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Цел на изследванетоЦел на изследването

КакКак влияевлияе ХумустимХумустим припри производствотопроизводството нана
биологичнабиологична продукцияпродукция нана малиновималинови плодовеплодове

КакКак влияевлияе ХумустимХумустим припри производствотопроизводството нана
биологичнабиологична продукцияпродукция нана малиновималинови плодовеплодове



Методика на опитаМетодика на опита

 Опита е заложен през 2004 и 2005 г.,  продължава и през 2006 г.Опита е заложен през 2004 и 2005 г.,  продължава и през 2006 г.

 Използван е  метода на дългите парцели.Използван е  метода на дългите парцели.

 Изпитват се два сортаИзпитват се два сорта –– Люлин и ХеритиджЛюлин и Херитидж

 Всеки сорт е заложен  в 4 варианта  в по 4 повторенияВсеки сорт е заложен  в 4 варианта  в по 4 повторения

 ГолеминатаГолемината нана еднаедна парцелкапарцелка ее отот 55 квкв..мм

 РастениятаРастенията заза засаденизасадени попо схемасхема:: 22,,4040 хх 00,,5050 мм

 Опита е заложен през 2004 и 2005 г.,  продължава и през 2006 г.Опита е заложен през 2004 и 2005 г.,  продължава и през 2006 г.

 Използван е  метода на дългите парцели.Използван е  метода на дългите парцели.

 Изпитват се два сортаИзпитват се два сорта –– Люлин и ХеритиджЛюлин и Херитидж

 Всеки сорт е заложен  в 4 варианта  в по 4 повторенияВсеки сорт е заложен  в 4 варианта  в по 4 повторения

 ГолеминатаГолемината нана еднаедна парцелкапарцелка ее отот 55 квкв..мм

 РастениятаРастенията заза засаденизасадени попо схемасхема:: 22,,4040 хх 00,,5050 мм



Варианти на опита :Варианти на опита :

 11 виви вариантвариант -- КонтролаКонтрола –– безбез хумустимхумустим

 22виви вариантвариант –– двукратнодвукратно листнолистно пръсканепръскане сс дозадоза 4040 мл/дкамл/дка

 33--рири вариантвариант –– двукратнодвукратно листнолистно пръсканепръскане сс дозадоза 5050 мл/дкамл/дка

 44--тити вариантвариант –– двукратнодвукратно листнолистно пръсканепръскане сс дозадоза 6060 мл/дкамл/дка

 ПриПри всичкивсички третиранитретирани сс ХумустимХумустим варианти,варианти, предипреди засажданезасаждане кореноватакореновата
системасистема сесе потапяшепотапяше заза 1212 часачаса вв дозадоза 11,,55 л/дкал/дка..

 ИзвършеноИзвършено ее ии еднократноеднократно поливане,поливане, чрезчрез капковакапкова система,система, ранорано напролетнапролет следслед
встъпваневстъпване нана растениятарастенията въввъв вегетациявегетация..

 НеНе саса внасянивнасяни минералниминерални тороветорове..

 ЗаЗа растителнарастителна защитазащита сесе използвахаизползваха самосамо биологичнибиологични агентиагенти срещусрещу
паяжинообразуващияпаяжинообразуващия акаракар..

 11 виви вариантвариант -- КонтролаКонтрола –– безбез хумустимхумустим

 22виви вариантвариант –– двукратнодвукратно листнолистно пръсканепръскане сс дозадоза 4040 мл/дкамл/дка

 33--рири вариантвариант –– двукратнодвукратно листнолистно пръсканепръскане сс дозадоза 5050 мл/дкамл/дка

 44--тити вариантвариант –– двукратнодвукратно листнолистно пръсканепръскане сс дозадоза 6060 мл/дкамл/дка

 ПриПри всичкивсички третиранитретирани сс ХумустимХумустим варианти,варианти, предипреди засажданезасаждане кореноватакореновата
системасистема сесе потапяшепотапяше заза 1212 часачаса вв дозадоза 11,,55 л/дкал/дка..

 ИзвършеноИзвършено ее ии еднократноеднократно поливане,поливане, чрезчрез капковакапкова система,система, ранорано напролетнапролет следслед
встъпваневстъпване нана растениятарастенията въввъв вегетациявегетация..

 НеНе саса внасянивнасяни минералниминерални тороветорове..

 ЗаЗа растителнарастителна защитазащита сесе използвахаизползваха самосамо биологичнибиологични агентиагенти срещусрещу
паяжинообразуващияпаяжинообразуващия акаракар..



ПОЛУЧЕНИПОЛУЧЕНИ
Р Е З У Л Т А Т ИР Е З У Л Т А Т И



Вегетативни прояви на малиновите растенияВегетативни прояви на малиновите растения
осреднени данни за периода 2004осреднени данни за периода 2004--2005 г.2005 г.

ВариантВариант
Гъстота на изГъстота на из--

дънките вдънките в
линеен метърлинеен метър

Височина наВисочина на
издънкитеиздънките

Дебелина наДебелина на
издънкитеиздънките

ЛюлинЛюлин бройброй %% смсм %% мммм %%

1.  Контрола1.  Контрола 25,0025,00 100,00100,00 132132 100,00100,00 9,239,23 100,00100,00

2.  40 мл/дка2.  40 мл/дка 30,7530,75 123,00123,00 146146 110,60110,60 9,499,49 102,82102,822.  40 мл/дка2.  40 мл/дка 30,7530,75 123,00123,00 146146 110,60110,60 9,499,49 102,82102,82

3.  50 мл/дка3.  50 мл/дка 26,2526,25 105,00105,00 164164 124,24124,24 10,0810,08 109,21109,21

4.  60 мл/дка4.  60 мл/дка 25,7525,75 103,00103,00 168168 127,27127,27 10,8810,88 117,88117,88

ХеритиджХеритидж
1.  Контрола1.  Контрола 24,7424,74 100,00100,00 140140 100,00100,00 9,209,20 100,00100,00

2.  40 мл/дка2.  40 мл/дка 28,5028,50 115,15115,15 146146 104,28104,28 9,549,54 106,92106,92

3.  50 мл/дка3.  50 мл/дка 34,0034,00 137,37137,37 158158 112,86112,86 10,3910,39 112,93112,93

4.  60 мл/дка4.  60 мл/дка 38,0038,00 153,54153,54 159159 113,57113,57 11,0611,06 120,22120,22



Анализ на резултатитеАнализ на резултатите

Гъстотата на издънките в изпитваните варианти при сорт ЛюлинГъстотата на издънките в изпитваните варианти при сорт Люлин
варира от 26,75 до 30,75 бр./л.м., като превишава контролата от 5варира от 26,75 до 30,75 бр./л.м., като превишава контролата от 5
до 23%. При това, найдо 23%. При това, най--голям е броя им във варианта торен с 40голям е броя им във варианта торен с 40
мл/дка, а наймл/дка, а най--малък в контролатамалък в контролата –– 25 бр./л.м. При Херитидж се25 бр./л.м. При Херитидж се
наблюдава тенденция на значително увеличаване нанаблюдава тенденция на значително увеличаване на
издънкообразувателната способност на растенията под влияниеиздънкообразувателната способност на растенията под влияние
на Хумустим. Броят им варира в широки границина Хумустим. Броят им варира в широки граници -- от 28,5 до 38 ,от 28,5 до 38 ,
като значително увеличаване на издънките има във вариантакато значително увеличаване на издънките има във варианта
торен с поторен с по--високата дозависоката доза -- 60 мл/дка.60 мл/дка.

Значително се увеличава и височината на издънките и при дватаЗначително се увеличава и височината на издънките и при двата
сорта ,като при Люлин е от 146 до 168 см, докато в контролата есорта ,като при Люлин е от 146 до 168 см, докато в контролата е
132. При сорт Херитидж  височината на издънките е  по132. При сорт Херитидж  височината на издънките е  по--малка ималка и
варира от 146 до 159 , а в контролатаварира от 146 до 159 , а в контролата –– 140 см., което е за сметка140 см., което е за сметка
на дебелината.на дебелината.

Дебелината на издънките при Люлин се увеличава с 17,38% а приДебелината на издънките при Люлин се увеличава с 17,38% а при
Херитидж с 20,22%.Херитидж с 20,22%.

Гъстотата на издънките в изпитваните варианти при сорт ЛюлинГъстотата на издънките в изпитваните варианти при сорт Люлин
варира от 26,75 до 30,75 бр./л.м., като превишава контролата от 5варира от 26,75 до 30,75 бр./л.м., като превишава контролата от 5
до 23%. При това, найдо 23%. При това, най--голям е броя им във варианта торен с 40голям е броя им във варианта торен с 40
мл/дка, а наймл/дка, а най--малък в контролатамалък в контролата –– 25 бр./л.м. При Херитидж се25 бр./л.м. При Херитидж се
наблюдава тенденция на значително увеличаване нанаблюдава тенденция на значително увеличаване на
издънкообразувателната способност на растенията под влияниеиздънкообразувателната способност на растенията под влияние
на Хумустим. Броят им варира в широки границина Хумустим. Броят им варира в широки граници -- от 28,5 до 38 ,от 28,5 до 38 ,
като значително увеличаване на издънките има във вариантакато значително увеличаване на издънките има във варианта
торен с поторен с по--високата дозависоката доза -- 60 мл/дка.60 мл/дка.

Значително се увеличава и височината на издънките и при дватаЗначително се увеличава и височината на издънките и при двата
сорта ,като при Люлин е от 146 до 168 см, докато в контролата есорта ,като при Люлин е от 146 до 168 см, докато в контролата е
132. При сорт Херитидж  височината на издънките е  по132. При сорт Херитидж  височината на издънките е  по--малка ималка и
варира от 146 до 159 , а в контролатаварира от 146 до 159 , а в контролата –– 140 см., което е за сметка140 см., което е за сметка
на дебелината.на дебелината.

Дебелината на издънките при Люлин се увеличава с 17,38% а приДебелината на издънките при Люлин се увеличава с 17,38% а при
Херитидж с 20,22%.Херитидж с 20,22%.



Брой цветоносни клончета и завръзиБрой цветоносни клончета и завръзи --
осреднени данни за периода 2004осреднени данни за периода 2004--2005 г.2005 г.

Варианти Цветни клончета на
едно растение

Завръзи на едно
растение

Люлин брой % брой %

Вар. 1     Контрола 13,40 100,00 58,15 100,00
Вар.  2   40 мл/дка 17,40 100,00 62,25 107,05
Вар. 3    50 мл/дка 20,80 155,22 76,00 130,69Вар. 3    50 мл/дка 20,80 155,22 76,00 130,69
Вар. 4    60 мл/дка 18,00 134,22 92,25 158,64

Херитидж
Вар. 1     Контрола 12,75 100,00 54,75 100,00
Вар.  2   40 мл/дка 16,00 125,49 90,50 165,30
Вар. 3    50 мл/дка 17,25 135,29 126,50 231,05
Вар. 4    60 мл/дка 16,00 125,49 111,75 204,11



Анализ на получените резултатиАнализ на получените резултати

Под влиянието на Хумустим репродуктивните органи наПод влиянието на Хумустим репродуктивните органи на
растенията от ремонтантните малинови сортове също серастенията от ремонтантните малинови сортове също се
изменят в значителна степен.изменят в значителна степен.

Цветните клончета на едно растение в изпитаните варинтиЦветните клончета на едно растение в изпитаните варинти
за сорт Люлин варират от 17,4 до 20,8 броя, които са отза сорт Люлин варират от 17,4 до 20,8 броя, които са от
4 до 7,4 броя в повече от контролата, а  за сорт4 до 7,4 броя в повече от контролата, а  за сорт
Херитидж те са съответно 16 до 17,25 броя, коитоХеритидж те са съответно 16 до 17,25 броя, които
спрямо контролата са в повече от 3,25 до 4,5 броя.спрямо контролата са в повече от 3,25 до 4,5 броя.

Завръзите на едно растение при сорт Люлин варират отЗавръзите на едно растение при сорт Люлин варират от
62,25 до 92,25 и са от 4,1 до 34,1 броя в повече от62,25 до 92,25 и са от 4,1 до 34,1 броя в повече от
контролато.  При сорт Херитидж са от 90,5 до 126,5 иликонтролато.  При сорт Херитидж са от 90,5 до 126,5 или
почти два пъти и половина в повече от   не торенатапочти два пъти и половина в повече от   не торената
контрола.контрола. Следователно,  сорт Люлин превишаваСледователно,  сорт Люлин превишава
контролата от 7,05 до 58,15%, а  сорт Херитиджконтролата от 7,05 до 58,15%, а  сорт Херитидж -- отот
165,3 до 231,05%.165,3 до 231,05%.

Под влиянието на Хумустим репродуктивните органи наПод влиянието на Хумустим репродуктивните органи на
растенията от ремонтантните малинови сортове също серастенията от ремонтантните малинови сортове също се
изменят в значителна степен.изменят в значителна степен.

Цветните клончета на едно растение в изпитаните варинтиЦветните клончета на едно растение в изпитаните варинти
за сорт Люлин варират от 17,4 до 20,8 броя, които са отза сорт Люлин варират от 17,4 до 20,8 броя, които са от
4 до 7,4 броя в повече от контролата, а  за сорт4 до 7,4 броя в повече от контролата, а  за сорт
Херитидж те са съответно 16 до 17,25 броя, коитоХеритидж те са съответно 16 до 17,25 броя, които
спрямо контролата са в повече от 3,25 до 4,5 броя.спрямо контролата са в повече от 3,25 до 4,5 броя.

Завръзите на едно растение при сорт Люлин варират отЗавръзите на едно растение при сорт Люлин варират от
62,25 до 92,25 и са от 4,1 до 34,1 броя в повече от62,25 до 92,25 и са от 4,1 до 34,1 броя в повече от
контролато.  При сорт Херитидж са от 90,5 до 126,5 иликонтролато.  При сорт Херитидж са от 90,5 до 126,5 или
почти два пъти и половина в повече от   не торенатапочти два пъти и половина в повече от   не торената
контрола.контрола. Следователно,  сорт Люлин превишаваСледователно,  сорт Люлин превишава
контролата от 7,05 до 58,15%, а  сорт Херитиджконтролата от 7,05 до 58,15%, а  сорт Херитидж -- отот
165,3 до 231,05%.165,3 до 231,05%.



Добив малинови плодовеДобив малинови плодове
осреднени данни за 2004осреднени данни за 2004--2005 г.2005 г.

Варианти Средно тегло Добив

Люлин грама % кг/дка %

Вар. 1     Контрола 2,34 100,00 850,44 100,00

Вар.  2   40 мл/дка 3,15 134,62 1225,55 144,11

Вар. 3    50 мл/дка 3,36 143,59 1596,00 187,67Вар. 3    50 мл/дка 3,36 143,59 1596,00 187,67

Вар. 4    60 мл/дка 3,66 156,41 2110,22 248,13

Херитидж
Вар. 1     Контрола 2,21 100,00 756,23 100,00

Вар.  2   40 мл/дка 2,96 133,94 1674,25 221,39

Вар. 3    50 мл/дка 3,15 142,53 2443,03 323,05

Вар. 4    60 мл/дка 3,09 139,82 2158,17 285,39



Разлика в добива спрямо контролатаРазлика в добива спрямо контролата

И  двата сорта превишават значително добива :И  двата сорта превишават значително добива :

 Сорт ЛюлинСорт Люлин
ОтОт 375 кг до 1260 кг/дка375 кг до 1260 кг/дка в полза на Хумустима  и е вв полза на Хумустима  и е в
зависимост от използваната доза при листното пръскане.зависимост от използваната доза при листното пръскане.

 Сорт ХеритиджСорт Херитидж
ОтОт 918 кг до 1687 кг/дка918 кг до 1687 кг/дка в полза на Хумустима  и е вв полза на Хумустима  и е в
зависимост от използваната доза при листното пръскане.зависимост от използваната доза при листното пръскане.



И  двата сорта превишават значително добива :И  двата сорта превишават значително добива :

 Сорт ЛюлинСорт Люлин
ОтОт 375 кг до 1260 кг/дка375 кг до 1260 кг/дка в полза на Хумустима  и е вв полза на Хумустима  и е в
зависимост от използваната доза при листното пръскане.зависимост от използваната доза при листното пръскане.

 Сорт ХеритиджСорт Херитидж
ОтОт 918 кг до 1687 кг/дка918 кг до 1687 кг/дка в полза на Хумустима  и е вв полза на Хумустима  и е в
зависимост от използваната доза при листното пръскане.зависимост от използваната доза при листното пръскане.





Графично представяне на разликата вГрафично представяне на разликата в
добива при сорт Люлин и сорт Херитидждобива при сорт Люлин и сорт Херитидж
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Първа година малиново насаждениеПърва година малиново насаждение –– биологичнобиологично
производство, торено само с Хумустимпроизводство, торено само с Хумустим



Анализ на получените резултатиАнализ на получените резултати

Фактическият добив в изпитваните варианти при сорт Люлин варираФактическият добив в изпитваните варианти при сорт Люлин варира
от 1225,55 до 2111,22 кг/дка, а в контролата е 850,44 кг , катоот 1225,55 до 2111,22 кг/дка, а в контролата е 850,44 кг , като
найнай--високи са стойностите във варианта торен с Хумустим в дозависоки са стойностите във варианта торен с Хумустим в доза
50 и 60 мл./дка. При сорт Херитидж Хумустим оказва по50 и 60 мл./дка. При сорт Херитидж Хумустим оказва по--
благоприятно влияние върху добива. Той се увеличава от 121,39благоприятно влияние върху добива. Той се увеличава от 121,39
до 185,39% спрямо неторената контрола, като абсолютната мудо 185,39% спрямо неторената контрола, като абсолютната му
стойност е 1674,25 до 2158,17 кг от декар.стойност е 1674,25 до 2158,17 кг от декар.

Изпитаните варианти на торене с Хумустим оказват специфичноИзпитаните варианти на торене с Хумустим оказват специфично
влияние не само върху добива, а и върху качеството навлияние не само върху добива, а и върху качеството на
плодовете. Средното им тегло и при двата сорта е поплодовете. Средното им тегло и при двата сорта е по--голямо иголямо и
варира от 3,15 до 3,66 гр. , докато при контролата,  те са от 2,34варира от 3,15 до 3,66 гр. , докато при контролата,  те са от 2,34
до 2,21 грама.до 2,21 грама.

От извършените анализи на остатъчните количества нитрати вОт извършените анализи на остатъчните количества нитрати в
плодовете показват, че те са под пределно допустимите заплодовете показват, че те са под пределно допустимите за
страната.страната.
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страната.страната.



З а к л ю ч е н и еЗ а к л ю ч е н и е

Изпитаните дози на кореново и листно подхранване с Хумустим приИзпитаните дози на кореново и листно подхранване с Хумустим при
малината оказват положително влияние върху вегетативните ималината оказват положително влияние върху вегетативните и
репродуктивните прояви на малина като увеличават добива прирепродуктивните прояви на малина като увеличават добива при
сорт Люлин с 87,67% и сорт Херитидж с 185,39 %.сорт Люлин с 87,67% и сорт Херитидж с 185,39 %.

Хумустим влияе благоприятно и значително подобрява почвенатаХумустим влияе благоприятно и значително подобрява почвената
киселинност. Засилва естествената съпротивителна сила накиселинност. Засилва естествената съпротивителна сила на
растенията срещу болести и неприятели, поради което броя нарастенията срещу болести и неприятели, поради което броя на
пръсканията срещу тях значително намаляват.пръсканията срещу тях значително намаляват.

Съдържанието на нитрати в плодовете е под пределно допустимитеСъдържанието на нитрати в плодовете е под пределно допустимите
количества за страната, което прави Хумустим отличен тор заколичества за страната, което прави Хумустим отличен тор за
производство на екологично чиста продукция от малинови плодове.производство на екологично чиста продукция от малинови плодове.

Изпитаните дози на кореново и листно подхранване с Хумустим приИзпитаните дози на кореново и листно подхранване с Хумустим при
малината оказват положително влияние върху вегетативните ималината оказват положително влияние върху вегетативните и
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сорт Люлин с 87,67% и сорт Херитидж с 185,39 %.сорт Люлин с 87,67% и сорт Херитидж с 185,39 %.
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киселинност. Засилва естествената съпротивителна сила накиселинност. Засилва естествената съпротивителна сила на
растенията срещу болести и неприятели, поради което броя нарастенията срещу болести и неприятели, поради което броя на
пръсканията срещу тях значително намаляват.пръсканията срещу тях значително намаляват.

Съдържанието на нитрати в плодовете е под пределно допустимитеСъдържанието на нитрати в плодовете е под пределно допустимите
количества за страната, което прави Хумустим отличен тор заколичества за страната, което прави Хумустим отличен тор за
производство на екологично чиста продукция от малинови плодове.производство на екологично чиста продукция от малинови плодове.
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