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Място на извежданеМясто на извеждане

 Институт по интродукция иИнститут по интродукция и
растителни ресурси гр. Садоворастителни ресурси гр. Садово
 Институт по интродукция иИнститут по интродукция и
растителни ресурси гр. Садоворастителни ресурси гр. Садово



Методика на опитаМетодика на опита

 Прецизен опит,Прецизен опит, заложен по стандартен полски метод. Началозаложен по стандартен полски метод. Начало ––
2005 г.2005 г.

 Изпитаха се 9 варианта на ХумустимИзпитаха се 9 варианта на Хумустим –– 40, 60, 80, 120, 160, 180 и40, 60, 80, 120, 160, 180 и
240240 ml ,ml , чрез едно, две и три листни пръскания. Всеки вариантчрез едно, две и три листни пръскания. Всеки вариант
имаше своя контрола.имаше своя контрола.

 През вегетацията се извършваха фенологични наблюдения.През вегетацията се извършваха фенологични наблюдения.

 Отчете се добиваОтчете се добива

 Направиха се икономически обосновкиНаправиха се икономически обосновки

 Данните се обработиха статистическиДанните се обработиха статистически

 Прецизен опит,Прецизен опит, заложен по стандартен полски метод. Началозаложен по стандартен полски метод. Начало ––
2005 г.2005 г.

 Изпитаха се 9 варианта на ХумустимИзпитаха се 9 варианта на Хумустим –– 40, 60, 80, 120, 160, 180 и40, 60, 80, 120, 160, 180 и
240240 ml ,ml , чрез едно, две и три листни пръскания. Всеки вариантчрез едно, две и три листни пръскания. Всеки вариант
имаше своя контрола.имаше своя контрола.

 През вегетацията се извършваха фенологични наблюдения.През вегетацията се извършваха фенологични наблюдения.

 Отчете се добиваОтчете се добива

 Направиха се икономически обосновкиНаправиха се икономически обосновки

 Данните се обработиха статистическиДанните се обработиха статистически



Добив фъстъци , сорт Росица, пръскани еднократно сДобив фъстъци , сорт Росица, пръскани еднократно с
Хумустим във фаза “начало на цъфтеж”Хумустим във фаза “начало на цъфтеж”

 ++

ВариантиВарианти ДозаДоза
ml/daml/da

ДобивДобив
kg/dakg/da

%%

1.Контрола1.Контрола -- 183,8183,8 100100

1.Хумустим1.Хумустим -- едно листноедно листно
пръсканепръскане

4040 230,4230,4
++4646,,66

125,3125,3
+25,3%+25,3%

2 Контрола2 Контрола -- 298,3298,3 100100

2. Хумустим2. Хумустим –– едно листноедно листно
пръсканепръскане

6060 2298,398,3 100100

3. Контрола3. Контрола -- 166,1166,1 100100

ХумустимХумустим –– едно листно пръсканеедно листно пръскане 8080 189,3189,3
+23,2+23,2

113,97113,97
+14%+14%



Графично изображение на получения добивГрафично изображение на получения добив
при едно листно пръсканепри едно листно пръскане
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11 –– КонтролаКонтрола ––
183,8 кг/дка183,8 кг/дка

22-- Едно пръскане сЕдно пръскане с
40 мл/дка40 мл/дка--
230,4 кг/дка230,4 кг/дка

33 –– КонтролаКонтрола --
166,1 кг/дка166,1 кг/дка

44 –– Едно пръсканеЕдно пръскане
с 80 мл/дктас 80 мл/дкта ––
189,3 кг/дка189,3 кг/дка
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11 –– КонтролаКонтрола ––
183,8 кг/дка183,8 кг/дка

22-- Едно пръскане сЕдно пръскане с
40 мл/дка40 мл/дка--
230,4 кг/дка230,4 кг/дка

33 –– КонтролаКонтрола --
166,1 кг/дка166,1 кг/дка

44 –– Едно пръсканеЕдно пръскане
с 80 мл/дктас 80 мл/дкта ––
189,3 кг/дка189,3 кг/дка



Добив фъстъци , сорт Росица, пръсканиДобив фъстъци , сорт Росица, пръскани
двукратно с Хумустим във фази  начало надвукратно с Хумустим във фази  начало на

цъфтеж и масов цъфтежцъфтеж и масов цъфтеж

 ++
ВариантиВарианти ДозаДоза

общообщо
ml/daml/da

ДобивДобив
kg/dakg/da

%%

КонтролаКонтрола -- 305,4305,4 100100

ХумустимХумустим -- две листнидве листни
пръсканияпръскания –– 2 бр. Х 40 мл/дка2 бр. Х 40 мл/дка

8080 305,4305,4 100100ХумустимХумустим -- две листнидве листни
пръсканияпръскания –– 2 бр. Х 40 мл/дка2 бр. Х 40 мл/дка

8080 305,4305,4 100100

КонтролаКонтрола -- 160,7160,7 --

ХумустимХумустим –– две листнидве листни
пръсканияпръскания –– 2 бр. Х 60 мл/дка2 бр. Х 60 мл/дка

120120 300,0300,0
+139,3+139,3

186,7186,7
+86,7%+86,7%

КонтролаКонтрола -- 250,0250,0 --

ХумустимХумустим –– две листнидве листни
пръсканияпръскания –– 2 бр. Х 80 мл/дка2 бр. Х 80 мл/дка

160160 332,1332,1
+82,1+82,1

132,8132,8
+32,8%+32,8%



Графично изображение на добива при две листниГрафично изображение на добива при две листни
пръскания с Хумустимпръскания с Хумустим
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9. Контрола- 160,7
кг/дка
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11. Контрола –
250 кг/дка
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– 332,1 кг/дка
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Добив фъстъци , сорт Росица, пръскани трикратно сДобив фъстъци , сорт Росица, пръскани трикратно с
Хумустим във ФазиХумустим във Фази -- начало на цъфтеж и масов цъфтеж иначало на цъфтеж и масов цъфтеж и

начало на плодообразуваненачало на плодообразуване

 ++

ВариантиВарианти ОбщаОбща
дозадоза
ml/daml/da

ДобивДобив
kg/dakg/da

%%

КонтролаКонтрола -- 250,1250,1 100100

ХумустимХумустим -- три листнитри листни
пръсканияпръскания

120120 332,1332,1
+82,0+82,0

132,7132,7
+32,7%+32,7%

ХумустимХумустим -- три листнитри листни
пръсканияпръскания

120120 332,1332,1
+82,0+82,0

132,7132,7
+32,7%+32,7%

КонтролаКонтрола -- 300,0300,0 100100

ХумустимХумустим –– три листнитри листни
пръсканияпръскания

180180 342,8342,8
+42,8+42,8

114,3114,3
+14,3%+14,3%

КонтролаКонтрола -- 214,3214,3 100100

ХумустимХумустим –– три листнитри листни
пръсканияпръскания

240240 278,5278,5
+64,2+64,2

130,0130,0
+30%+30%



Графика на добива при три листниГрафика на добива при три листни
пръсканияпръскания
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13. Контрола

14. Три листни
пръскания с доза
120 мл/дка

15. Контрола
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Икономически ефект и възвръщаемост на всеки вложен лев отИкономически ефект и възвръщаемост на всеки вложен лев от
използването на Хумустимизползването на Хумустим

ВариВари--
антианти

ДопълДопъл--
нителнанителна
продукпродук--
ция  кгция  кг

РР--ди зади за
прилаг.наприлаг.на
ХуустимХуустим

СтойностСтойност
на разх.на разх.
лв/дкалв/дка

СтСт--йностйност
на допъл.на допъл.
продукц.продукц.
лв/дкалв/дка

Иконом.Иконом.
ЕфектЕфект
лв/дкалв/дка

ВъзвраВъзвра
щаемостщаемост
лв/дкалв/дка

11 + 139,3+ 139,3 4,04,0 21,8621,86 264,67264,67 242,81242,81 11,1011,10

22 + 82,1+ 82,1 4,04,0 13,7813,78 155,99155,99 142,21142,21 10,3210,32

1.  Две листни пръскания с доза 120 мл/дка                      Резултатите са изчислени1.  Две листни пръскания с доза 120 мл/дка                      Резултатите са изчислени
2. Две листни пръскания с доза 160 мл/дка                       на база цена на:2. Две листни пръскания с доза 160 мл/дка                       на база цена на:
3. Три листни пръскания с доза 120 мл/дка                       Хумустим3. Три листни пръскания с доза 120 мл/дка                       Хумустим -- 20  лв/литър20  лв/литър
4. Три листни пръскания с доза 180 мл/дка                       Фъстъци4. Три листни пръскания с доза 180 мл/дка                       Фъстъци -- 1,9 лв/кг1,9 лв/кг
5. Три листни пръскания с доза 240 мл/дка5. Три листни пръскания с доза 240 мл/дка

33 +82,1+82,1 6,06,0 14,9814,98 155,99155,99 141,01141,01 9,419,41

44 + 42,8+ 42,8 6,06,0 13,0213,02 81,3281,32 68,368,3 5,25,2

55 + 64,2+ 64,2 6,06,0 15,9415,94 121,98121,98 106,04106,04 6,656,65



И з в о д и :И з в о д и :

 От извършените биометрични измервания се установи,От извършените биометрични измервания се установи,
че доказаното повишение на добива на фъстъци приче доказаното повишение на добива на фъстъци при
третираните варианти спрямо не третираните контроли,третираните варианти спрямо не третираните контроли,
се дължи на посе дължи на по--големия брой плодове, както и на поголемия брой плодове, както и на по--
доброто има узряване.доброто има узряване.

 С найС най--висока икономически ефект и възвръщаемост нависока икономически ефект и възвръщаемост на
вложените средства от третираните вариантивложените средства от третираните варианти
превъзхождащи доказано контролата се оказа Хумустимпревъзхождащи доказано контролата се оказа Хумустим
в доза 60 мл/дка за едно листно пръскане, внесенв доза 60 мл/дка за едно листно пръскане, внесен
двукратнодвукратно..

 От извършените биометрични измервания се установи,От извършените биометрични измервания се установи,
че доказаното повишение на добива на фъстъци приче доказаното повишение на добива на фъстъци при
третираните варианти спрямо не третираните контроли,третираните варианти спрямо не третираните контроли,
се дължи на посе дължи на по--големия брой плодове, както и на поголемия брой плодове, както и на по--
доброто има узряване.доброто има узряване.

 С найС най--висока икономически ефект и възвръщаемост нависока икономически ефект и възвръщаемост на
вложените средства от третираните вариантивложените средства от третираните варианти
превъзхождащи доказано контролата се оказа Хумустимпревъзхождащи доказано контролата се оказа Хумустим
в доза 60 мл/дка за едно листно пръскане, внесенв доза 60 мл/дка за едно листно пръскане, внесен
двукратнодвукратно..



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