първи път.  Обработката на кореноплодите с ХМК, Пирокатехин и 
МЕИК не променя активността на каталазата. ХМК и МЕИК (5000 mg/l) не 
повлияват и пероксидазната активност на кореноплодите, докато 
Пирокатехинът и МЕИК (7500) mg/l я понижават. Полифенолоксидазната 
активност в третираните кореноплоди не се понижава, а ретардантът 
МЕИК, използван в доза 7500 mg/l, я увеличава. 

16. Появата и развитието на маната при захарното цвекло (Peronospora 
farinosa Frank f. sp. betae) зависи пряко от количеството валежи и 
относителната влажност на въздуха. Най-агресивен причинител на „сечене― 
е Pythium ssp., а най-слаб - Alternaria ssp. При 70% и 90% от ППВ 
хербицидът Дуал в доза 450 ml/da подтиска агресивността на Pythium ssp. и 
стимулира тази на Alternaria ssp. 

17. С най-висока устойчивост към кореново гниене, церкоспороза, 
брашнеста мана и фомоза се отличават изпитаните сортове захарно цвекло 
(Пещера, Раднево), следвани от сортовете кръмно и салатно цвекло. 
Изпитаните сортове захарно, кръмно и салатно цвекло проявяват висока 
устойчивост към вирусна мозайка и жълтеница. 

18. Разпространението на кореновото гниене е по-силно в години с 
валежи над нормата. От трите вида цвекло захарното е най-чувствително 
към кореново гниене (Rhizoctonia solani Kuhn.) Установено е, че 
загниването на кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди е 
доказано по-ниско  от това на стандарта. 

19. Устойчивостта на различни форми цвекло към  болестите Cercospora 
beticola, Erysiphe communis betae, Phoma betae е различна. Най-устойчиви 
са сортовете захарно цвекло. Хибридите, толерантни на вирусната болест 
ризомания, при отсъствие на болестта показват по-висока устойчивост на 
церкоспороза. Различните селекционни материали  цвекло притежават 
различна устойчивост на гъбни и вирусни болести, което обуславя 
специфичността на отбора по устойчивост и толерантност. 

20. При оптимизиране на технологиите за отглеждане съществено 
значение имат основните критични технологични точки при промишленото 
отглеждане на захарно и кръмно цвекло. От общо 26 критични точки, 
обединени в  9 групи: 8 са с висок риск;  9 са с умерен риск и  9 са  без 
риск. 

21. Като краен етап в интегрираната борба с плевелната растителност 
при производството на цвеклови семена най-добри икономически 
показатели са реализирани при оран на дълбочина 30-35 cm. 
Икономическите резултати след предшественик грах са по-добри: средният 
добив е по-висок от 4.8% до 9.9% в сравнение с предшественик пшеница, 
чистият доход и рентабилността са  от 9.4% до 44.1%, а себестойността на 
1 kg семена е  по-ниска - от 4.4% до 9.1%. 
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kg/da (в т.ч. количеството азот внесен предсеитбено - 3-5 kg/da, което води 
до по-добро презимуване на растенията); фосфор - 16-18 kg/da; калий - 12-
14 kg/da. При торене с високи азотни норми или при недобре балансиран 
хранителен режим добивът и качествата на семената се влошават. 

6. Внасянето на микроелементите бор, манган и цинк в почвата преди 
дълбоката оран на фон N, P, K при захарното цвекло за семепроизводство 
подобрява устойчивостта на растенията на ниски температури. Доказано се 
подобряват посевните качества на семената при почвено внасяне на 
микроелементи. Най-добър ефект е получен от комбинацията – бор  0.4 
kg/da + манган – 0.8 kg/da, или бор – 0.2 kg/da + манган  - 0.4 kg/da + цинк – 
0.4 kg/da. 

7.  Индексът на нападение от церкоспороза (Cercospora beticola Sacardo) 
при захарното цвекло зависи основно  от устойчивостта на растенията, и в 
по-малка степен от външните условия. Внасянето на листен тор Хумустим 
в доза 100 ml/da не влияе върху стойностите на индекса на нападение. 

8. Доминиращо влияние върху полската кълняемост на семената  за 
семепроизводство оказва начинът на обработка на почвата, докато 
въздействието на другите фактори (хербициди и взаимодействие, 
обработка и хербициди) е второстепенно. Най-добри резултати са получени 
на фон оран на дълбочина 30-35cm, независимо от предшественика. 

9. Кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на първично 
почистените семена, получени при сеитба с междуредови разстояния на 
22.5 cm, са с по-ниски стойности в сравнение с тези при сеитба на 45 или 
70 cm. Най-благоприятен фракционен състав на семената по отношение 
необходимостта от дражиране се получава при сеитба на междуредови 
разстояния 45 cm. Използваните почвени хербициди, независимо от начина 
на основна обработка на почвата и различните предшественици, понижават 
полската кълняемост на захарното цвекло. 

10. Кълняемостта на семената при МС линиите е по-ниска (76.1%) в 
сравнение с многосеменните опрашители (88.4%). Диплоидните 
многосеменни опрашители са с по-добра кълняемост в сравнение с 
тетраплоидните. Диплоидните едносеменни хибриди са с по-висока 
кълняемост (83.1%) от триплоидните (77.3%). Върху кълняемостта на 
семената съществено влияние оказва нападението от брашнеста мана. 

11. Препаратът Хумустим, използван за самостоятелно третиране на 
семената в концентрация от 1 до 6%, повишава кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената при лабораторни условия; препаратът в 
концентрация 18% подтиска причинителите на „сечене― от род Altemaria и 
Fusarium и активира плесенните гъби от родовете Penicillium и Mucor. 

12. Субепидермалната семенна микофлора от видовете  и сортовете 
цвекло  е разнообразна и включва гъби от 9 рода: Alternaria, Aspergillus, 
Fusarium, Mucor, Phoma, Penicillium, Pythium, Rhizoctonia, Phythophtora. 
Сред комплекса от фитопатогени в изследваните материали доминират 
гъбите от р. Alternaria (49%). Общата заразеност на пробите с гъби от 
другите родове варира в тесни граници (0.3% - 9.0%). 

13. Третирането на цвеклов семенник с биостимулатори  оказва влияние 
върху продуктивните възможности на семената. Третирането на цвеклов 
семенник с биостимулаторите 31, Сидмил, ХП-44, Н-40 и комбинации от 
Н-40+31, Н-40+Сидмил, 31+Сидмил, ХП-44+Сидмил увеличават доказано 
добива на семена. Положителното влияние върху посевните качества на 
семената оказва обработката на семенника по време на цъфтеж с Нокардин, 
САД, М-2, 31, Н-40+31, Н-40+Сидмил, 31+Сидмил, ХП-44+Н-40. 
Третирането на стари, с намалена кълняемост семена от захарно цвекло с 
посочените биологично активни вещества води до увеличаване 
кълняемостта на семената, което позволява използването им за сеитба. 

14. Фиторегулаторът Бетамил,  приложен в доза 150 ml/da, оказва 
силно ретардантно действие,  изразяващо се в задържане на апикалната 
доминантност на пъпките върху челото, склонни към ранно прорастване. 
Задържа се възможният вторичен растеж и ненужното формиране на 
листна биомаса през есенния период на цвеклото, отгледано при поливни 
условия. Приложението на препарата Бетамил при неполивни условия на 
захарното цвекло няма тази ефективност и може да се счита за ненужно 
мероприятие. 

15. Ретардантът МЕИК в семепроизводството на цвеклото е  използван 
за първи път.  Обработката на кореноплодите с ХМК, Пирокатехин и 
МЕИК не променя активността на каталазата. ХМК и МЕИК (5000 mg/l) не 
повлияват и пероксидазната активност на кореноплодите, докато 
Пирокатехинът и МЕИК (7500) mg/l я понижават. Полифенолоксидазната 
активност в третираните кореноплоди не се понижава, а ретардантът 
МЕИК, използван в доза 7500 mg/l, я увеличава. 

16. Появата и развитието на маната при захарното цвекло (Peronospora 
farinosa Frank f. sp. betae) зависи пряко от количеството валежи и 
относителната влажност на въздуха. Най-агресивен причинител на „сечене― 
е Pythium ssp., а най-слаб - Alternaria ssp. При 70% и 90% от ППВ 
хербицидът Дуал в доза 450 ml/da подтиска агресивността на Pythium ssp. и 
стимулира тази на Alternaria ssp. 

17. С най-висока устойчивост към кореново гниене, церкоспороза, 
брашнеста мана и фомоза се отличават изпитаните сортове захарно цвекло 
(Пещера, Раднево), следвани от сортовете кръмно и салатно цвекло. 
Изпитаните сортове захарно, кръмно и салатно цвекло проявяват висока 
устойчивост към вирусна мозайка и жълтеница. 

18. Разпространението на кореновото гниене е по-силно в години с 
валежи над нормата. От трите вида цвекло захарното е най-чувствително 
към кореново гниене (Rhizoctonia solani Kuhn.) Установено е, че 
загниването на кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди е 
доказано по-ниско  от това на стандарта. 

19. Устойчивостта на различни форми цвекло към  болестите Cercospora 
beticola, Erysiphe communis betae, Phoma betae е различна. Най-устойчиви 
са сортовете захарно цвекло. Хибридите, толерантни на вирусната болест 
ризомания, при отсъствие на болестта показват по-висока устойчивост на 
церкоспороза. Различните селекционни материали  цвекло притежават 
различна устойчивост на гъбни и вирусни болести, което обуславя 
специфичността на отбора по устойчивост и толерантност. 

20. При оптимизиране на технологиите за отглеждане съществено 
значение имат основните критични технологични точки при промишленото 
отглеждане на захарно и кръмно цвекло. От общо 26 критични точки, 
обединени в  9 групи: 8 са с висок риск;  9 са с умерен риск и  9 са  без 
риск. 

21. Като краен етап в интегрираната борба с плевелната растителност 
при производството на цвеклови семена най-добри икономически 
показатели са реализирани при оран на дълбочина 30-35 cm. 
Икономическите резултати след предшественик грах са по-добри: средният 
добив е по-висок от 4.8% до 9.9% в сравнение с предшественик пшеница, 
чистият доход и рентабилността са  от 9.4% до 44.1%, а себестойността на 
1 kg семена е  по-ниска - от 4.4% до 9.1%. 
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22. При отглеждане на цвекло за производство на семена най-голяма 

сила на влияние имат факторите обработка на почвата на дълбочина 30-35 
сm и масата на 1000 семена. При отглеждане за кореноплоди най-голямо 
влияние върху добива оказва третирането с фунгициди за борба с 
болестите.  

6. Препоръки 
1. При отглеждане на захарно цвекло, в т. ч. за  семепроизводство, като 

оптимални дози за торене се препоръчват:  азот - 18-20 kg/da (в т.ч. 
количеството азот, внесен предсеитбено - 3-5 kg/da, което води до по-добро 
презимуване на растенията); фосфор - 16-18 kg/da; калий - 12-14 kg/da. При 
торене с високи азотни норми или при недобре балансиран хранителен 
режим добивът и качествата на  семената се влошават. Липсата на 
оптимални количества азот, внесени предсеитбено, не може да бъде 
компенсирана с внасяне на по-големи количества през пролетта. Внасянето 
на оптимални количества фосфор и калий подобрява презимуването на 
цвекловите растения. 

2.  Поради това, че използваните почвени хербициди не са в състояние 
да поддържат посева от цвекло практически чист от плевели, се препоръчва 
да се прилага комбинирана система за защита. Доказано добър ефект е 
получен при приложението  на хербициди и междуредови вегетационни 
обработки. Най-добре е да се прилага комбинацията: Ронийт 800 
ml/da+Вензар 80 g/da преди засяване (засаждане) на цвеклото с 
инкорпориране. През вегетацията - Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da и  
Фузилад 300 ml/da с една междуредова обработка.  Хербицидите от ново 
поколение като Бетаган 160 СК, Бетаган Екстра 400 СК проявяват 
незадоволителна ефективност към някои основни плевели.  

3.  За постигане на висока полска кълняемост на захарното цвекло за 
семепроизводство и създаване на добре гарнирани посеви е 
препоръчително  извършването на дълбока обработка на дълбочина 30-35 
cm, независимо от предшественика. Обработката на почвата оказва най-
силно влияние върху кълняемостта,  докато влиянието на другите фактори 
(хербициди и взаимодействие, обработка и хербициди) е второстепенно.  

4. При семепроизводство на захарно цвекло, отглеждано без разсад, 
междуредовите разстояния не оказват съществено влияние върху 
презимуването на растенията. Най-добре се запазват посевите при 
междуредови разстояния 22.5 cm,  но добивът на семена е незадоволителен. 
Препоръчително е сеитбата да се извършва при широки междуредия – 45 
сm, при които се получава най-висок добив на семена.  

5. При отглеждане на захарно цвекло при поливни условия за задържане 
на вторичния растеж и ненужното формиране на листна биомаса през 
есенния период е препоръчително да се използва фиторегулаторът 
Бетамил, който, приложен в доза 150 ml/da, оказва силно ретардантно 
действие,  изразяващо се в задържане на апикалната доминантност на 
пъпките върху челото, склонни към ранно прорастване. Приложението на 
препарата Бетамил при неполивни условия на захарното цвекло няма тази 
ефективност. 

6. При семепроизводството на захарно цвекло е възможно използването 
на тоталния хербицид Раундъп в качеството му на десикант, без да се 
влошават посевните качества на семената.  Препоръчителната доза за 
използване е 300 – 400 ml/da и третирането да се извършва при 75-80% 
узрели семена. 

7. Предложените основни критични технологични точки при 
промишленото отглеждане на захарно, кръмно и салатно  цвекло могат да 
се използват като кратък технологичен наръчник. Той може да се ползва от 

научни работници и специалисти при отглеждането на цвеклото. 
Оценките могат да се прилагат и от контролни органи, преценяващи 
състоянието на посевите и причините за  евентуалните негативи. 

7.Приноси. 
Научни и приложни приноси 
Получените резултати от научните изследвания са важен принос за 

науката и практиката, насочени към: 
1. Установяване влиянието на системата за подготовка на почвата и 

хербицидите като основни фактори, влияещи върху развитието и 
продуктивността. Доказано е, че: 

1.1. При отглеждане на цвекло за преработка най-голямо влияние върху 
добива оказва факторът начин на обработка на почвата. Факторът 
хербициди играе второстепенна роля, независимо от предшественика. 

1.2. Обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm чрез пълно 
обръщане на орния слой с плуг,  доказано подобрява водно-физичните 
свойства, структурата на почвата, намалява броя на поникналите плевели и 
влияе благоприятно върху презимуването на растенията. Повърхностните 
обработки без обръщане на повърхностния слой и на малка дълбочина - 
фрезуване и дискуване, влошават физичните свойства на почвата и не 
повишават продуктивността. 

2. Установяване влиянието на хранителния режим върху развитието, 
устойчивостта и продуктивността на цвеклото и дeфиниране на оптимални 
торови норми. Доказано е, че: 

2.1. При отглеждане на захарно цвекло за семепроизводство по 
безразсадния начин най-ефективно е торенето с 3-5 kg/da азот, 12-15 kg/da 
фосфор и 12-14 kg/da калий. Повишаването на азота над 5 kg/da води до 
намаляване студоустойчивостта на растенията.  

2.2. Оптимални торови норми при отглеждане на захарно цвекло за 
семепроизводство по безразсадния начин са: азот - 18-20 kg/da; фосфор - 
16-18 kg/da; калий - 12-14 kg/da. При торене с високи азотни норми или при 
недобре балансиран хранителен режим добивът и качествата на семената се 
влошават. 

2.3. Торенето с  микроелементите бор, манган и цинк преди дълбоката 
оран на фон N, P, K при отглеждане на захарното цвекло за 
семепроизводство подобрява студоустойчивостта на растенията. 

3. Установяване на факторите, влияещи върху кълняемостта на 
семената. Установено е, че: 

3.1. Кълняемостта на семената е най-голяма при оран на почвата на 
дълбочина 30-35 cm. Използването на почвени хербициди, независимо от 
начина на основна обработка на почвата, понижава полската кълняемост на 
захарното цвекло. 

3.2. Гъстотата на посева оказва съществено влияние върху кълняемостта 
на семената. При сеитба на 45 или 70 cm кълняемата енергия и 
лабораторната кълняемост на семената е по-висока в сравнение с 
междуредови разстояния на 22.5 cm. При сеитба на междуредови 
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kg/da (в т.ч. количеството азот внесен предсеитбено - 3-5 kg/da, което води 
до по-добро презимуване на растенията); фосфор - 16-18 kg/da; калий - 12-
14 kg/da. При торене с високи азотни норми или при недобре балансиран 
хранителен режим добивът и качествата на семената се влошават. 

6. Внасянето на микроелементите бор, манган и цинк в почвата преди 
дълбоката оран на фон N, P, K при захарното цвекло за семепроизводство 
подобрява устойчивостта на растенията на ниски температури. Доказано се 
подобряват посевните качества на семената при почвено внасяне на 
микроелементи. Най-добър ефект е получен от комбинацията – бор  0.4 
kg/da + манган – 0.8 kg/da, или бор – 0.2 kg/da + манган  - 0.4 kg/da + цинк – 
0.4 kg/da. 

7.  Индексът на нападение от церкоспороза (Cercospora beticola Sacardo) 
при захарното цвекло зависи основно  от устойчивостта на растенията, и в 
по-малка степен от външните условия. Внасянето на листен тор Хумустим 
в доза 100 ml/da не влияе върху стойностите на индекса на нападение. 

8. Доминиращо влияние върху полската кълняемост на семената  за 
семепроизводство оказва начинът на обработка на почвата, докато 
въздействието на другите фактори (хербициди и взаимодействие, 
обработка и хербициди) е второстепенно. Най-добри резултати са получени 
на фон оран на дълбочина 30-35cm, независимо от предшественика. 

9. Кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на първично 
почистените семена, получени при сеитба с междуредови разстояния на 
22.5 cm, са с по-ниски стойности в сравнение с тези при сеитба на 45 или 
70 cm. Най-благоприятен фракционен състав на семената по отношение 
необходимостта от дражиране се получава при сеитба на междуредови 
разстояния 45 cm. Използваните почвени хербициди, независимо от начина 
на основна обработка на почвата и различните предшественици, понижават 
полската кълняемост на захарното цвекло. 

10. Кълняемостта на семената при МС линиите е по-ниска (76.1%) в 
сравнение с многосеменните опрашители (88.4%). Диплоидните 
многосеменни опрашители са с по-добра кълняемост в сравнение с 
тетраплоидните. Диплоидните едносеменни хибриди са с по-висока 
кълняемост (83.1%) от триплоидните (77.3%). Върху кълняемостта на 
семената съществено влияние оказва нападението от брашнеста мана. 

11. Препаратът Хумустим, използван за самостоятелно третиране на 
семената в концентрация от 1 до 6%, повишава кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената при лабораторни условия; препаратът в 
концентрация 18% подтиска причинителите на „сечене― от род Altemaria и 
Fusarium и активира плесенните гъби от родовете Penicillium и Mucor. 

12. Субепидермалната семенна микофлора от видовете  и сортовете 
цвекло  е разнообразна и включва гъби от 9 рода: Alternaria, Aspergillus, 
Fusarium, Mucor, Phoma, Penicillium, Pythium, Rhizoctonia, Phythophtora. 
Сред комплекса от фитопатогени в изследваните материали доминират 
гъбите от р. Alternaria (49%). Общата заразеност на пробите с гъби от 
другите родове варира в тесни граници (0.3% - 9.0%). 

13. Третирането на цвеклов семенник с биостимулатори  оказва влияние 
върху продуктивните възможности на семената. Третирането на цвеклов 
семенник с биостимулаторите 31, Сидмил, ХП-44, Н-40 и комбинации от 
Н-40+31, Н-40+Сидмил, 31+Сидмил, ХП-44+Сидмил увеличават доказано 
добива на семена. Положителното влияние върху посевните качества на 
семената оказва обработката на семенника по време на цъфтеж с Нокардин, 
САД, М-2, 31, Н-40+31, Н-40+Сидмил, 31+Сидмил, ХП-44+Н-40. 
Третирането на стари, с намалена кълняемост семена от захарно цвекло с 
посочените биологично активни вещества води до увеличаване 
кълняемостта на семената, което позволява използването им за сеитба. 

14. Фиторегулаторът Бетамил,  приложен в доза 150 ml/da, оказва 
силно ретардантно действие,  изразяващо се в задържане на апикалната 
доминантност на пъпките върху челото, склонни към ранно прорастване. 
Задържа се възможният вторичен растеж и ненужното формиране на 
листна биомаса през есенния период на цвеклото, отгледано при поливни 
условия. Приложението на препарата Бетамил при неполивни условия на 
захарното цвекло няма тази ефективност и може да се счита за ненужно 
мероприятие. 

15. Ретардантът МЕИК в семепроизводството на цвеклото е  използван 
за първи път.  Обработката на кореноплодите с ХМК, Пирокатехин и 
МЕИК не променя активността на каталазата. ХМК и МЕИК (5000 mg/l) не 
повлияват и пероксидазната активност на кореноплодите, докато 
Пирокатехинът и МЕИК (7500) mg/l я понижават. Полифенолоксидазната 
активност в третираните кореноплоди не се понижава, а ретардантът 
МЕИК, използван в доза 7500 mg/l, я увеличава. 

16. Появата и развитието на маната при захарното цвекло (Peronospora 
farinosa Frank f. sp. betae) зависи пряко от количеството валежи и 
относителната влажност на въздуха. Най-агресивен причинител на „сечене― 
е Pythium ssp., а най-слаб - Alternaria ssp. При 70% и 90% от ППВ 
хербицидът Дуал в доза 450 ml/da подтиска агресивността на Pythium ssp. и 
стимулира тази на Alternaria ssp. 

17. С най-висока устойчивост към кореново гниене, церкоспороза, 
брашнеста мана и фомоза се отличават изпитаните сортове захарно цвекло 
(Пещера, Раднево), следвани от сортовете кръмно и салатно цвекло. 
Изпитаните сортове захарно, кръмно и салатно цвекло проявяват висока 
устойчивост към вирусна мозайка и жълтеница. 

18. Разпространението на кореновото гниене е по-силно в години с 
валежи над нормата. От трите вида цвекло захарното е най-чувствително 
към кореново гниене (Rhizoctonia solani Kuhn.) Установено е, че 
загниването на кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди е 
доказано по-ниско  от това на стандарта. 

19. Устойчивостта на различни форми цвекло към  болестите Cercospora 
beticola, Erysiphe communis betae, Phoma betae е различна. Най-устойчиви 
са сортовете захарно цвекло. Хибридите, толерантни на вирусната болест 
ризомания, при отсъствие на болестта показват по-висока устойчивост на 
церкоспороза. Различните селекционни материали  цвекло притежават 
различна устойчивост на гъбни и вирусни болести, което обуславя 
специфичността на отбора по устойчивост и толерантност. 

20. При оптимизиране на технологиите за отглеждане съществено 
значение имат основните критични технологични точки при промишленото 
отглеждане на захарно и кръмно цвекло. От общо 26 критични точки, 
обединени в  9 групи: 8 са с висок риск;  9 са с умерен риск и  9 са  без 
риск. 

21. Като краен етап в интегрираната борба с плевелната растителност 
при производството на цвеклови семена най-добри икономически 
показатели са реализирани при оран на дълбочина 30-35 cm. 
Икономическите резултати след предшественик грах са по-добри: средният 
добив е по-висок от 4.8% до 9.9% в сравнение с предшественик пшеница, 
чистият доход и рентабилността са  от 9.4% до 44.1%, а себестойността на 
1 kg семена е  по-ниска - от 4.4% до 9.1%. 
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22. При отглеждане на цвекло за производство на семена най-голяма 

сила на влияние имат факторите обработка на почвата на дълбочина 30-35 
сm и масата на 1000 семена. При отглеждане за кореноплоди най-голямо 
влияние върху добива оказва третирането с фунгициди за борба с 
болестите.  

6. Препоръки 
1. При отглеждане на захарно цвекло, в т. ч. за  семепроизводство, като 

оптимални дози за торене се препоръчват:  азот - 18-20 kg/da (в т.ч. 
количеството азот, внесен предсеитбено - 3-5 kg/da, което води до по-добро 
презимуване на растенията); фосфор - 16-18 kg/da; калий - 12-14 kg/da. При 
торене с високи азотни норми или при недобре балансиран хранителен 
режим добивът и качествата на  семената се влошават. Липсата на 
оптимални количества азот, внесени предсеитбено, не може да бъде 
компенсирана с внасяне на по-големи количества през пролетта. Внасянето 
на оптимални количества фосфор и калий подобрява презимуването на 
цвекловите растения. 

2.  Поради това, че използваните почвени хербициди не са в състояние 
да поддържат посева от цвекло практически чист от плевели, се препоръчва 
да се прилага комбинирана система за защита. Доказано добър ефект е 
получен при приложението  на хербициди и междуредови вегетационни 
обработки. Най-добре е да се прилага комбинацията: Ронийт 800 
ml/da+Вензар 80 g/da преди засяване (засаждане) на цвеклото с 
инкорпориране. През вегетацията - Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da и  
Фузилад 300 ml/da с една междуредова обработка.  Хербицидите от ново 
поколение като Бетаган 160 СК, Бетаган Екстра 400 СК проявяват 
незадоволителна ефективност към някои основни плевели.  

3.  За постигане на висока полска кълняемост на захарното цвекло за 
семепроизводство и създаване на добре гарнирани посеви е 
препоръчително  извършването на дълбока обработка на дълбочина 30-35 
cm, независимо от предшественика. Обработката на почвата оказва най-
силно влияние върху кълняемостта,  докато влиянието на другите фактори 
(хербициди и взаимодействие, обработка и хербициди) е второстепенно.  

4. При семепроизводство на захарно цвекло, отглеждано без разсад, 
междуредовите разстояния не оказват съществено влияние върху 
презимуването на растенията. Най-добре се запазват посевите при 
междуредови разстояния 22.5 cm,  но добивът на семена е незадоволителен. 
Препоръчително е сеитбата да се извършва при широки междуредия – 45 
сm, при които се получава най-висок добив на семена.  

5. При отглеждане на захарно цвекло при поливни условия за задържане 
на вторичния растеж и ненужното формиране на листна биомаса през 
есенния период е препоръчително да се използва фиторегулаторът 
Бетамил, който, приложен в доза 150 ml/da, оказва силно ретардантно 
действие,  изразяващо се в задържане на апикалната доминантност на 
пъпките върху челото, склонни към ранно прорастване. Приложението на 
препарата Бетамил при неполивни условия на захарното цвекло няма тази 
ефективност. 

6. При семепроизводството на захарно цвекло е възможно използването 
на тоталния хербицид Раундъп в качеството му на десикант, без да се 
влошават посевните качества на семената.  Препоръчителната доза за 
използване е 300 – 400 ml/da и третирането да се извършва при 75-80% 
узрели семена. 

7. Предложените основни критични технологични точки при 
промишленото отглеждане на захарно, кръмно и салатно  цвекло могат да 
се използват като кратък технологичен наръчник. Той може да се ползва от 

научни работници и специалисти при отглеждането на цвеклото. 
Оценките могат да се прилагат и от контролни органи, преценяващи 
състоянието на посевите и причините за  евентуалните негативи. 

7.Приноси. 
Научни и приложни приноси 
Получените резултати от научните изследвания са важен принос за 

науката и практиката, насочени към: 
1. Установяване влиянието на системата за подготовка на почвата и 

хербицидите като основни фактори, влияещи върху развитието и 
продуктивността. Доказано е, че: 

1.1. При отглеждане на цвекло за преработка най-голямо влияние върху 
добива оказва факторът начин на обработка на почвата. Факторът 
хербициди играе второстепенна роля, независимо от предшественика. 

1.2. Обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm чрез пълно 
обръщане на орния слой с плуг,  доказано подобрява водно-физичните 
свойства, структурата на почвата, намалява броя на поникналите плевели и 
влияе благоприятно върху презимуването на растенията. Повърхностните 
обработки без обръщане на повърхностния слой и на малка дълбочина - 
фрезуване и дискуване, влошават физичните свойства на почвата и не 
повишават продуктивността. 

2. Установяване влиянието на хранителния режим върху развитието, 
устойчивостта и продуктивността на цвеклото и дeфиниране на оптимални 
торови норми. Доказано е, че: 

2.1. При отглеждане на захарно цвекло за семепроизводство по 
безразсадния начин най-ефективно е торенето с 3-5 kg/da азот, 12-15 kg/da 
фосфор и 12-14 kg/da калий. Повишаването на азота над 5 kg/da води до 
намаляване студоустойчивостта на растенията.  

2.2. Оптимални торови норми при отглеждане на захарно цвекло за 
семепроизводство по безразсадния начин са: азот - 18-20 kg/da; фосфор - 
16-18 kg/da; калий - 12-14 kg/da. При торене с високи азотни норми или при 
недобре балансиран хранителен режим добивът и качествата на семената се 
влошават. 

2.3. Торенето с  микроелементите бор, манган и цинк преди дълбоката 
оран на фон N, P, K при отглеждане на захарното цвекло за 
семепроизводство подобрява студоустойчивостта на растенията. 

3. Установяване на факторите, влияещи върху кълняемостта на 
семената. Установено е, че: 

3.1. Кълняемостта на семената е най-голяма при оран на почвата на 
дълбочина 30-35 cm. Използването на почвени хербициди, независимо от 
начина на основна обработка на почвата, понижава полската кълняемост на 
захарното цвекло. 

3.2. Гъстотата на посева оказва съществено влияние върху кълняемостта 
на семената. При сеитба на 45 или 70 cm кълняемата енергия и 
лабораторната кълняемост на семената е по-висока в сравнение с 
междуредови разстояния на 22.5 cm. При сеитба на междуредови 
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22. При отглеждане на цвекло за производство на семена най-голяма 
сила на влияние имат факторите обработка на почвата на дълбочина 30-35 
сm и масата на 1000 семена. При отглеждане за кореноплоди най-голямо 
влияние върху добива оказва третирането с фунгициди за борба с 
болестите.  

6. Препоръки 
1. При отглеждане на захарно цвекло, в т. ч. за  семепроизводство, като 

оптимални дози за торене се препоръчват:  азот - 18-20 kg/da (в т.ч. 
количеството азот, внесен предсеитбено - 3-5 kg/da, което води до по-добро 
презимуване на растенията); фосфор - 16-18 kg/da; калий - 12-14 kg/da. При 
торене с високи азотни норми или при недобре балансиран хранителен 
режим добивът и качествата на  семената се влошават. Липсата на 
оптимални количества азот, внесени предсеитбено, не може да бъде 
компенсирана с внасяне на по-големи количества през пролетта. Внасянето 
на оптимални количества фосфор и калий подобрява презимуването на 
цвекловите растения. 

2.  Поради това, че използваните почвени хербициди не са в състояние 
да поддържат посева от цвекло практически чист от плевели, се препоръчва 
да се прилага комбинирана система за защита. Доказано добър ефект е 
получен при приложението  на хербициди и междуредови вегетационни 
обработки. Най-добре е да се прилага комбинацията: Ронийт 800 
ml/da+Вензар 80 g/da преди засяване (засаждане) на цвеклото с 
инкорпориране. През вегетацията - Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da и  
Фузилад 300 ml/da с една междуредова обработка.  Хербицидите от ново 
поколение като Бетаган 160 СК, Бетаган Екстра 400 СК проявяват 
незадоволителна ефективност към някои основни плевели.  

3.  За постигане на висока полска кълняемост на захарното цвекло за 
семепроизводство и създаване на добре гарнирани посеви е 
препоръчително  извършването на дълбока обработка на дълбочина 30-35 
cm, независимо от предшественика. Обработката на почвата оказва най-
силно влияние върху кълняемостта,  докато влиянието на другите фактори 
(хербициди и взаимодействие, обработка и хербициди) е второстепенно.  

4. При семепроизводство на захарно цвекло, отглеждано без разсад, 
междуредовите разстояния не оказват съществено влияние върху 
презимуването на растенията. Най-добре се запазват посевите при 
междуредови разстояния 22.5 cm,  но добивът на семена е незадоволителен. 
Препоръчително е сеитбата да се извършва при широки междуредия – 45 
сm, при които се получава най-висок добив на семена.  

5. При отглеждане на захарно цвекло при поливни условия за задържане 
на вторичния растеж и ненужното формиране на листна биомаса през 
есенния период е препоръчително да се използва фиторегулаторът 
Бетамил, който, приложен в доза 150 ml/da, оказва силно ретардантно 
действие,  изразяващо се в задържане на апикалната доминантност на 
пъпките върху челото, склонни към ранно прорастване. Приложението на 
препарата Бетамил при неполивни условия на захарното цвекло няма тази 
ефективност. 

6. При семепроизводството на захарно цвекло е възможно използването 
на тоталния хербицид Раундъп в качеството му на десикант, без да се 
влошават посевните качества на семената.  Препоръчителната доза за 
използване е 300 – 400 ml/da и третирането да се извършва при 75-80% 
узрели семена. 

7. Предложените основни критични технологични точки при 
промишленото отглеждане на захарно, кръмно и салатно  цвекло могат да 
се използват като кратък технологичен наръчник. Той може да се ползва от 

научни работници и специалисти при отглеждането на цвеклото. 
Оценките могат да се прилагат и от контролни органи, преценяващи 
състоянието на посевите и причините за  евентуалните негативи. 

7.Приноси. 
Научни и приложни приноси 
Получените резултати от научните изследвания са важен принос за 

науката и практиката, насочени към: 
1. Установяване влиянието на системата за подготовка на почвата и 

хербицидите като основни фактори, влияещи върху развитието и 
продуктивността. Доказано е, че: 

1.1. При отглеждане на цвекло за преработка най-голямо влияние върху 
добива оказва факторът начин на обработка на почвата. Факторът 
хербициди играе второстепенна роля, независимо от предшественика. 

1.2. Обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm чрез пълно 
обръщане на орния слой с плуг,  доказано подобрява водно-физичните 
свойства, структурата на почвата, намалява броя на поникналите плевели и 
влияе благоприятно върху презимуването на растенията. Повърхностните 
обработки без обръщане на повърхностния слой и на малка дълбочина - 
фрезуване и дискуване, влошават физичните свойства на почвата и не 
повишават продуктивността. 

2. Установяване влиянието на хранителния режим върху развитието, 
устойчивостта и продуктивността на цвеклото и дeфиниране на оптимални 
торови норми. Доказано е, че: 

2.1. При отглеждане на захарно цвекло за семепроизводство по 
безразсадния начин най-ефективно е торенето с 3-5 kg/da азот, 12-15 kg/da 
фосфор и 12-14 kg/da калий. Повишаването на азота над 5 kg/da води до 
намаляване студоустойчивостта на растенията.  

2.2. Оптимални торови норми при отглеждане на захарно цвекло за 
семепроизводство по безразсадния начин са: азот - 18-20 kg/da; фосфор - 
16-18 kg/da; калий - 12-14 kg/da. При торене с високи азотни норми или при 
недобре балансиран хранителен режим добивът и качествата на семената се 
влошават. 

2.3. Торенето с  микроелементите бор, манган и цинк преди дълбоката 
оран на фон N, P, K при отглеждане на захарното цвекло за 
семепроизводство подобрява студоустойчивостта на растенията. 

3. Установяване на факторите, влияещи върху кълняемостта на 
семената. Установено е, че: 

3.1. Кълняемостта на семената е най-голяма при оран на почвата на 
дълбочина 30-35 cm. Използването на почвени хербициди, независимо от 
начина на основна обработка на почвата, понижава полската кълняемост на 
захарното цвекло. 

3.2. Гъстотата на посева оказва съществено влияние върху кълняемостта 
на семената. При сеитба на 45 или 70 cm кълняемата енергия и 
лабораторната кълняемост на семената е по-висока в сравнение с 
междуредови разстояния на 22.5 cm. При сеитба на междуредови 
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разстояния 45 cm се получава най-благоприятен фракционен състав на 
семената по отношение необходимостта от дражиране.  

3.3. Кълняемостта на семената при МС линиите е по-ниска в сравнение с 
многосеменните опрашители. Диплоидните многосеменни опрашители са с 
по-добра кълняемост в сравнение с тетраплоидните. Диплоидните 
едносеменни хибриди са с по-висока кълняемост от триплоидните.  

3.4. Върху кълняемостта на семената съществено влияние оказва 
нападението от брашнеста мана.  

3.5. Върху полската кълняемост на семената  за семепроизводство 
влияние оказва начинът на обработка на почвата, докато въздействието на 
другите фактори (хербициди и взаимодействие, обработка и хербициди) е 
второстепенно.  

3.6. Препаратът Хумустим, използван за самостоятелно третиране на 
семената в концентрация от 1 до 6%, повишава кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената при лабораторни условия. 

4. Установяване влиянието на гъбни болести върху показателите при 
цвеклото. Доказано е, че: 

4.1. Субепидермалната семенна микофлора от видовете  и сортовете 
цвекло  е разнообразна и включва гъби от 9 рода – Alternaria, Aspergillus, 
Fusarium,  Mucor, Phoma, Penicillium, Pythium, Rhizoctonia, Phythophtora. 
Най-често се срещат гъбите от  р. Alternaria. 

4.2. Препаратът Хумустим в концентрация 18% подтиска причинителите 
на „сечене― от род Altemaria и Fusarium и активира плесенните гъби от 
родовете Penicillium и Mucor. 

4.3. Появата и развитието на маната при захарното цвекло (Peronospora 
farinosa Frank f. sp. betae) зависи пряко от количеството валежи и 
относителната влажност на въздуха. Най-агресивен причинител на „сечене―  
е Pythium ssp., а най-слаб - Alternaria ssp. При 70% и 90% от ППВ 
хербицидът Дуал в доза 450 ml/da подтиска агресивността на Pythium ssp. и 
стимулира  Alternaria ssp. 

5. Установяване на специфичната устойчивост на сортовете и линии 
цвекло спрямо заболяване от болести. Доказано е, че: 

5.1. Сортове захарно цвекло (Пещера, Раднево) притежават  най-висока 
устойчивост към кореново гниене, церкоспороза, брашнеста мана и 
фомоза. Сортовете захарно, кръмно и салатно цвекло проявяват висока 
устойчивост към вирусна мозайка и жълтеница. 

5.2. От трите вида цвекло захарното е най-чувствително към кореново 
гниене (Rhizoctonia solani Kuhn.) Установено е, че загниването на 
кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди е доказано по- 
ниско. 

5.3. Захарното цвекло е най-устойчиво на болестите - Cercospora 
beticola, Erysiphe communis betae, Phoma betae е различна. Хибридите, 
толерантни на вирусната болест ризомания, при отсъствие на болестта 
показват по-висока устойчивост на церкоспороза. 

6. Установяване влиянието на биологично активни вещества – 
биостимулатори, ретарданти, десиканти  върху растежа, развитието и 
продуктивността на цвеклото. Доказано е, че: 

6.1. Третирането на цвеклото за семепроизводство с биостимулатори 31, 
Сидмил, ХП-44, Н-40, самостоятелно и в комбинация увеличава доказано 
добива на семена. Стимулаторите оказват положителното влияние върху 
посевните качества на новополучени и стари семена с ниска кълняемост, 
което позволява използването им за сеитба. 

6.2. Фиторегулаторът Бетамил оказва силно ретардантно действие и 
задържа апикалната доминантност на пъпките върху челото, склонни към 
ранно прорастване през есенния период при поливни условия, докато при 
неполивни условия приложението не е необходимо. 

6.3. При семепроизводството на захарно цвекло тоталният хербицид 
Раундъп, приложен при 75-80% узрели семена, може да се използва като 
десикант, без да се влошават посевните качества на семената.  

7. Установяване на висока икономическа ефективност на 
производството при отглеждане на цвеклото за семепроизводство. 
Доказано е, че: 

7.1. Най-добри икономически показатели са реализирани при оран на 
дълбочина 30-35 cm, независимо от изпитваните предшественици.  

7.2. В сеитбообращенията по-висока икономическа ефективност се 
постига при отглеждане на цвеклото след бобов предшественик грах в 
сравнение с предшественик пшеница.  

8. Установяване на регресионни зависимости за взаимовръзката между 
факторите и показателите при отглеждане на цвеклото. Разработени са: 

8.1. Регресионни уравнения за влиянието на нивото на торене и 
студоустойчивостта на растенията. 

8.2. Математичен модел по Response surface methodology за изпитване 
на многофакторни комплексни опити с цвеклото. 

 
 

Technological and Selection Solutions for Growing Beet for Technical and 
Seed Producing Purposes 

 
Prof. Svilen Penchev Raykov 

Konstantin Preslavsky University of Shumen 
 

Abstract: The modern stage of the Bulgarian agriculture development marks 
a significant success in agricultural production. Studies were conducted in the 
period between 1986-2015 in the experimental fields and laboratories of the 
Institute of sugar beet, which are now part of the Agricultural Institute of 
Shumen and Shumen University.This study aims at exploring the basic units of 
technology and offering optimal technological and selection solutions for 
growing beet for technical and seed producing purposes: 

- define the influence of tillage, fertilization and weed control as key factors 
in agrotechnics beet and specify the optimal system for soil preparation. nutrition 
and plant protection; 
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22. При отглеждане на цвекло за производство на семена най-голяма 
сила на влияние имат факторите обработка на почвата на дълбочина 30-35 
сm и масата на 1000 семена. При отглеждане за кореноплоди най-голямо 
влияние върху добива оказва третирането с фунгициди за борба с 
болестите.  

6. Препоръки 
1. При отглеждане на захарно цвекло, в т. ч. за  семепроизводство, като 

оптимални дози за торене се препоръчват:  азот - 18-20 kg/da (в т.ч. 
количеството азот, внесен предсеитбено - 3-5 kg/da, което води до по-добро 
презимуване на растенията); фосфор - 16-18 kg/da; калий - 12-14 kg/da. При 
торене с високи азотни норми или при недобре балансиран хранителен 
режим добивът и качествата на  семената се влошават. Липсата на 
оптимални количества азот, внесени предсеитбено, не може да бъде 
компенсирана с внасяне на по-големи количества през пролетта. Внасянето 
на оптимални количества фосфор и калий подобрява презимуването на 
цвекловите растения. 

2.  Поради това, че използваните почвени хербициди не са в състояние 
да поддържат посева от цвекло практически чист от плевели, се препоръчва 
да се прилага комбинирана система за защита. Доказано добър ефект е 
получен при приложението  на хербициди и междуредови вегетационни 
обработки. Най-добре е да се прилага комбинацията: Ронийт 800 
ml/da+Вензар 80 g/da преди засяване (засаждане) на цвеклото с 
инкорпориране. През вегетацията - Бетанекс 600 ml/da + Ело 100 ml/da и  
Фузилад 300 ml/da с една междуредова обработка.  Хербицидите от ново 
поколение като Бетаган 160 СК, Бетаган Екстра 400 СК проявяват 
незадоволителна ефективност към някои основни плевели.  

3.  За постигане на висока полска кълняемост на захарното цвекло за 
семепроизводство и създаване на добре гарнирани посеви е 
препоръчително  извършването на дълбока обработка на дълбочина 30-35 
cm, независимо от предшественика. Обработката на почвата оказва най-
силно влияние върху кълняемостта,  докато влиянието на другите фактори 
(хербициди и взаимодействие, обработка и хербициди) е второстепенно.  

4. При семепроизводство на захарно цвекло, отглеждано без разсад, 
междуредовите разстояния не оказват съществено влияние върху 
презимуването на растенията. Най-добре се запазват посевите при 
междуредови разстояния 22.5 cm,  но добивът на семена е незадоволителен. 
Препоръчително е сеитбата да се извършва при широки междуредия – 45 
сm, при които се получава най-висок добив на семена.  

5. При отглеждане на захарно цвекло при поливни условия за задържане 
на вторичния растеж и ненужното формиране на листна биомаса през 
есенния период е препоръчително да се използва фиторегулаторът 
Бетамил, който, приложен в доза 150 ml/da, оказва силно ретардантно 
действие,  изразяващо се в задържане на апикалната доминантност на 
пъпките върху челото, склонни към ранно прорастване. Приложението на 
препарата Бетамил при неполивни условия на захарното цвекло няма тази 
ефективност. 

6. При семепроизводството на захарно цвекло е възможно използването 
на тоталния хербицид Раундъп в качеството му на десикант, без да се 
влошават посевните качества на семената.  Препоръчителната доза за 
използване е 300 – 400 ml/da и третирането да се извършва при 75-80% 
узрели семена. 

7. Предложените основни критични технологични точки при 
промишленото отглеждане на захарно, кръмно и салатно  цвекло могат да 
се използват като кратък технологичен наръчник. Той може да се ползва от 

научни работници и специалисти при отглеждането на цвеклото. 
Оценките могат да се прилагат и от контролни органи, преценяващи 
състоянието на посевите и причините за  евентуалните негативи. 

7.Приноси. 
Научни и приложни приноси 
Получените резултати от научните изследвания са важен принос за 

науката и практиката, насочени към: 
1. Установяване влиянието на системата за подготовка на почвата и 

хербицидите като основни фактори, влияещи върху развитието и 
продуктивността. Доказано е, че: 

1.1. При отглеждане на цвекло за преработка най-голямо влияние върху 
добива оказва факторът начин на обработка на почвата. Факторът 
хербициди играе второстепенна роля, независимо от предшественика. 

1.2. Обработката на почвата на дълбочина 30-35 cm чрез пълно 
обръщане на орния слой с плуг,  доказано подобрява водно-физичните 
свойства, структурата на почвата, намалява броя на поникналите плевели и 
влияе благоприятно върху презимуването на растенията. Повърхностните 
обработки без обръщане на повърхностния слой и на малка дълбочина - 
фрезуване и дискуване, влошават физичните свойства на почвата и не 
повишават продуктивността. 

2. Установяване влиянието на хранителния режим върху развитието, 
устойчивостта и продуктивността на цвеклото и дeфиниране на оптимални 
торови норми. Доказано е, че: 

2.1. При отглеждане на захарно цвекло за семепроизводство по 
безразсадния начин най-ефективно е торенето с 3-5 kg/da азот, 12-15 kg/da 
фосфор и 12-14 kg/da калий. Повишаването на азота над 5 kg/da води до 
намаляване студоустойчивостта на растенията.  

2.2. Оптимални торови норми при отглеждане на захарно цвекло за 
семепроизводство по безразсадния начин са: азот - 18-20 kg/da; фосфор - 
16-18 kg/da; калий - 12-14 kg/da. При торене с високи азотни норми или при 
недобре балансиран хранителен режим добивът и качествата на семената се 
влошават. 

2.3. Торенето с  микроелементите бор, манган и цинк преди дълбоката 
оран на фон N, P, K при отглеждане на захарното цвекло за 
семепроизводство подобрява студоустойчивостта на растенията. 

3. Установяване на факторите, влияещи върху кълняемостта на 
семената. Установено е, че: 

3.1. Кълняемостта на семената е най-голяма при оран на почвата на 
дълбочина 30-35 cm. Използването на почвени хербициди, независимо от 
начина на основна обработка на почвата, понижава полската кълняемост на 
захарното цвекло. 

3.2. Гъстотата на посева оказва съществено влияние върху кълняемостта 
на семената. При сеитба на 45 или 70 cm кълняемата енергия и 
лабораторната кълняемост на семената е по-висока в сравнение с 
междуредови разстояния на 22.5 cm. При сеитба на междуредови 
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разстояния 45 cm се получава най-благоприятен фракционен състав на 
семената по отношение необходимостта от дражиране.  

3.3. Кълняемостта на семената при МС линиите е по-ниска в сравнение с 
многосеменните опрашители. Диплоидните многосеменни опрашители са с 
по-добра кълняемост в сравнение с тетраплоидните. Диплоидните 
едносеменни хибриди са с по-висока кълняемост от триплоидните.  

3.4. Върху кълняемостта на семената съществено влияние оказва 
нападението от брашнеста мана.  

3.5. Върху полската кълняемост на семената  за семепроизводство 
влияние оказва начинът на обработка на почвата, докато въздействието на 
другите фактори (хербициди и взаимодействие, обработка и хербициди) е 
второстепенно.  

3.6. Препаратът Хумустим, използван за самостоятелно третиране на 
семената в концентрация от 1 до 6%, повишава кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената при лабораторни условия. 

4. Установяване влиянието на гъбни болести върху показателите при 
цвеклото. Доказано е, че: 

4.1. Субепидермалната семенна микофлора от видовете  и сортовете 
цвекло  е разнообразна и включва гъби от 9 рода – Alternaria, Aspergillus, 
Fusarium,  Mucor, Phoma, Penicillium, Pythium, Rhizoctonia, Phythophtora. 
Най-често се срещат гъбите от  р. Alternaria. 

4.2. Препаратът Хумустим в концентрация 18% подтиска причинителите 
на „сечене― от род Altemaria и Fusarium и активира плесенните гъби от 
родовете Penicillium и Mucor. 

4.3. Появата и развитието на маната при захарното цвекло (Peronospora 
farinosa Frank f. sp. betae) зависи пряко от количеството валежи и 
относителната влажност на въздуха. Най-агресивен причинител на „сечене―  
е Pythium ssp., а най-слаб - Alternaria ssp. При 70% и 90% от ППВ 
хербицидът Дуал в доза 450 ml/da подтиска агресивността на Pythium ssp. и 
стимулира  Alternaria ssp. 

5. Установяване на специфичната устойчивост на сортовете и линии 
цвекло спрямо заболяване от болести. Доказано е, че: 

5.1. Сортове захарно цвекло (Пещера, Раднево) притежават  най-висока 
устойчивост към кореново гниене, церкоспороза, брашнеста мана и 
фомоза. Сортовете захарно, кръмно и салатно цвекло проявяват висока 
устойчивост към вирусна мозайка и жълтеница. 

5.2. От трите вида цвекло захарното е най-чувствително към кореново 
гниене (Rhizoctonia solani Kuhn.) Установено е, че загниването на 
кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди е доказано по- 
ниско. 

5.3. Захарното цвекло е най-устойчиво на болестите - Cercospora 
beticola, Erysiphe communis betae, Phoma betae е различна. Хибридите, 
толерантни на вирусната болест ризомания, при отсъствие на болестта 
показват по-висока устойчивост на церкоспороза. 

6. Установяване влиянието на биологично активни вещества – 
биостимулатори, ретарданти, десиканти  върху растежа, развитието и 
продуктивността на цвеклото. Доказано е, че: 

6.1. Третирането на цвеклото за семепроизводство с биостимулатори 31, 
Сидмил, ХП-44, Н-40, самостоятелно и в комбинация увеличава доказано 
добива на семена. Стимулаторите оказват положителното влияние върху 
посевните качества на новополучени и стари семена с ниска кълняемост, 
което позволява използването им за сеитба. 

6.2. Фиторегулаторът Бетамил оказва силно ретардантно действие и 
задържа апикалната доминантност на пъпките върху челото, склонни към 
ранно прорастване през есенния период при поливни условия, докато при 
неполивни условия приложението не е необходимо. 

6.3. При семепроизводството на захарно цвекло тоталният хербицид 
Раундъп, приложен при 75-80% узрели семена, може да се използва като 
десикант, без да се влошават посевните качества на семената.  

7. Установяване на висока икономическа ефективност на 
производството при отглеждане на цвеклото за семепроизводство. 
Доказано е, че: 

7.1. Най-добри икономически показатели са реализирани при оран на 
дълбочина 30-35 cm, независимо от изпитваните предшественици.  

7.2. В сеитбообращенията по-висока икономическа ефективност се 
постига при отглеждане на цвеклото след бобов предшественик грах в 
сравнение с предшественик пшеница.  

8. Установяване на регресионни зависимости за взаимовръзката между 
факторите и показателите при отглеждане на цвеклото. Разработени са: 

8.1. Регресионни уравнения за влиянието на нивото на торене и 
студоустойчивостта на растенията. 

8.2. Математичен модел по Response surface methodology за изпитване 
на многофакторни комплексни опити с цвеклото. 

 
 

Technological and Selection Solutions for Growing Beet for Technical and 
Seed Producing Purposes 

 
Prof. Svilen Penchev Raykov 

Konstantin Preslavsky University of Shumen 
 

Abstract: The modern stage of the Bulgarian agriculture development marks 
a significant success in agricultural production. Studies were conducted in the 
period between 1986-2015 in the experimental fields and laboratories of the 
Institute of sugar beet, which are now part of the Agricultural Institute of 
Shumen and Shumen University.This study aims at exploring the basic units of 
technology and offering optimal technological and selection solutions for 
growing beet for technical and seed producing purposes: 

- define the influence of tillage, fertilization and weed control as key factors 
in agrotechnics beet and specify the optimal system for soil preparation. nutrition 
and plant protection; 



96
  
разстояния 45 cm се получава най-благоприятен фракционен състав на 
семената по отношение необходимостта от дражиране.  

3.3. Кълняемостта на семената при МС линиите е по-ниска в сравнение с 
многосеменните опрашители. Диплоидните многосеменни опрашители са с 
по-добра кълняемост в сравнение с тетраплоидните. Диплоидните 
едносеменни хибриди са с по-висока кълняемост от триплоидните.  

3.4. Върху кълняемостта на семената съществено влияние оказва 
нападението от брашнеста мана.  

3.5. Върху полската кълняемост на семената  за семепроизводство 
влияние оказва начинът на обработка на почвата, докато въздействието на 
другите фактори (хербициди и взаимодействие, обработка и хербициди) е 
второстепенно.  

3.6. Препаратът Хумустим, използван за самостоятелно третиране на 
семената в концентрация от 1 до 6%, повишава кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената при лабораторни условия. 

4. Установяване влиянието на гъбни болести върху показателите при 
цвеклото. Доказано е, че: 

4.1. Субепидермалната семенна микофлора от видовете  и сортовете 
цвекло  е разнообразна и включва гъби от 9 рода – Alternaria, Aspergillus, 
Fusarium,  Mucor, Phoma, Penicillium, Pythium, Rhizoctonia, Phythophtora. 
Най-често се срещат гъбите от  р. Alternaria. 

4.2. Препаратът Хумустим в концентрация 18% подтиска причинителите 
на „сечене― от род Altemaria и Fusarium и активира плесенните гъби от 
родовете Penicillium и Mucor. 

4.3. Появата и развитието на маната при захарното цвекло (Peronospora 
farinosa Frank f. sp. betae) зависи пряко от количеството валежи и 
относителната влажност на въздуха. Най-агресивен причинител на „сечене―  
е Pythium ssp., а най-слаб - Alternaria ssp. При 70% и 90% от ППВ 
хербицидът Дуал в доза 450 ml/da подтиска агресивността на Pythium ssp. и 
стимулира  Alternaria ssp. 

5. Установяване на специфичната устойчивост на сортовете и линии 
цвекло спрямо заболяване от болести. Доказано е, че: 

5.1. Сортове захарно цвекло (Пещера, Раднево) притежават  най-висока 
устойчивост към кореново гниене, церкоспороза, брашнеста мана и 
фомоза. Сортовете захарно, кръмно и салатно цвекло проявяват висока 
устойчивост към вирусна мозайка и жълтеница. 

5.2. От трите вида цвекло захарното е най-чувствително към кореново 
гниене (Rhizoctonia solani Kuhn.) Установено е, че загниването на 
кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди е доказано по- 
ниско. 

5.3. Захарното цвекло е най-устойчиво на болестите - Cercospora 
beticola, Erysiphe communis betae, Phoma betae е различна. Хибридите, 
толерантни на вирусната болест ризомания, при отсъствие на болестта 
показват по-висока устойчивост на церкоспороза. 

6. Установяване влиянието на биологично активни вещества – 
биостимулатори, ретарданти, десиканти  върху растежа, развитието и 
продуктивността на цвеклото. Доказано е, че: 

6.1. Третирането на цвеклото за семепроизводство с биостимулатори 31, 
Сидмил, ХП-44, Н-40, самостоятелно и в комбинация увеличава доказано 
добива на семена. Стимулаторите оказват положителното влияние върху 
посевните качества на новополучени и стари семена с ниска кълняемост, 
което позволява използването им за сеитба. 

6.2. Фиторегулаторът Бетамил оказва силно ретардантно действие и 
задържа апикалната доминантност на пъпките върху челото, склонни към 
ранно прорастване през есенния период при поливни условия, докато при 
неполивни условия приложението не е необходимо. 

6.3. При семепроизводството на захарно цвекло тоталният хербицид 
Раундъп, приложен при 75-80% узрели семена, може да се използва като 
десикант, без да се влошават посевните качества на семената.  

7. Установяване на висока икономическа ефективност на 
производството при отглеждане на цвеклото за семепроизводство. 
Доказано е, че: 

7.1. Най-добри икономически показатели са реализирани при оран на 
дълбочина 30-35 cm, независимо от изпитваните предшественици.  

7.2. В сеитбообращенията по-висока икономическа ефективност се 
постига при отглеждане на цвеклото след бобов предшественик грах в 
сравнение с предшественик пшеница.  

8. Установяване на регресионни зависимости за взаимовръзката между 
факторите и показателите при отглеждане на цвеклото. Разработени са: 

8.1. Регресионни уравнения за влиянието на нивото на торене и 
студоустойчивостта на растенията. 

8.2. Математичен модел по Response surface methodology за изпитване 
на многофакторни комплексни опити с цвеклото. 

 
 

Technological and Selection Solutions for Growing Beet for Technical and 
Seed Producing Purposes 

 
Prof. Svilen Penchev Raykov 

Konstantin Preslavsky University of Shumen 
 

Abstract: The modern stage of the Bulgarian agriculture development marks 
a significant success in agricultural production. Studies were conducted in the 
period between 1986-2015 in the experimental fields and laboratories of the 
Institute of sugar beet, which are now part of the Agricultural Institute of 
Shumen and Shumen University.This study aims at exploring the basic units of 
technology and offering optimal technological and selection solutions for 
growing beet for technical and seed producing purposes: 

- define the influence of tillage, fertilization and weed control as key factors 
in agrotechnics beet and specify the optimal system for soil preparation. nutrition 
and plant protection; 

 49 
- analyze the main factors influencing the quantity and quality of seeds and to 

propose optimal solutions to improve the quantitative and qualitative indicators 
for growing beet for seed; 

- determine the influence of biologically active substances and propose 
optimal solutions for their application as stimulators in beet cultivation for 
improving the productive and qualitative indicators; 

- find out the harmfulness of economically important diseases of beet and 
propose rational methods for fighting them. 

- analyze the main elements of integrated pest management in beet and 
determine the economic efficiency of its application in seed production for 
growing beet seed. 

As a result of the research the following important results were obtained: 
- Identify the impact of the system for soil preparation and herbicide as major 

factors affecting the development and productivity. 
- Identifying the influence of diet on the development, sustainability and 

productivity of beet and defining optimal fertilization rates. 
- Identifying the factors influencing the germination of seeds. 
- Identifying the specific resistance of varieties of beet against disease.  
- Identifying the influence of biologically active substances – biostimulators, 

retardants, desiccants on growth, development and productivity of beet. 
- Establishment of high economic efficiency of production in growing beets 

for seed production. 
- Establishment of regression relationship between the factors and indicators 

in beet cultivation. 
Some of the most important recommendations are the following:  
 - While growing sugar beet (which refers for seed production as well) 

optimal doses of fertilizer are recommended: nitrogen - 180-200 kg/ha (including 
the amount of nitrogen introduced in sowing); phosphorus - 160-180 kg/ha; 
potassium - 120-140 kg/ha. The proposed basic technology critical points in the 
industrial cultivation of sugar and fodder beet salad can be used as a brief 
technological manual. It can be used by researchers and specialists in the 
cultivation of beet. The results may be used by supervisory authorities that can 
assess the condition of crops and the causes for any negatives. 
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разстояния 45 cm се получава най-благоприятен фракционен състав на 
семената по отношение необходимостта от дражиране.  

3.3. Кълняемостта на семената при МС линиите е по-ниска в сравнение с 
многосеменните опрашители. Диплоидните многосеменни опрашители са с 
по-добра кълняемост в сравнение с тетраплоидните. Диплоидните 
едносеменни хибриди са с по-висока кълняемост от триплоидните.  

3.4. Върху кълняемостта на семената съществено влияние оказва 
нападението от брашнеста мана.  

3.5. Върху полската кълняемост на семената  за семепроизводство 
влияние оказва начинът на обработка на почвата, докато въздействието на 
другите фактори (хербициди и взаимодействие, обработка и хербициди) е 
второстепенно.  

3.6. Препаратът Хумустим, използван за самостоятелно третиране на 
семената в концентрация от 1 до 6%, повишава кълняемата енергия и 
кълняемостта на семената при лабораторни условия. 

4. Установяване влиянието на гъбни болести върху показателите при 
цвеклото. Доказано е, че: 

4.1. Субепидермалната семенна микофлора от видовете  и сортовете 
цвекло  е разнообразна и включва гъби от 9 рода – Alternaria, Aspergillus, 
Fusarium,  Mucor, Phoma, Penicillium, Pythium, Rhizoctonia, Phythophtora. 
Най-често се срещат гъбите от  р. Alternaria. 

4.2. Препаратът Хумустим в концентрация 18% подтиска причинителите 
на „сечене― от род Altemaria и Fusarium и активира плесенните гъби от 
родовете Penicillium и Mucor. 

4.3. Появата и развитието на маната при захарното цвекло (Peronospora 
farinosa Frank f. sp. betae) зависи пряко от количеството валежи и 
относителната влажност на въздуха. Най-агресивен причинител на „сечене―  
е Pythium ssp., а най-слаб - Alternaria ssp. При 70% и 90% от ППВ 
хербицидът Дуал в доза 450 ml/da подтиска агресивността на Pythium ssp. и 
стимулира  Alternaria ssp. 

5. Установяване на специфичната устойчивост на сортовете и линии 
цвекло спрямо заболяване от болести. Доказано е, че: 

5.1. Сортове захарно цвекло (Пещера, Раднево) притежават  най-висока 
устойчивост към кореново гниене, церкоспороза, брашнеста мана и 
фомоза. Сортовете захарно, кръмно и салатно цвекло проявяват висока 
устойчивост към вирусна мозайка и жълтеница. 

5.2. От трите вида цвекло захарното е най-чувствително към кореново 
гниене (Rhizoctonia solani Kuhn.) Установено е, че загниването на 
кореноплодите при толерантните на ризомания хибриди е доказано по- 
ниско. 

5.3. Захарното цвекло е най-устойчиво на болестите - Cercospora 
beticola, Erysiphe communis betae, Phoma betae е различна. Хибридите, 
толерантни на вирусната болест ризомания, при отсъствие на болестта 
показват по-висока устойчивост на церкоспороза. 

6. Установяване влиянието на биологично активни вещества – 
биостимулатори, ретарданти, десиканти  върху растежа, развитието и 
продуктивността на цвеклото. Доказано е, че: 

6.1. Третирането на цвеклото за семепроизводство с биостимулатори 31, 
Сидмил, ХП-44, Н-40, самостоятелно и в комбинация увеличава доказано 
добива на семена. Стимулаторите оказват положителното влияние върху 
посевните качества на новополучени и стари семена с ниска кълняемост, 
което позволява използването им за сеитба. 

6.2. Фиторегулаторът Бетамил оказва силно ретардантно действие и 
задържа апикалната доминантност на пъпките върху челото, склонни към 
ранно прорастване през есенния период при поливни условия, докато при 
неполивни условия приложението не е необходимо. 

6.3. При семепроизводството на захарно цвекло тоталният хербицид 
Раундъп, приложен при 75-80% узрели семена, може да се използва като 
десикант, без да се влошават посевните качества на семената.  

7. Установяване на висока икономическа ефективност на 
производството при отглеждане на цвеклото за семепроизводство. 
Доказано е, че: 

7.1. Най-добри икономически показатели са реализирани при оран на 
дълбочина 30-35 cm, независимо от изпитваните предшественици.  

7.2. В сеитбообращенията по-висока икономическа ефективност се 
постига при отглеждане на цвеклото след бобов предшественик грах в 
сравнение с предшественик пшеница.  

8. Установяване на регресионни зависимости за взаимовръзката между 
факторите и показателите при отглеждане на цвеклото. Разработени са: 

8.1. Регресионни уравнения за влиянието на нивото на торене и 
студоустойчивостта на растенията. 

8.2. Математичен модел по Response surface methodology за изпитване 
на многофакторни комплексни опити с цвеклото. 
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Abstract: The modern stage of the Bulgarian agriculture development marks 
a significant success in agricultural production. Studies were conducted in the 
period between 1986-2015 in the experimental fields and laboratories of the 
Institute of sugar beet, which are now part of the Agricultural Institute of 
Shumen and Shumen University.This study aims at exploring the basic units of 
technology and offering optimal technological and selection solutions for 
growing beet for technical and seed producing purposes: 

- define the influence of tillage, fertilization and weed control as key factors 
in agrotechnics beet and specify the optimal system for soil preparation. nutrition 
and plant protection; 
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- analyze the main factors influencing the quantity and quality of seeds and to 

propose optimal solutions to improve the quantitative and qualitative indicators 
for growing beet for seed; 

- determine the influence of biologically active substances and propose 
optimal solutions for their application as stimulators in beet cultivation for 
improving the productive and qualitative indicators; 

- find out the harmfulness of economically important diseases of beet and 
propose rational methods for fighting them. 

- analyze the main elements of integrated pest management in beet and 
determine the economic efficiency of its application in seed production for 
growing beet seed. 

As a result of the research the following important results were obtained: 
- Identify the impact of the system for soil preparation and herbicide as major 

factors affecting the development and productivity. 
- Identifying the influence of diet on the development, sustainability and 

productivity of beet and defining optimal fertilization rates. 
- Identifying the factors influencing the germination of seeds. 
- Identifying the specific resistance of varieties of beet against disease.  
- Identifying the influence of biologically active substances – biostimulators, 

retardants, desiccants on growth, development and productivity of beet. 
- Establishment of high economic efficiency of production in growing beets 

for seed production. 
- Establishment of regression relationship between the factors and indicators 

in beet cultivation. 
Some of the most important recommendations are the following:  
 - While growing sugar beet (which refers for seed production as well) 

optimal doses of fertilizer are recommended: nitrogen - 180-200 kg/ha (including 
the amount of nitrogen introduced in sowing); phosphorus - 160-180 kg/ha; 
potassium - 120-140 kg/ha. The proposed basic technology critical points in the 
industrial cultivation of sugar and fodder beet salad can be used as a brief 
technological manual. It can be used by researchers and specialists in the 
cultivation of beet. The results may be used by supervisory authorities that can 
assess the condition of crops and the causes for any negatives. 
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- analyze the main factors influencing the quantity and quality of seeds and to 
propose optimal solutions to improve the quantitative and qualitative indicators 
for growing beet for seed; 

- determine the influence of biologically active substances and propose 
optimal solutions for their application as stimulators in beet cultivation for 
improving the productive and qualitative indicators; 

- find out the harmfulness of economically important diseases of beet and 
propose rational methods for fighting them. 

- analyze the main elements of integrated pest management in beet and 
determine the economic efficiency of its application in seed production for 
growing beet seed. 

As a result of the research the following important results were obtained: 
- Identify the impact of the system for soil preparation and herbicide as major 

factors affecting the development and productivity. 
- Identifying the influence of diet on the development, sustainability and 

productivity of beet and defining optimal fertilization rates. 
- Identifying the factors influencing the germination of seeds. 
- Identifying the specific resistance of varieties of beet against disease.  
- Identifying the influence of biologically active substances – biostimulators, 

retardants, desiccants on growth, development and productivity of beet. 
- Establishment of high economic efficiency of production in growing beets 

for seed production. 
- Establishment of regression relationship between the factors and indicators 

in beet cultivation. 
Some of the most important recommendations are the following:  
 - While growing sugar beet (which refers for seed production as well) 

optimal doses of fertilizer are recommended: nitrogen - 180-200 kg/ha (including 
the amount of nitrogen introduced in sowing); phosphorus - 160-180 kg/ha; 
potassium - 120-140 kg/ha. The proposed basic technology critical points in the 
industrial cultivation of sugar and fodder beet salad can be used as a brief 
technological manual. It can be used by researchers and specialists in the 
cultivation of beet. The results may be used by supervisory authorities that can 
assess the condition of crops and the causes for any negatives. 
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- analyze the main factors influencing the quantity and quality of seeds and to 
propose optimal solutions to improve the quantitative and qualitative indicators 
for growing beet for seed; 

- determine the influence of biologically active substances and propose 
optimal solutions for their application as stimulators in beet cultivation for 
improving the productive and qualitative indicators; 

- find out the harmfulness of economically important diseases of beet and 
propose rational methods for fighting them. 

- analyze the main elements of integrated pest management in beet and 
determine the economic efficiency of its application in seed production for 
growing beet seed. 

As a result of the research the following important results were obtained: 
- Identify the impact of the system for soil preparation and herbicide as major 

factors affecting the development and productivity. 
- Identifying the influence of diet on the development, sustainability and 

productivity of beet and defining optimal fertilization rates. 
- Identifying the factors influencing the germination of seeds. 
- Identifying the specific resistance of varieties of beet against disease.  
- Identifying the influence of biologically active substances – biostimulators, 

retardants, desiccants on growth, development and productivity of beet. 
- Establishment of high economic efficiency of production in growing beets 

for seed production. 
- Establishment of regression relationship between the factors and indicators 

in beet cultivation. 
Some of the most important recommendations are the following:  
 - While growing sugar beet (which refers for seed production as well) 

optimal doses of fertilizer are recommended: nitrogen - 180-200 kg/ha (including 
the amount of nitrogen introduced in sowing); phosphorus - 160-180 kg/ha; 
potassium - 120-140 kg/ha. The proposed basic technology critical points in the 
industrial cultivation of sugar and fodder beet salad can be used as a brief 
technological manual. It can be used by researchers and specialists in the 
cultivation of beet. The results may be used by supervisory authorities that can 
assess the condition of crops and the causes for any negatives. 
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