
Пивоварен
ечемик



Прецизен опит изведен в Института поПрецизен опит изведен в Института по
земеделие гр. Карнобатземеделие гр. Карнобат

• Опита е заложен от ст.н.с.д-р с.ст.н. Божин Граматиков през
2002 г., 2003 и 2004 г.

• Изведен е по блоковия метод в 4 повторения с големина на
реколтната парцелка 25 кв.м.

• Почвения тип  е излужена смолница

• По данни на ст.н.с.В.Котева  активното плодородие на почвата
се характеризира с добър калиев/28-35 mg/100 g/и
недостатъчен азотен /30-40 mg/100g/ и фосфорен/3,3-4,7
mg/100g/ хранителен режим.

• рН  на почвения разтвор5,9-6,2.

• Сеитбата се извършваше в периода декември-януари с посевна
норма 420-450 к.с. на кв.м.
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Варианти на изпитванеВарианти на изпитване

• При ечемика се изпитаха следните варианти:

• Вар. 1 – Контрола – без Хумустим

• Вар. 2 – Без третиране на семената с едно листно
пръскане във фаза “братене” – доза 40 мл/дка.

• Вар.3 – Без третиране на семената с две листни
пръскания: във ваза “братене ” и във фаза “последен
флагов лист” с 40 мл/дка.

• Вар.4 – Само третирани семена с доза 60 мл/100 кг
семена

• Вар.5 – Третиране на семената и едно листно пръскане –
фаза “братене”

• При ечемика се изпитаха следните варианти:

• Вар. 1 – Контрола – без Хумустим

• Вар. 2 – Без третиране на семената с едно листно
пръскане във фаза “братене” – доза 40 мл/дка.

• Вар.3 – Без третиране на семената с две листни
пръскания: във ваза “братене ” и във фаза “последен
флагов лист” с 40 мл/дка.

• Вар.4 – Само третирани семена с доза 60 мл/100 кг
семена

• Вар.5 – Третиране на семената и едно листно пръскане –
фаза “братене”
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• Вар.6 – Третиране на семената с 60 мл/100 кг  и две
листни пръскания във фаза “братене” и “последен
флагов лист”

• Вар.7 - Третиране на семената с доза 120 мл/100 кг
семена

• Вар. 8 – Третиране на семената с доза 120 мл и едно
листно пръскане във фаза “братене” с 40 мл/дка

• Вар.9 – Третиране на семената с доза 120 мл и две
листни пръскания – фаза “братене” и фаза “последен
флагов лист” със 40 мл/дка
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• Вар.6 – Третиране на семената с 60 мл/100 кг  и две
листни пръскания във фаза “братене” и “последен
флагов лист”

• Вар.7 - Третиране на семената с доза 120 мл/100 кг
семена

• Вар. 8 – Третиране на семената с доза 120 мл и едно
листно пръскане във фаза “братене” с 40 мл/дка

• Вар.9 – Третиране на семената с доза 120 мл и две
листни пръскания – фаза “братене” и фаза “последен
флагов лист” със 40 мл/дка



Фенологични наблюденияФенологични наблюдения

През вегетацията на ечемика се отчитаха:

• време на поникване;

• брой растения на кв.м.;

• продуктивна братимост;

• височина на растенията;

• дължина на класа и брой зърна в него;

• физически качества на зърното

• добив
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Резултати от опитаРезултати от опита

• Получените резултати са отразени в таблица. Данните в нея
са осреднени от три годишния период на изпитване.

• Климатични особености в периода на изпитване:

• 2002 сравнително благоприятна с изключение на паднала
градушка през м.юли;

• 2003 г.  е определи като крайно неблагоприятна - силна
ветрова ерозия и отежнена метеорологична обстановка.

• 2004 г. – силни ветрове и валежи през м.юли които
причиниха загуба на зърно между 30 и 42 кг/дка

• Получените резултати са отразени в таблица. Данните в нея
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Влияние на Хумустим върху биометричните показатели при
пивоварния ечемик, сорт Веслец

Вариант
и

Класоносани стъбла
брой на кв.м.

Дължина на класа
cm

Брой зърна в клас

1 628 7,6 25,1
2 736 +108 8,4 + 0,8 28,0 + 2,9
3 704 + 76 8,7 + 1,1 28,2 + 3,1
4 736 + 108 7,7 + 0,1 25,8 + 0,7
5 642 + 14 8,4 + 0,8 27,4 + 2,3
6 640 + 12 8,6 + 1,0 28,5 + 3,46 640 + 12 8,6 + 1,0 28,5 + 3,4
7 672 +  44 7,6 + 0 25,5 + 0,4
8 688 + 60 8,2 + 0,6 27,1 + 2,0
9 768 + 140 8,5    + 0,9 27,8 + 2,7

1- Контрола - без Хумустим
2 . Едно листно пръскане във фаза “братене” с 40 мл/дка
3 - Две листни пръскания –”братене” и” последен флагов лист”
4 . Само третиране на семена с доза 0,6 л/тон семена
5.  Третиране на семена и едно листно пръскане – фаза “братене”
6.  Третиране на семена и двукратно листно пръскане с 40 мл/дка
7.  Третиране на семена с доза 1,2 л/тон семена
8.  Третиране не семена с 1,2 л/тон и еднократно листно пръскане с 40 мл/дка
9.  Третиране на семена с 1,2 л/тон и днукратно листно пръскане с 40 мл/дка



КЛАСОНОСНИ СТЪБЛА БРОЙ  НА КВ.М.КЛАСОНОСНИ СТЪБЛА БРОЙ  НА КВ.М.
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листно



Среден добив кг/дкаСреден добив кг/дка
20022002--20042004 г.г.

Вари
-

анти

2002 г.
кг/дка

2003 г.
кг/дка

2004 г.
кг/дка

Средно
кг/дка

%

1 410 228 600 413 100

2 440 269 714 474 + 61 115
3 466 248 716 477 + 64 1153 466 248 716 477 + 64 115
4 464 246 729 480 + 67 116
5 500 246 743 496 + 83 120
6 533 237 729 500 + 87 121
7 526 245 729 500 + 87 121
8 460 234 729 474 + 61 115
9 466 242 721 476 + 63 115



Графично изображение на средния добив
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Графично изображение на физическите качества наГрафично изображение на физическите качества на
зърното от ечемик сорт Веслецзърното от ечемик сорт Веслец
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Препоръки за използване на  ХУМУСТИМПрепоръки за използване на  ХУМУСТИМ
при пивоварния ечемикпри пивоварния ечемик

І. Третиране на семената

• Обработката на семената се извършва преди
сеитбата, съвместно с фунгицида за обеззаразя-
ване.

• Доза: От 80 до 100 мл. за 100 кг семена.

• Дозата зависи от качеството на семената и срока
на сеитба.

І. Третиране на семената

• Обработката на семената се извършва преди
сеитбата, съвместно с фунгицида за обеззаразя-
ване.

• Доза: От 80 до 100 мл. за 100 кг семена.

• Дозата зависи от качеството на семената и срока
на сеитба.



Приготвяне на работен разтворПриготвяне на работен разтвор

• Използва се работния разтвор на фунгицида , който е
около 3-4 л. за 100 кг семена.

• Хумустим се прибавя към приготвения разтвор на
фунгицида.

• Хумустим е съвместим с всички фунгициди.

• Използва се работния разтвор на фунгицида , който е
около 3-4 л. за 100 кг семена.

• Хумустим се прибавя към приготвения разтвор на
фунгицида.

• Хумустим е съвместим с всички фунгициди.



Резултати от третиране на семенатаРезултати от третиране на семената

• Повишава се кълняемата енергия.

• Семената поникват дружно.

• Залага се силен продуктивен възел на братене.

• Мощно се развива кореновата система, която е 2-3 пъти
по-голяма от тази на  не третираните семена.

• Осигурява се силен начален старт на растенията.

• Посевната норма може да се намали с 1-2 кг/дка., което
се компенсира от продуктивната братимост.

• Повишава се кълняемата енергия.

• Семената поникват дружно.

• Залага се силен продуктивен възел на братене.

• Мощно се развива кореновата система, която е 2-3 пъти
по-голяма от тази на  не третираните семена.

• Осигурява се силен начален старт на растенията.

• Посевната норма може да се намали с 1-2 кг/дка., което
се компенсира от продуктивната братимост.



Листно пръсканеЛистно пръскане

Препоръчаме две листни пръскания:

• Първото – във фаза начало на “братене”.

• Второто – начало на фаза “последен флагов лист”

Препоръчаме две листни пръскания:

• Първото – във фаза начало на “братене”.

• Второто – начало на фаза “последен флагов лист”



Резултати от листното пръскане с ХумустимРезултати от листното пръскане с Хумустим

• На растенията се осигуряват ценни органични вещества, в т.ч.
калиеви соли на хуминовите киселини.

• Хумустим спомага за оформянето на зачатъка на класчетата и
увеличаване на техния брой в началната фаза “вретенене”.

• Благоприятства за постъпването на азота и трансформирането му в
биологично пълноценни белтъчини.

• Увеличава се общата асимилираща площ на  листата.

• Регулира се хидратацията на клетките.

• Повишава се хлорофилното съдържание и силно се активира
фотосинтезата.

• Силно се повишава имунитета на растенията към болести,
неприятели и стресови фактори.
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Разходи на декар за третиране на семена

При посевна норма 25 кг/дка

При доза 100 мл/100 кг семена –
0,57лв./дка

При посевна норма 25 кг/дка

При доза 100 мл/100 кг семена –
0,57лв./дка



Разход за листно пръскане на 1 дкаРазход за листно пръскане на 1 дка

Доза - 40 мл/дка

• Листните пръскания могат да се извършват съвместно с
хербицида, фунгицида или инсектицида.

• Хумустим е съвместим с всички пестициди.

• Смесват се предварително приготвени разтвори от двата
продукта.

Цената за едно листно пръскане на 1 декар е
0,92 лв. без ДДС

Доза - 40 мл/дка

• Листните пръскания могат да се извършват съвместно с
хербицида, фунгицида или инсектицида.

• Хумустим е съвместим с всички пестициди.

• Смесват се предварително приготвени разтвори от двата
продукта.

Цената за едно листно пръскане на 1 декар е
0,92 лв. без ДДС



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 ООДАГРОСПЕЙС ООД
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Тел. 0888773801

Email: bulhops@abv.bg
СОФИЯ, ул. “Велчо Атанасов” 36

Тел./факс 02/ 831 91 72;
0888942318;  0888802696.

Email: agrospace@abv.bg


