
ЦАРЕВИЦА



Прецизен опит изведен в Института поПрецизен опит изведен в Института по
царевицата гр. Кнежа през периода 2008царевицата гр. Кнежа през периода 2008 ––

2009 г.2009 г.

Варианти:

1. Контрола

2. Нетретирани семена + едно листно пръскане във фаза
43-5-ти лист” с 40 мл/дка Хумустим;

3. Само третирани семена с доза 1,2 л/ тон;

4. Третирани семена + две листни пръскания във
фазите: 3-5-ти лист с 40 мл/дка и във фаза”9-12-ти
лист” с 80 мл/дка.
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Целта на проучването е да сеЦелта на проучването е да се
проследи ефекта от действието напроследи ефекта от действието на
Хумустим върху добива зърно отХумустим върху добива зърно от
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Влияние на Хумустим върху водния дефицит на листнитеВлияние на Хумустим върху водния дефицит на листните
тъкани на царевичните хибридитъкани на царевичните хибриди –– фаза цъфтеж нафаза цъфтеж на

метлицатаметлицата

Варианти
Кн 435 Кн 509 Кн 511

ВД(%) ВД(%) ВД(%)

1. Контрола 6,92 7,22 15,28

2. Нетретирани семена  + едно
листно пръскане със 40 мл/дка

5,67 6,74 9,20

3. Само третирани семена 5,63 6,79 7,80

4. Третирани семена + две листни
пръскания с 80 мл/дка

6,36 7,00 8,64



Контролните варианти се отличават с поКонтролните варианти се отличават с по--високи стойности нависоки стойности на
водния дефицит, което предполага и поводния дефицит, което предполага и по--голямата имголямата им
чувствителност в условията на воден стрес.чувствителност в условията на воден стрес.

Третирането  с Хумустим води до понижаване на дефицита от водаТретирането  с Хумустим води до понижаване на дефицита от вода
и подобряване на тургорното състояние при описаните варианти,и подобряване на тургорното състояние при описаните варианти,
което предполага покоето предполага по--добра поносимост при стресовитедобра поносимост при стресовите
въздействия.въздействия.

При всички  варианти с Хумустим  е проявен ефект наПри всички  варианти с Хумустим  е проявен ефект на
понижаване на дефицита от вода и повишаване на относителнатапонижаване на дефицита от вода и повишаване на относителната
тургесцентност на листните тъкани, което е показател затургесцентност на листните тъкани, което е показател за
подобряване на физиологичния статус на хибридите в услоявия наподобряване на физиологичния статус на хибридите в услоявия на
воден стрес по време на критичната за царевицата фаза цъфтежводен стрес по време на критичната за царевицата фаза цъфтеж
на метлицата. В случая се проявява протекторното действие нана метлицата. В случая се проявява протекторното действие на
Хумустима спрямо преодоляването на неблагоприятното влияниеХумустима спрямо преодоляването на неблагоприятното влияние
на засушаването, показано в различна степен при изследванитена засушаването, показано в различна степен при изследваните
хибриди.хибриди.
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Добив зърноДобив зърно

Варианти
Кн.435 Кн 509 Кн 511 Кн 619

Кг/дка % Кг/дка % Кг/дка % Кг/дка %

1.Контрола 785,7 100,0 630,8 100,0 742,7 100,0 661,6 100,0

2. Нетретирани
семена + едно
листно пръскане с
40 мл/дка Хумустим

2. Нетретирани
семена + едно
листно пръскане с
40 мл/дка Хумустим

807,5 102,8 657,4 104,2 805,4 108,4 706,8 106,8

3. Само
третирани семена 839,5 106,9 671,6 106,5 757,9 102,1 731,1 110,5

4. Третирани
семена + две
листни пръскания
с 80 мл/дка
Хумустим

838,4 106,7 723,0 114,6 768,5 103,5 740,8 112,0



При еднократно листно пръскане във фаза 3При еднократно листно пръскане във фаза 3--5 ти лист без5 ти лист без
третиране на семената, повишението на добива е от 2,77 дотретиране на семената, повишението на добива е от 2,77 до
8,44% при различните хибриди спрямо контролата.8,44% при различните хибриди спрямо контролата.

При третиране само на семената, повишението на добива еПри третиране само на семената, повишението на добива е
от 2,05 до 10,5%от 2,05 до 10,5%

С найС най-- високо повишение на добива се отличаватвисоко повишение на добива се отличават
вариантите,  при които е извършено третиране на семена ивариантите,  при които е извършено третиране на семена и
две листни пръскания. Добива се повишава от 3,46 додве листни пръскания. Добива се повишава от 3,46 до
14,62% при различните хибриди.14,62% при различните хибриди.

В резултат на установената поВ резултат на установената по--висока биологичнависока биологична
активност на Хумустима по отношение на фитосинтетичнияактивност на Хумустима по отношение на фитосинтетичния
апарат и продуктивността, както и ефекта от повишаванеапарат и продуктивността, както и ефекта от повишаване
устойчивостта към воден стрес  и повишаване на добивите,устойчивостта към воден стрес  и повишаване на добивите,
препоръчваме Хумустим да се включва в технологията напрепоръчваме Хумустим да се включва в технологията на
отглеждане на царевични хибриди.отглеждане на царевични хибриди.
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