
К О Р И А Н Д Ъ РК О Р И А Н Д Ъ Р



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

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

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

 Почвения тип  е излужена смолницаПочвения тип  е излужена смолница

 По данни на ст.н.с.В.Котева  активното плодородие на почватаПо данни на ст.н.с.В.Котева  активното плодородие на почвата
се характеризира с добър калиев/28се характеризира с добър калиев/28--3535 mg/100 g/mg/100 g/ии
недостатъчен азотен /30недостатъчен азотен /30--4040 mg/100g/mg/100g/ и фосфорен/и фосфорен/3,33,3--4,74,7
mg/100g/mg/100g/ хранителен режим.хранителен режим.

 рН  на почвения разтвор5,9рН  на почвения разтвор5,9--6,2.6,2.

 Сеитбата се извършваше в края на февруари и началото наСеитбата се извършваше в края на февруари и началото на
м.март с посевна норма 250м.март с посевна норма 250--280 к.с.на кв.м.280 к.с.на кв.м.

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

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

 Почвения тип  е излужена смолницаПочвения тип  е излужена смолница

 По данни на ст.н.с.В.Котева  активното плодородие на почватаПо данни на ст.н.с.В.Котева  активното плодородие на почвата
се характеризира с добър калиев/28се характеризира с добър калиев/28--3535 mg/100 g/mg/100 g/ии
недостатъчен азотен /30недостатъчен азотен /30--4040 mg/100g/mg/100g/ и фосфорен/и фосфорен/3,33,3--4,74,7
mg/100g/mg/100g/ хранителен режим.хранителен режим.

 рН  на почвения разтвор5,9рН  на почвения разтвор5,9--6,2.6,2.

 Сеитбата се извършваше в края на февруари и началото наСеитбата се извършваше в края на февруари и началото на
м.март с посевна норма 250м.март с посевна норма 250--280 к.с.на кв.м.280 к.с.на кв.м.



Варианти на изпитванеВарианти на изпитване

При кориандъра се изпитаха следните варианти:При кориандъра се изпитаха следните варианти:

 Вар. 1Вар. 1 –– КонтролаКонтрола –– без Хумустимбез Хумустим

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

 Вар.3Вар.3 –– Без третиране на семената с две листниБез третиране на семената с две листни
пръскания: във ваза “розетка” и във фазапръскания: във ваза “розетка” и във фаза
“бутонизация”  с 40 мл/дка.“бутонизация”  с 40 мл/дка.

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

 Вар.5Вар.5 –– Третиране на семената и едно листно пръсканеТретиране на семената и едно листно пръскане

При кориандъра се изпитаха следните варианти:При кориандъра се изпитаха следните варианти:

 Вар. 1Вар. 1 –– КонтролаКонтрола –– без Хумустимбез Хумустим

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

 Вар.3Вар.3 –– Без третиране на семената с две листниБез третиране на семената с две листни
пръскания: във ваза “розетка” и във фазапръскания: във ваза “розетка” и във фаза
“бутонизация”  с 40 мл/дка.“бутонизация”  с 40 мл/дка.

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

 Вар.5Вар.5 –– Третиране на семената и едно листно пръсканеТретиране на семената и едно листно пръскане



Варианти на изпитванеВарианти на изпитване

 Вар.6Вар.6 –– Третиране на семената с 60 мл/100 кг  и двеТретиране на семената с 60 мл/100 кг  и две
листни пръскания във фаза “розетка” и “бутонизация”листни пръскания във фаза “розетка” и “бутонизация”

 Вар.7Вар.7 -- Третиране на семената с доза 120 мл/100 кгТретиране на семената с доза 120 мл/100 кг
семенасемена

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

 Вар.9Вар.9 –– Третиране на семената с доза 120 мл и двеТретиране на семената с доза 120 мл и две
листни пръсканиялистни пръскания –– фаза “розетка” и фазафаза “розетка” и фаза
“бутонизация” със 40 мл/дка“бутонизация” със 40 мл/дка

 Вар.6Вар.6 –– Третиране на семената с 60 мл/100 кг  и двеТретиране на семената с 60 мл/100 кг  и две
листни пръскания във фаза “розетка” и “бутонизация”листни пръскания във фаза “розетка” и “бутонизация”

 Вар.7Вар.7 -- Третиране на семената с доза 120 мл/100 кгТретиране на семената с доза 120 мл/100 кг
семенасемена

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

 Вар.9Вар.9 –– Третиране на семената с доза 120 мл и двеТретиране на семената с доза 120 мл и две
листни пръсканиялистни пръскания –– фаза “розетка” и фазафаза “розетка” и фаза
“бутонизация” със 40 мл/дка“бутонизация” със 40 мл/дка



Фенологични наблюденияФенологични наблюдения

При кориандъра се отчитаха специфични за негоПри кориандъра се отчитаха специфични за него
показатели:показатели:

 -- време на поникване;време на поникване;

 -- брой растения на кв.м;брой растения на кв.м;

 -- продуктивна братимост;продуктивна братимост;

 -- височина на растенията и дължина на класависочина на растенията и дължина на класа
/метлицата/ и брой зърна в тях;/метлицата/ и брой зърна в тях;

 -- физически качества на зърнотофизически качества на зърното

 -- добивдобив –– кг/дкакг/дка

При кориандъра се отчитаха специфични за негоПри кориандъра се отчитаха специфични за него
показатели:показатели:

 -- време на поникване;време на поникване;

 -- брой растения на кв.м;брой растения на кв.м;

 -- продуктивна братимост;продуктивна братимост;

 -- височина на растенията и дължина на класависочина на растенията и дължина на класа
/метлицата/ и брой зърна в тях;/метлицата/ и брой зърна в тях;

 -- физически качества на зърнотофизически качества на зърното

 -- добивдобив –– кг/дкакг/дка



Резултати от опитаРезултати от опита

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

 Климатични особености в периода на изпитване:Климатични особености в периода на изпитване:

 2002 сравнително благоприятна с изключение на паднала2002 сравнително благоприятна с изключение на паднала
градушка през м.юли;градушка през м.юли;

 2003 г.  е определи като крайно неблагоприятна2003 г.  е определи като крайно неблагоприятна -- силнасилна
ветрова ерозия и отежнена метеорологична обстановка.ветрова ерозия и отежнена метеорологична обстановка.

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

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

 Климатични особености в периода на изпитване:Климатични особености в периода на изпитване:

 2002 сравнително благоприятна с изключение на паднала2002 сравнително благоприятна с изключение на паднала
градушка през м.юли;градушка през м.юли;

 2003 г.  е определи като крайно неблагоприятна2003 г.  е определи като крайно неблагоприятна -- силнасилна
ветрова ерозия и отежнена метеорологична обстановка.ветрова ерозия и отежнена метеорологична обстановка.

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



РР ее зз уу лл тт аа тт ии

 Резултатите от три годишния период на изпитване поразяватРезултатите от три годишния период на изпитване поразяват
със своята категоричност.със своята категоричност.

 Броят на растенията на кв.м е  поБроят на растенията на кв.м е  по--висок с 32%. Привисок с 32%. При
вариантите с предсеитбено третиране на семената, повариантите с предсеитбено третиране на семената, по--голяма сголяма с
1111--13% е височината на растенията, над 2,5 пъти повече са13% е височината на растенията, над 2,5 пъти повече са
сенниците на кв.м. и посенниците на кв.м. и по--висок с 6% е масата на плодовете ввисок с 6% е масата на плодовете в
сравнение с контролата.сравнение с контролата.

 По отношение на получената продукция, всички варианти приПо отношение на получената продукция, всички варианти при
които е използван Хумустим показват ръст на добива, среднокоито е използван Хумустим показват ръст на добива, средно
за трите години, от 5 до 15%.за трите години, от 5 до 15%.

 По отношение на влошени климатични условия /засушаване,По отношение на влошени климатични условия /засушаване,
ветрова ерозия, градушки и др./ вариантите с хумустимветрова ерозия, градушки и др./ вариантите с хумустим
останаха изправени, свежи с тъмнозелена окраска и безостанаха изправени, свежи с тъмнозелена окраска и без
видими поражения.видими поражения.

 Резултатите от три годишния период на изпитване поразяватРезултатите от три годишния период на изпитване поразяват
със своята категоричност.със своята категоричност.

 Броят на растенията на кв.м е  поБроят на растенията на кв.м е  по--висок с 32%. Привисок с 32%. При
вариантите с предсеитбено третиране на семената, повариантите с предсеитбено третиране на семената, по--голяма сголяма с
1111--13% е височината на растенията, над 2,5 пъти повече са13% е височината на растенията, над 2,5 пъти повече са
сенниците на кв.м. и посенниците на кв.м. и по--висок с 6% е масата на плодовете ввисок с 6% е масата на плодовете в
сравнение с контролата.сравнение с контролата.

 По отношение на получената продукция, всички варианти приПо отношение на получената продукция, всички варианти при
които е използван Хумустим показват ръст на добива, среднокоито е използван Хумустим показват ръст на добива, средно
за трите години, от 5 до 15%.за трите години, от 5 до 15%.

 По отношение на влошени климатични условия /засушаване,По отношение на влошени климатични условия /засушаване,
ветрова ерозия, градушки и др./ вариантите с хумустимветрова ерозия, градушки и др./ вариантите с хумустим
останаха изправени, свежи с тъмнозелена окраска и безостанаха изправени, свежи с тъмнозелена окраска и без
видими поражения.видими поражения.



Действие на Хумустим върху състоянието на растенията и
физическите качества на зърното

за периода 2002 – 2004 г.

Вари-
анти

Брой
растения
на кв.м.

Височина
на расте-

нията
sm

Брой
сенници
на кв.м.

Маса на
1000 плода

g

Хектолит-
рово тегло

kg

1 190 71 2152 8,1 32
2 176 71 2520 8,3 34
3 168 73 4800 8,3 333 168 73 4800 8,3 33
4 216 80 7336 8,5 33
5 240 83 5568 8,5 34
6 248 79 4584 8,6 33

 Вар.1Вар.1 -- КонтролаКонтрола
 Вар.2Вар.2 –– Едно листно пръскане във фаза “розетка”, дозаЕдно листно пръскане във фаза “розетка”, доза -- 40 мл/дка40 мл/дка
 Вар.3Вар.3 –– Две листни пръсканияДве листни пръскания –– ф.”розетка” и ф. “бутонизация”ф.”розетка” и ф. “бутонизация”
 Вар.4Вар.4 –– Само третирани семена, доза 60 мл/100 кг семенаСамо третирани семена, доза 60 мл/100 кг семена
 Вар.5Вар.5 –– Третиране на семена и едно листно пръскане във фаза “розетка”Третиране на семена и едно листно пръскане във фаза “розетка”
 Вар.6Вар.6 –– Третиране на семена и две листни пръсканияТретиране на семена и две листни пръскания



Среден добив от декарСреден добив от декар
20022002 –– 20042004 г.г.

Вари-
анти

2002 г
кг/дка

2003 г.
кг/дка

2004 г.
кг/дка

Средно за
периода

кг/дка
%

1 284 118 185 196 100

2 298 132 209 225 115

3 289 129 202 205 105

 Вар.1Вар.1 -- КонтролаКонтрола
 Вар.2Вар.2 –– Едно листно пръскане във фаза “розетка”, дозаЕдно листно пръскане във фаза “розетка”, доза -- 40 мл/дка40 мл/дка
 Вар.3Вар.3 –– Две листниДве листни пръсканияпръскания –– ф.”розетка” и ф. “бутонизация”ф.”розетка” и ф. “бутонизация”
 Вар.4Вар.4 –– Само третирани семена, доза 60 мл/100 кг семенаСамо третирани семена, доза 60 мл/100 кг семена
 Вар.5Вар.5 –– Третиране на семена и едно листно пръскане във фаза “розетка”Третиране на семена и едно листно пръскане във фаза “розетка”
 Вар.6Вар.6 –– Третиране на семена и две листни пръсканияТретиране на семена и две листни пръскания

4 291 130 220 214 109

5 296 136 220 217 111

6 298 141 238 226 115



Среден добив кориандърСреден добив кориандър –– кг/дкакг/дка

275

280

285

290

295

300

кг/дка

1
2
3
4
5
6

 Вар.1Вар.1 -- КонтролаКонтрола
 Вар.2Вар.2 –– ЕдноЕдно

листно пръсканелистно пръскане
във фазавъв фаза
“розетка”, доза“розетка”, доза --
40 мл/дка40 мл/дка

 Вар.3Вар.3 –– Две листниДве листни
пръсканияпръскания ––
ф.”розетка” и ф.ф.”розетка” и ф.
“бутонизация”“бутонизация”

 Вар.4Вар.4 –– СамоСамо
третирани семена,третирани семена,
доза 60 мл/100 кгдоза 60 мл/100 кг
семенасемена

 Вар.5Вар.5 –– ТретиранеТретиране
на семена и еднона семена и едно
листно пръсканелистно пръскане
във фазавъв фаза
“розетка”“розетка”

 Вар.6Вар.6 –– ТретиранеТретиране
на семена и двена семена и две
листни пръсканиялистни пръскания

275

280

285

290

295

300

кг/дка

1
2
3
4
5
6

 Вар.1Вар.1 -- КонтролаКонтрола
 Вар.2Вар.2 –– ЕдноЕдно

листно пръсканелистно пръскане
във фазавъв фаза
“розетка”, доза“розетка”, доза --
40 мл/дка40 мл/дка

 Вар.3Вар.3 –– Две листниДве листни
пръсканияпръскания ––
ф.”розетка” и ф.ф.”розетка” и ф.
“бутонизация”“бутонизация”

 Вар.4Вар.4 –– СамоСамо
третирани семена,третирани семена,
доза 60 мл/100 кгдоза 60 мл/100 кг
семенасемена

 Вар.5Вар.5 –– ТретиранеТретиране
на семена и еднона семена и едно
листно пръсканелистно пръскане
във фазавъв фаза
“розетка”“розетка”

 Вар.6Вар.6 –– ТретиранеТретиране
на семена и двена семена и две
листни пръсканиялистни пръскания



Разходи за Хумустим при отглеждане наРазходи за Хумустим при отглеждане на
1 декар кориандър1 декар кориандър

 За третиране на семена при доза 60 мл/100 кг семена,За третиране на семена при доза 60 мл/100 кг семена,
разхода за 1 дка при посевна норма 2,5разхода за 1 дка при посевна норма 2,5 –– 3,0 кг  е  0,033,0 кг  е  0,03 ––
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 За третиране на семена при доза 60 мл/100 кг семена,За третиране на семена при доза 60 мл/100 кг семена,
разхода за 1 дка при посевна норма 2,5разхода за 1 дка при посевна норма 2,5 –– 3,0 кг  е  0,033,0 кг  е  0,03 ––
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