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КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ХУМУСТИМ ПРИКАК СЕ ИЗПОЛЗВА ХУМУСТИМ ПРИ
ПШЕНИЦАТАПШЕНИЦАТА

ІІ.. ТретиранеТретиране нана семенатасемената

 Обработката на семената се извършва преди
сеитбата, съвместно с фунгицида за
обеззаразяване.

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

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

ІІ.. ТретиранеТретиране нана семенатасемената

 Обработката на семената се извършва преди
сеитбата, съвместно с фунгицида за
обеззаразяване.

 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, предварително
разтворен с част от водата.

 Той 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, предварително
разтворен с част от водата.

 Той е съвместим с всички фунгициди.



Ефекти 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.

 Това позволява да се намали посевната норма с 1-2
кг/дка и на практика третирането на семената става
безплатно.

 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.

 Това позволява да се намали посевната норма с 1-2
кг/дка и на практика третирането на семената става
безплатно.



Покълване на семената и начало наПокълване на семената и начало на
образуване на кореновата системаобразуване на кореновата система



Покълване на пшеница
сорт Аглика



Кълняемост  3  дни след третиране,Кълняемост  3  дни след третиране,
сорт Кристалсорт Кристал



КълняемостКълняемост –– 5 дни след третиране5 дни след третиране



КълнянемостКълнянемост -- 7 дни след третиране7 дни след третиране



Растежна силаРастежна сила –– 10 дни след10 дни след
третиранетретиране



Коренова система на третирани и не третираниКоренова система на третирани и не третирани
семена с Хумустимсемена с Хумустим



Разходи на декар за третиране на семенаРазходи на декар за третиране на семена

При посевна норма 25 кг/дка

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

При посевна норма 25 кг/дка

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



Как се използва Хумустим  при листно
пръскане

 Препоръчаме две листни пръскания:

 Първото – във фаза  “край на братене и
начало на вретенене”.

 Второто – във фаза “начало на млечна
зрелост””

 Препоръчаме две листни пръскания:

 Първото – във фаза  “край на братене и
начало на вретенене”.

 Второто – във фаза “начало на млечна
зрелост””



Ефект от листното пръскане

 Доставя на растенията ценни органични вещества, в т.ч. калиеви
коли на хуминовите киселини.

 Спомага за оформянето на зачатъка на класчетата и техния брой в
началната фаза “вретенене”.

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

 Увеличава общата асимилираща площ на  листата.

 Регулира хидратацията на клетките.

 Повишава хлорофилното съдържание и силно активира
фотосинтезата.

 Силно повишава имунитета на растенията към болести, неприятели
и стресови фактори..

 Доставя на растенията ценни органични вещества, в т.ч. калиеви
коли на хуминовите киселини.

 Спомага за оформянето на зачатъка на класчетата и техния брой в
началната фаза “вретенене”.

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

 Увеличава общата асимилираща площ на  листата.

 Регулира хидратацията на клетките.

 Повишава хлорофилното съдържание и силно активира
фотосинтезата.

 Силно повишава имунитета на растенията към болести, неприятели
и стресови фактори..



Доза  и  ценаДоза  и  цена

 За едно листно пръскане – 40 мл/дка

 Листното пръскане може да се извърши съвместно с
хербицида, фунгицида или инсектицида.

 Хумустим е съвместим с всички пестициди.

 При съвместното им използване се смесват
предварително приготвените им разтвори.

 Цена за 1 декар – 0,92 лв. без ДДС

 За едно листно пръскане – 40 мл/дка

 Листното пръскане може да се извърши съвместно с
хербицида, фунгицида или инсектицида.

 Хумустим е съвместим с всички пестициди.

 При съвместното им използване се смесват
предварително приготвените им разтвори.

 Цена за 1 декар – 0,92 лв. без ДДС



Пшеница преди прибиране



Значението на Хумустим за добива иЗначението на Хумустим за добива и
качеството на зърнотокачеството на зърното

 Повишава добива с над 15%.

 С над 20% подобрява хлебопекарните
качества на получената пшеница.

 Повишава добива с над 15%.

 С над 20% подобрява хлебопекарните
качества на получената пшеница.



Експериментален опит с пшеница, сортЕкспериментален опит с пшеница, сорт
“Пряспа”, изведен в Добруджански“Пряспа”, изведен в Добруджански

земеделски институт”Добруджа” крайземеделски институт”Добруджа” край

Г.Тошево от ст.н.с.І ст.дГ.Тошево от ст.н.с.І ст.д--р Михо Миховр Михо Михов

Експериментален опит с пшеница, сортЕкспериментален опит с пшеница, сорт
“Пряспа”, изведен в Добруджански“Пряспа”, изведен в Добруджански

земеделски институт”Добруджа” крайземеделски институт”Добруджа” край

Г.Тошево от ст.н.с.І ст.дГ.Тошево от ст.н.с.І ст.д--р Михо Миховр Михо Михов



Опита е изведен през 2002Опита е изведен през 2002 –– 2005 г. при2005 г. при
следните варианти:следните варианти:

 1. Контрола1. Контрола –– нетретирано.нетретирано.
 2. Едно листно пръскане във фаза “начало на вретенене” с2. Едно листно пръскане във фаза “начало на вретенене” с

доза 45 мл/дка.доза 45 мл/дка.
 3. Две листни пръскания във фази:” братене3. Две листни пръскания във фази:” братене--начало наначало на

вретенене” и “ изкласяване” с дози 45 мл/дка.вретенене” и “ изкласяване” с дози 45 мл/дка.
 4. Третиране само на семената с доза 0,6 л/тон.4. Третиране само на семената с доза 0,6 л/тон.
 5. Третиране на семената с 0,6 л/тон и едно листно5. Третиране на семената с 0,6 л/тон и едно листно

пръскане във фаза “начало на вретенене с 45 мл/дка.пръскане във фаза “начало на вретенене с 45 мл/дка.
 6. Третиране на семената с 0,6 л/тон и две листни6. Третиране на семената с 0,6 л/тон и две листни

пръскания във фази:”начало на вретене” и “изкласяване” спръскания във фази:”начало на вретене” и “изкласяване” с
45 мл/дка.45 мл/дка.

 7. Третиране на семената с доза 1,2 л/тон.7. Третиране на семената с доза 1,2 л/тон.
 8.Третиране на семената с 1,2 л/тон и едно листно8.Третиране на семената с 1,2 л/тон и едно листно

пръскане във фаза”начало на вретенене”.пръскане във фаза”начало на вретенене”.
 9. Третиране на семената с 1,2 л/тон и две листни9. Третиране на семената с 1,2 л/тон и две листни

пръскания във фази : “начало на вретенене” ипръскания във фази : “начало на вретенене” и
“изкласяване”.“изкласяване”.

 1. Контрола1. Контрола –– нетретирано.нетретирано.
 2. Едно листно пръскане във фаза “начало на вретенене” с2. Едно листно пръскане във фаза “начало на вретенене” с

доза 45 мл/дка.доза 45 мл/дка.
 3. Две листни пръскания във фази:” братене3. Две листни пръскания във фази:” братене--начало наначало на

вретенене” и “ изкласяване” с дози 45 мл/дка.вретенене” и “ изкласяване” с дози 45 мл/дка.
 4. Третиране само на семената с доза 0,6 л/тон.4. Третиране само на семената с доза 0,6 л/тон.
 5. Третиране на семената с 0,6 л/тон и едно листно5. Третиране на семената с 0,6 л/тон и едно листно

пръскане във фаза “начало на вретенене с 45 мл/дка.пръскане във фаза “начало на вретенене с 45 мл/дка.
 6. Третиране на семената с 0,6 л/тон и две листни6. Третиране на семената с 0,6 л/тон и две листни

пръскания във фази:”начало на вретене” и “изкласяване” спръскания във фази:”начало на вретене” и “изкласяване” с
45 мл/дка.45 мл/дка.

 7. Третиране на семената с доза 1,2 л/тон.7. Третиране на семената с доза 1,2 л/тон.
 8.Третиране на семената с 1,2 л/тон и едно листно8.Третиране на семената с 1,2 л/тон и едно листно

пръскане във фаза”начало на вретенене”.пръскане във фаза”начало на вретенене”.
 9. Третиране на семената с 1,2 л/тон и две листни9. Третиране на семената с 1,2 л/тон и две листни

пръскания във фази : “начало на вретенене” ипръскания във фази : “начало на вретенене” и
“изкласяване”.“изкласяване”.



Добив и физически качества на зърното,Добив и физически качества на зърното,
сорт Пряспасорт Пряспа –– 2002 г.2002 г.-- ДЗИ”Добруджа” Г.ТошевоДЗИ”Добруджа” Г.Тошево

ВариантиВарианти Среден добивСреден добив РазликаРазлика

кгкг

РазликаРазлика
кгкг

Маса наМаса на
1000сем1000сем

..
гр.гр.

Кг/дкаКг/дка %%

КонтролаКонтрола 516516 100,0100,0 -- 79,5579,55 49,7349,73

1 лист.пръскане1 лист.пръскане 533533 103,3103,3 + 17+ 17 78,9778,97 48,6348,63

2 лист.пръскания2 лист.пръскания 539539 104,6104,6 + 23+ 23 78,678,6 47,5747,572 лист.пръскания2 лист.пръскания 539539 104,6104,6 + 23+ 23 78,678,6 47,5747,57

Трет.сТрет.с--на 0,6 л/тна 0,6 л/т 535535 103,7103,7 + 19+ 19 79,9779,97 48,3748,37

0,6 л/т + 1 л.пр.0,6 л/т + 1 л.пр. 539539 104,6104,6 + 23+ 23 78,7778,77 47,0047,00

0.6 л/т + 2 л.пр.0.6 л/т + 2 л.пр. 545545 105,6105,6 + 29+ 29 78,5578,55 48,8848,88

Трет.сТрет.с--на 1,2 л/тна 1,2 л/т 551551 106,8106,8 + 35+ 35 378,87378,87 48,6848,68

1,2 л/т + 1 л.пр.1,2 л/т + 1 л.пр. 576576 111,6111,6 + 60+ 60 79,3279,32 49,1549,15

1,2 л/т. + 2 л.пр.1,2 л/т. + 2 л.пр. 572572 110,8110,8 + 56+ 56 79,3579,35 47,9747,97



Добив пшеница , сорт Пряспа  третирана с Хумустим,Добив пшеница , сорт Пряспа  третирана с Хумустим,
2003 г.2003 г.-- ДЗИ “Добруджа” Г.ТошевоДЗИ “Добруджа” Г.Тошево

ВариантиВарианти
ДобивДобив

РазликаРазлика
кг/дкакг/дка

кг/дкакг/дка %%

КонтролаКонтрола -- нетретиранинетретирани 296296 100,0100,0 --

1 листно пръскане 401 листно пръскане 40
мл/дкамл/дка

306306 103,4103,4 + 10+ 101 листно пръскане 401 листно пръскане 40
мл/дкамл/дка

306306 103,4103,4 + 10+ 10

2 листни пръскания с по2 листни пръскания с по
50 мл/дка50 мл/дка

327327 110,5110,5 + 31+ 31

Третирани семена с 1 л/тонТретирани семена с 1 л/тон 313313 105,7105,7 + 17+ 17

Третирани  семена + 1 л.прТретирани  семена + 1 л.пр 321321 108,4108,4 + 25+ 25

Третир.семена + 2 л.пр.Третир.семена + 2 л.пр. 328328 110,8110,8 + 32+ 32



Добив пшеница сорт Пряспа третирана с ХумустимДобив пшеница сорт Пряспа третирана с Хумустим
2004 г.2004 г.-- ДЗИ”Добруджа” Г.ТошевоДЗИ”Добруджа” Г.Тошево

ВариантиВарианти
ДобивДобив РазликРазлик

аа
Кг/дкаКг/дка

Кг/дкаКг/дка %%

КонтролаКонтрола 973973 100,0100,0 00

1 лист.пръскане1 лист.пръскане 993993 102,1102,1 + 20+ 20

2 лист.пръскания2 лист.пръскания 10381038 106,7106,7 + 65+ 652 лист.пръскания2 лист.пръскания 10381038 106,7106,7 + 65+ 65

Третиране семена 0,6 л/тТретиране семена 0,6 л/т 10011001 102,9102,9 + 28+ 28

Третиране  семена 0,6 л/т + 1 л.пр.Третиране  семена 0,6 л/т + 1 л.пр. 10201020 104,8104,8 + 47+ 47

Третиране семена 0.6 л/т + 2 л.пр.Третиране семена 0.6 л/т + 2 л.пр. 10521052 108,1108,1 + 79+ 79

Третиране семена 1,2 л/тТретиране семена 1,2 л/т 10391039 106,8106,8 + 66+ 66

Третиране семена 1,2 л/т + 1 л.пр.Третиране семена 1,2 л/т + 1 л.пр. 10531053 108,2108,2 + 80+ 80

Третиране семена 1,2 л/т. + 2 л.пр.Третиране семена 1,2 л/т. + 2 л.пр. 10761076 110,6110,6 + 103+ 103



Среден добив и физически качества на пшеницата, сортСреден добив и физически качества на пшеницата, сорт
“Пряспа”“Пряспа” –– 2005 г.2005 г.

ВариантиВарианти ДобивДобив
Кг/дкаКг/дка

ОтносититОтноситит
..
Добив, %Добив, %

РазликаРазлика
вв
Кг/дкаКг/дка

Маса наМаса на
1000зър1000зър
нана

гр.гр.
КонтролаКонтрола 671671 100100 -- 52,252,2

1 листно пръскане1 листно пръскане 692692 103,1103,1 + 21+ 21 52,652,6

2 листни пръскания2 листни пръскания 711711 106,0106,0 + 40+ 40 52,352,3

Трет.семена с 0,6 л/тТрет.семена с 0,6 л/т 696696 103,7103,7 + 21+ 21 52,052,0Трет.семена с 0,6 л/тТрет.семена с 0,6 л/т 696696 103,7103,7 + 21+ 21 52,052,0

Тр.сем.с 0,6л + 1Тр.сем.с 0,6л + 1
лист.пр.лист.пр.

711711 106,0106,0 + 40+ 40 52,152,1

Тр.сем.с 0,6 л +2Тр.сем.с 0,6 л +2
лист.пр.лист.пр.

723723 107,7107,7 + 52+ 52 52,952,9

Трет.семена с 1,2Трет.семена с 1,2
л/тонл/тон

732732 109,1109,1 + 61+ 61 53,853,8

Тр.сем. с 1,2 л.+1 л.пр.Тр.сем. с 1,2 л.+1 л.пр. 752752 112,1112,1 + 81+ 81 54,054,0

Тр.сем. с 1,2 л. + 2Тр.сем. с 1,2 л. + 2
л.пр.л.пр.

758758 113,0113,0 + 87+ 87 53,653,6



Графично изображение на добиваГрафично изображение на добива
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К



Добиви и някои качествени показатели при пшеницаДобиви и някои качествени показатели при пшеница
сорт Аглика, третирана с Хумустимсорт Аглика, третирана с Хумустим –– 2001 г.2001 г.

ДЗИ”Добруджа” Г.ТошевоДЗИ”Добруджа” Г.Тошево

ПоказателиПоказатели КонтролаКонтрола ТретиранеТретиране
сс
ХумустимХумустим

Добив, кг/дкаДобив, кг/дка 330330 370370
Относителен добив , %Относителен добив , % 100100 112,1112,1Относителен добив , %Относителен добив , % 100100 112,1112,1
Маса на 1000 семенаМаса на 1000 семена 38,238,2 41,441,4
Хектолитарова маса, кгХектолитарова маса, кг 79,179,1 80,380,3
ОтпусканеОтпускане 22,022,0 20,020,0
ДМГДМГ 30,030,0 34,034,0
Културни примеси,%Културни примеси,% 3,43,4 1,61,6
ЧХСЧХС 40,040,0 41,041,0



ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ОПИТ С ПШЕНИЦАОПИТ С ПШЕНИЦА,,

ИЗВЕДЕН  В ИНСТИТУТА ПОИЗВЕДЕН  В ИНСТИТУТА ПО
РАСТИТЕЛНИ И ГЕНЕТИЧНИРАСТИТЕЛНИ И ГЕНЕТИЧНИ
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Таблица 1
Добив хлебна пшеница

Сорт Вариант Добив
kg/da

% спр.
контро-

лата

САДОВО 1

Контрола - не третирани семена 665 100,0
Самостоятелно третиране на семената
с 0,6 l/t семена 670 100,7
Самостоятелно тритиране на семената
с 1,2 l / t семена 698 105,0
Третиране на семената + напръскване
във фаза “ братене” с 80 ml/da хумус тим
Третиране на семената + напръскване
във фаза “ братене” с 80 ml/da хумус тим 786 118,2
Третиране на семената + напръскване
във фази “братене” и “наливане на
зърното”
с 40 ml/da хумус тим

735 110,5

Третиране на семената + напръскване
във фази “братене” и “наливане на
зърното”
с 80 ml/da хумус тим

785 118,0



ПОБЕДА

Контрола - не третирани семена 724 100,0
Самостоятелно третиране на семената
с 0,6 l/ t семена 709 102,1

Самостоятелно тритиране на семената
с 1,2 l / t семена 820 113,2

Третиране на семената + напръскване във
фаза “ братене” с 80 ml/da хумустим 838 115,8ПОБЕДА
Третиране на семената + напръскване във
фаза “ братене” с 80 ml/da хумустим 838 115,8

Третиране на семената + напръскване
във фази “братене” и “наливане на зърното”
с 40 ml/da хумус тим 769 106,3

Третиране на семената + напръскване
във фази “братене” и “наливане на зърното”
с 80 ml/da хумус тим 905 125,0



САДОВСКА
БЕЛИЯ

Контрола - не третирани семена 696 100,0
Самостоятелно третиране на семената
с 0,6 l /t семена 718 103,1

Самостоятелно третиране на семената
с 1,2 l / t семена 782 112,3

Третиране на семената + напръскване
във фаза “ братене” с 80 ml/da хумустим 760 109,1
Третиране на семената + напръскване
във фаза “ братене” с 80 ml/da хумустим 760 109,1

Третиране на семената + напръскване
във фази “братене” и “наливане на зърното”
с 40 ml/da хумус тим 733 105,3

Третиране на семената + напръскване
във фази “братене” и “наливане на
зърното”
с 80 ml/da хумус тим

832 119,6



ГрафичноГрафично изображениеизображение нана добивадобива припри
пшеницапшеница сортсорт СадовоСадово 11 –– стандартенстандартен заза странатастраната

((разликаразлика 121121 кгкг//дкадка))
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80 мл

Добив пшеница,  сорт Садаво 1 - в кг/дка
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Графично изображение на добивГрафично изображение на добив
пшеница,  сорт Победапшеница,  сорт Победа
((разлика 181 кг/дкаразлика 181 кг/дка))
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Контрола - без Хумус тим С Хумустим -трет.с-на +2 лист.п-я
с 80 мл.

Добив пшеница, сорт Победа - в кг/дка
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Графично изображение на добива приГрафично изображение на добива при
пшеница сорт Садовска белияпшеница сорт Садовска белия

((разлика 135 кг/дкаразлика 135 кг/дка))
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Контрола Хумустим 2л.пр. с 80 мл.

Добив пшеница, сорт Садовска белия - кг/дка
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Контрола Хумустим 2л.пр. с 80 мл.

Добив пшеница, сорт Садовска белия - кг/дка



Сортове:Сортове:
Садово 1, Победа и Садовска белияСадово 1, Победа и Садовска белия
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Добив от сортовете: Садово1, Победа и Садовска белия
кг/дка
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Хумустим гарантира висок икономически ефектХумустим гарантира висок икономически ефект

 ПриПри добивдобив 500500 кг/дкакг/дка -- 7070--7575 кгкг
саса отот ХумустимХумустим..

 ВложенияВложения -- 22,,4040 лв/дка,лв/дка, включвключ--
ващиващи третиранетретиране нана семенасемена ии 22
листнилистни пръскания,пръскания, възвращаевъзвращае--
мостмост -- найнай--малкомалко 1515,,0000 лв/дкалв/дка

 ПриПри добивдобив 500500 кг/дкакг/дка -- 7070--7575 кгкг
саса отот ХумустимХумустим..

 ВложенияВложения -- 22,,4040 лв/дка,лв/дка, включвключ--
ващиващи третиранетретиране нана семенасемена ии 22
листнилистни пръскания,пръскания, възвращаевъзвращае--
мостмост -- найнай--малкомалко 1515,,0000 лв/дкалв/дка



ВЕЛИНГРАДВЕЛИНГРАД,  Индустриална зона,,  Индустриална зона,
ХмелосушилняХмелосушилня, п.к. 75, п.к. 75

Тел.Тел. 08887738010888773801
Email:Email: bulhops@abv.bgbulhops@abv.bg

СОФИЯСОФИЯ,      ул. “Велчо Атанасов” 36,      ул. “Велчо Атанасов” 36
тел./факс 02/ 831 91 72;тел./факс 02/ 831 91 72;

0888942318;   0888802696.0888942318;   0888802696.
Email:Email: agrospace@abv.bgagrospace@abv.bg

АГРОСПЕЙС ООДАГРОСПЕЙС ООД
ВЕЛИНГРАДВЕЛИНГРАД,  Индустриална зона,,  Индустриална зона,

ХмелосушилняХмелосушилня, п.к. 75, п.к. 75
Тел.Тел. 08887738010888773801

Email:Email: bulhops@abv.bgbulhops@abv.bg

СОФИЯСОФИЯ,      ул. “Велчо Атанасов” 36,      ул. “Велчо Атанасов” 36
тел./факс 02/ 831 91 72;тел./факс 02/ 831 91 72;

0888942318;   0888802696.0888942318;   0888802696.
Email:Email: agrospace@abv.bgagrospace@abv.bg


