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Варианти на опита

• 1. Контрола
• 2. Листно пръскане с Хумустим – 0,2%
• 3. Листно пръскане с Хумустим - 0,3 %
• 4 Листно пръскане с Хумустим - 0,4%

• Листното пръскане е извършено триктарто във фазите: “начало
на цъфтеж”, “начало на плододаване” и “масово плододаване”.

• Въз основа на предшествуващите изследвания и установеното
влияние на торенето върху добива и качеството на продукцията
се разработи схема на опита за нивото и съотношението между
азота, фосфора и калия за почвено торене – N16 P16 K16

• Използвани са амониев нитрат- 34% азот, гранулиран троен
суперфосфат – 46% фосфор и калиев сулфат – 50% калий.
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Общ добив от готварски тиквички, сорт Black Beauty по години и
средно за периода 2007 – 2009 г.

Варианти
2007 2008 2009 Средно

Кг/дка % Кг/дка % Кг/дка % Кг/дка %

Контрола 2550,520 100,00 2813,150 100,00 2993,333 100,00 2685,668 100,00

Хумустим -
0,2%

2385,551 106,00 3093,028 109,95 3124,722 104,38 2867,767 106,78

Хумустим –
0.3%

3038,202 135,00 3772,280 134,10 3939,167 131,59 3583,216 133,42

Хумустим –
0,4%

2483,067 110,00 3115,694 110,75 3261,528 108,96 2953,430 109,97



Динамика на плододаване средно 2007 – 2009 г.
– сорт Black Beauty

Варианти

Ран добив Добив до края на
м. Юни

Добив през
м.юли

Общ
добив

Кг/дка
% от
общия
добив

Кг/дка
% от
общия
добив

Кг/дка
% от
общи
я
добив

Кг/дка
% от
общи
я
добив

Контрола 756,928 28,18 1499,117 55,82 1186,551 44,18 2685,668

Хумустим –
0,2%

988,290 34,46 1924,373 67,10 943,394 32,90 2867,767

Хумустим –
0,3%

1440,952 40,21 2693,629 75,18 889,498 24,82 3583,216

Хумустим –
0,4%

929,271 31,57 2157,783 73,06 795,646 26,94 2953,430



Изводи

• 1. Третирането на готварските тиквички с органичния тор
Хумустим в концентрация 0,3% във фенофазите – начало на
цъфтеж, начало на плододаване и масово плододаване оказва
най-добър ефект  върху продуктивността на растенията.
Увеличава се както ранния, така и общия добив и до края на
месец юни се реализира значителна част от общия добив.

• 2. Препоръчваме включването на органичания тор Хумустим в
технологията за отглеждане на готварски тикавички, ранно
полско производство за повишаване на продуктивността им.
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Икономически резултати от листното торене при ранно полско
производство на готварски тиквички сорт Black Beauty

Вариант

Среден
добив

кг/дка

Общ
приход

Лв/дка

Матер.
р-ди

Лв/дка

Трудо-
ви
разходи

Лв/дка

Общи
разходи

Лв/дка

Общ
Доход

Лв/дка

Печал-
ба

Лв/дка

Доход
-ност

%

Рентаб
илност

%

Контрола 2621,41 828,56 145,55 244,96 390,51 683,01 438,05 469,26 112,17

Хумустим
0,2%

3842,12 1129,96 156,35 297,26 453,61 973,61 676,35 622,71 149,10

Хумустим
0,3%

3917,12 1192,99 161,75 299,37 461,12 1031,24 731,87 637,55 158,72Хумустим
0,3%

Хумустим
0,4%

3750,94 1038,32 167,15 278,86 446,01 871,17 592,31 521,19 132,80

N16 P16 K16
+ Хумус-
тим 0,2%

4226,29 1270,91 212,19 308,06 520,25 1058,72 750,66 498,95 144,29

N16 P16 K16
+ Хумус-
тим 0,2%

4945,09 1429,41 217,59 328,26 545,85 1211,82 883,56 556,93 161,87

N16 P16 K16
+Хумус-
тим 0,2%

4204,78 1290,23 222,99 306,72 529,71 1067,24 760,52 478,61 143,57



Заключение

• Печалбата  като сумарен показател, определящ икономическата полза, в зависимост
от вида и дозата на използваните торове е най-ниска при контролните варианти –
438,08 лв/дка ,а  най-висока при варианта N16P16K16 + Хумустим с 0,3% - 883,565
лв/дка.  Сравнително висока печалба се постига и при самостоятелното листно
торене с Хумустим – 0,3% - 731,87 лв/дка.

• По общ доход вариантите се подреждат почти по същия начин, както при печалбата
- N16P16K16 + Хумустим 0,3% -1211,82 лв/дка, при 683,01 лв/дка при контролния
вариант. Висок общ доход се формира и при самостоятелното  торене с Хумустим
0,3% - 1031,24 лв/дка.

• Висока норма на рентабиланост имат както  вариантите с комбинирано почвено и
листно торене N16P16K16 + Хумустим 0,3% – 161,87%, така и вариантите само с
листно торене с Хумустим 0,3% - 158,72%, при 112,17% норма на рентабилност при
контролните варианти.

С най-добри икономически показатели се отличава вариант
N16P16K16 + Хумустим 0,3%.

• Печалбата  като сумарен показател, определящ икономическата полза, в зависимост
от вида и дозата на използваните торове е най-ниска при контролните варианти –
438,08 лв/дка ,а  най-висока при варианта N16P16K16 + Хумустим с 0,3% - 883,565
лв/дка.  Сравнително висока печалба се постига и при самостоятелното листно
торене с Хумустим – 0,3% - 731,87 лв/дка.

• По общ доход вариантите се подреждат почти по същия начин, както при печалбата
- N16P16K16 + Хумустим 0,3% -1211,82 лв/дка, при 683,01 лв/дка при контролния
вариант. Висок общ доход се формира и при самостоятелното  торене с Хумустим
0,3% - 1031,24 лв/дка.

• Висока норма на рентабиланост имат както  вариантите с комбинирано почвено и
листно торене N16P16K16 + Хумустим 0,3% – 161,87%, така и вариантите само с
листно торене с Хумустим 0,3% - 158,72%, при 112,17% норма на рентабилност при
контролните варианти.

С най-добри икономически показатели се отличава вариант
N16P16K16 + Хумустим 0,3%.



ВЕЛИНГРАД, Индустриална зона,
Хмелосушилня, п.к. 75

Тел. 0888773801
Email: bulhops@abv.bg

СОФИЯ,       ул. “Велчо Атанасов”36
Тел./факс 02/ 831 91 72;
0888942318;  0888802696.

Email: agrospace@abv.bg

АГРОСПЕЙС ООД

ВЕЛИНГРАД, Индустриална зона,
Хмелосушилня, п.к. 75

Тел. 0888773801
Email: bulhops@abv.bg

СОФИЯ,       ул. “Велчо Атанасов”36
Тел./факс 02/ 831 91 72;
0888942318;  0888802696.

Email: agrospace@abv.bg


