
ПОЛИВИТАМИННА ШИПКАПОЛИВИТАМИННА ШИПКА



Опит изведен в Института по розатаОпит изведен в Института по розата
гр. Казанлък през 2005 г.гр. Казанлък през 2005 г.

 ОтОт профпроф..дд--рр нана бб..нн.. ЙорданЙордан ЯнкуловЯнкулов..

 ПрезПрез 20052005 гг.. ХумустимХумустим сесе изпитаизпита припри вкореняваневкореняване нана
резницирезници заза производствопроизводство нана посадъченпосадъчен материалматериал отот
поливитаминнаполивитаминна шипка,шипка, сортсорт ВебецинаВебецина 115115,, селекцияселекция нана
профпроф.. ЯнкуловЯнкулов..

 ЗаЗа контролаконтрола сесе използвашеизползваше индулилмасленатаиндулилмаслената киселинакиселина

 ОпитътОпитът щеще продължипродължи ии презпрез следващитеследващите годинигодини..
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Цел на изпитванетоЦел на изпитването

Проследи  се:Проследи  се:

-- Процента  на вкореняване на 80 хил.бр.Процента  на вкореняване на 80 хил.бр.
зелени резници от поливитаминна шипказелени резници от поливитаминна шипка
сорт Вебецина;сорт Вебецина;

-- Развитието на кореновата системаРазвитието на кореновата система

-- Качеството на получения посадъченКачеството на получения посадъчен
материалматериал..
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Резултати от изпитванетоРезултати от изпитването

ВВ стандартнатастандартната технологиятехнология заза вкореняваневкореняване нана резницирезници отот
етеричномаслениетеричномаслени културикултури заза производствопроизводство нана посадъченпосадъчен
материалматериал сесе използваизползва индулилмасленатаиндулилмаслената киселина,киселина, коятокоято ее скъпоскъпо
струващструващ методметод..

ВВ сравнениесравнение сс индулилмасленатаиндулилмаслената киселинакиселина ХумустимХумустим показапоказа същосъщо
многомного високвисок процентпроцент нана вкореняваневкореняване нана резниците,резниците, показанпоказан попо--
долудолу вв таблицататаблицата..
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Вкореняване на зелени резници отВкореняване на зелени резници от
поливитаминна шипкаполивитаминна шипка

Варианти
Вкоренени зелени

резници
%

Вар. 1 - Индулилмаслена
киселина - контрола

39,50

Вар. 2 - Хумустим 37,25



Икономически ефект при вкореняване наИкономически ефект при вкореняване на
зелени резници поливитаминна шипказелени резници поливитаминна шипка

ВариантВариант

БройБрой
резнирезни
цици

ИзползваноИзползвано
количествоколичество

кгкг
ЦенаЦена
лвлв..

РазходРазход
лвлв..

ИкономиИкономи
ческически
ефектефект

%%

1.Индулил1.Индулил--
масленамаслена
киселинакиселина --
контролаконтрола

80 00080 000 0,0300,030 50005000 150150 100100

2. Хумустим2. Хумустим 80 00080 000 2,0002,000 2323 4646 326326



Графично изображениеГрафично изображение

% на вкореняване                   икономически ефект% на вкореняване                   икономически ефект
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Варианти:  1.Варианти:  1. -- КонтролаКонтрола –– индулилмаслена киселинаиндулилмаслена киселина
2.2. -- ХумустимХумустим



АнализАнализ

ОтОт осредненитеосреднените данниданни сесе вижда,вижда, чече вкорененитевкоренените сс
индулилмасленаиндулилмаслена киселинакиселина растениярастения превишаватпревишават
самосамо сс 22,,2525%% тезитези сс Хумустим,Хумустим, ноно икономическиикономически
тозитози процентпроцент ее 326326%% вв ползаполза нана ХумустимаХумустима..

ПроизведениятПроизведеният посадъченпосадъчен материалматериал ее сс добредобре
развитаразвита кореновакоренова системасистема ии сс високивисоки качественикачествени
показателипоказатели..

СтановищетоСтановището нана специалиститеспециалистите е,е, чече ХумустимХумустим ее
единедин перфектенперфектен органиченорганичен стимулаторстимулатор припри
вкореняваневкореняване нана зеленизелени резницирезници припри изпитанатаизпитаната
поливитаминнаполивитаминна шипкашипка сортсорт ВебецинаВебецина 115115..
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ВЕЛИНГРАД, Индустриална зона,
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СОФИЯ, ул. “Велчо Атанасов” 36
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