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Резюме

Кирчев, Х., А. Матев, В. Делибалтова, 2012. Стопански качества на сортове 
тритикале (xTriticosecale Wittm.) отглеждани в условията на Пловдив при две нива 
на азотно торене. FCS 8(2):249-254

За определяне на стопанските качества на сортове тритикале е залаган три 
годишен полски опит в опитното поле на катедра Растениевъдство при Аграрен 
Университет – Пловдив.  Опита е залаган по блоков метод в четири повторения след 
предшественик слънчоглед. В изследването са използвани сортовете ”����29�”����29�”��29�” –– 
стандарт, ��Frontera”, ��lter”” и �и � �Scudo””, създадени в селекционната компания PRO..
SE.ME. – �талия. �зпитвани са две нива на азотно торене – �0 и ��0 ��.�� �талия. �зпитвани са две нива на азотно торене – �0 и ��0 ��.���0 и ��0 ��.��и ��0 ��.�� ��0 ��.��-� азот. В 
резултат на експеримента са установени основните структурни елементи на добива, 
добивът на зърно и някои качествени показатели на зърното, в зависимост от сорта 
и нивото на азотно торене. 
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�bstract

Kirchev, H., A. Matev and V. Delibaltova, 2012. Agronomy performance of triticale 
(xTriticosecale Wittm.)  varieties grown in Plovdiv region, under two  nitrogen fertilization 
level. FCS 8(2):249-254

A t�ree-ye�r field experiment for determin�tion t�e ��ronomy perform�nce of tritic�le 
v�rieties ��s been c�rried out in t�e experiment�l field of Dep�rtment of Crop Science in 
A�ricultur�l University – Plovdiv.  T�e experiment ��s been conducted in bloc� met�od in 
4 repetitions �fter predecessor sunflower. T�e study used v�rieties ”����29�” – st�nd�rt,– st�nd�rt, 
�Frontera”, ��lter”�nd �Scudo”, cre�ted in t�e breedin� comp�ny PRO.SE.ME. - It�li�, 
�rown under two levels of nitro�en fertiliz�tion - �0 �nd ��0 �� �� ��-� nitro�en. As � result of t�e 
experiment ��s been est�blis�ed t�e m�in structur�l elements of t�e yield, �r�in yield �nd 
some qu�lity p�r�meters of �r�in, dependin� on t�e v�riety �nd nitro�en fertiliz�tion level. 
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�ВОД

Едно от основните и най-важни предимства на тритикале, сравнено с 
останалите зърнено-житни култури със слята повърхност е неговият по-висок 
продуктивен потенциал (Колев и �ванова, 2004; Станков и др., �995; Танчев и 
др., �99�; Цветков, �9�9; Royo, �992; Royo �nd �l�nco, �999�. Въпреки доказанатаRoyo, �992; Royo �nd �l�nco, �999�. Въпреки доказаната, �992; Royo �nd �l�nco, �999�. Въпреки доказанатаRoyo �nd �l�nco, �999�. Въпреки доказаната �nd �l�nco, �999�. Въпреки доказаната�nd �l�nco, �999�. Въпреки доказаната �l�nco, �999�. Въпреки доказаната�l�nco, �999�. Въпреки доказаната, �999�. Въпреки доказаната�. Въпреки доказаната 
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по-висока продуктивност на културата, нейното разпространение в страната е 
все още недостатъчно (�AO, 2009�. Основните методи за повишаване интереса�AO, 2009�. Основните методи за повишаване интереса, 2009�. Основните методи за повишаване интереса. Основните методи за повишаване интереса 
на производителите към тритикале са създаване и внедряване на нови сортове, 
съчетано с повишаване нивото на основните технологични сегменти (Байчев, �99�а; 
Байчев, �99�б; Тонев, �994; Iv�nov� et �l., 200�; N�n�ov� �nd Tonev, �995�.Iv�nov� et �l., 200�; N�n�ov� �nd Tonev, �995�. et �l., 200�; N�n�ov� �nd Tonev, �995�.et �l., 200�; N�n�ov� �nd Tonev, �995�. �l., 200�; N�n�ov� �nd Tonev, �995�.�l., 200�; N�n�ov� �nd Tonev, �995�.., 200�; N�n�ov� �nd Tonev, �995�.N�n�ov� �nd Tonev, �995�. �nd Tonev, �995�.�nd Tonev, �995�. Tonev, �995�.Tonev, �995�., �995�.�.

Целта на настоящето изследване е да се установи сортовата специфика на 
тритикале по отношение на продуктивността при две норми на азотно торене. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Опита е заложен през периода 200�-20�0 г.  в опитното поле на кат. 
Растениевъдство при Аграрен Университет – Пловдив. �зпитвани са четири сорта 
тритикале – ”����29�”����29�”��29�” – стандарт за страната, както и сортовете �– стандарт за страната, както и сортовете � стандарт за страната, както и сортовете ��Frontera”, ��lter”� 
и � �Scudo”, създадени в селекционната компания PRO.SE.ME. – �талия. Тритикалесъздадени в селекционната компания PRO.SE.ME. – �талия. Тритикале PRO.SE.ME. – �талия. Тритикале�талия. Тритикале 
е отглеждано върху две нива на азотно торене – �0 (n�� и ��0 (n2��0 (n�� и ��0 (n2�n�� и ��0 (n2��� и ��0 (n2�и ��0 (n2� ��0 (n2�n2�2�  �� �� ����-�

 азот, 
внесен еднократно рано на пролет. Експеримента е залаган след предшественик 
слънчоглед, по блоковия метод в четири повторения по общо възприетата технология 
на отглеждане на културата (Терзиев и др, 200��.

Добива на зърно, (t ��, (t ��t �� ����-�� е отчетен от реколтни парцели с големина �0 m е отчетен от реколтни парцели с големина �0 m2. 
Определяни са следните структурни елементи: височина на растенията, cm – ВР;, cm – ВР;cm – ВР; – ВР;ВР;; 
брой продуктивни братя – ПБ; дължина на главния клас, cm – ДК; брой зърна в клас – ПБ; дължина на главния клас, cm – ДК; брой зърна в клас ПБ; дължина на главния клас, cm – ДК; брой зърна в клас; дължина на главния клас, cm – ДК; брой зърна в класдължина на главния клас, cm – ДК; брой зърна в клас, cm – ДК; брой зърна в класcm – ДК; брой зърна в клас – ДК; брой зърна в класДК; брой зърна в клас; брой зърна в класброй зърна в клас 
– БЗ; тегло на зърното от един клас, � – ТЗ; хектолитрово тегло, �� – �Т; маса наБЗ; тегло на зърното от един клас, � – ТЗ; хектолитрово тегло, �� – �Т; маса на; тегло на зърното от един клас, � – ТЗ; хектолитрово тегло, �� – �Т; маса натегло на зърното от един клас, � – ТЗ; хектолитрово тегло, �� – �Т; маса на, � – ТЗ; хектолитрово тегло, �� – �Т; маса на� – ТЗ; хектолитрово тегло, �� – �Т; маса на – ТЗ; хектолитрово тегло, �� – �Т; маса наТЗ; хектолитрово тегло, �� – �Т; маса на; хектолитрово тегло, �� – �Т; маса нахектолитрово тегло, �� – �Т; маса на, �� – �Т; маса на�� – �Т; маса на – �Т; маса на�Т; маса на; маса намаса на 
�000 зърна, � – АТ. зърна, � – АТ., � – АТ.� – АТ. – АТ.АТ..

Статистическите анализи на индивидуалните фактори са извършени с помощта 
на SPSS ��.0.SPSS ��.0. ��.0..

РЕЗ�ЛТАТИ И ОБСЪ�ДАНЕ

Годините на изследването се характеризират с разнообразни метеорологични 
условия, сравнени с климатичната норма (фиг. ��. Тези показатели неминуемо 
оказват силно влияние върху продуктивността на изпитваните сортове тритикале.

Първата реколтна година се отличава най-драстично от данните за многогодишен 
период. Впечатление прави изключително неравномерното разпределение на 
валежите, като през месец ноември сумата на валежите е почти �20 mm. Особеноmm. Особено. ОсобеноОсобено 
важно е да се отбележи силното ранно пролетно засушаване, настъпило още през 
февруари и продължило до месец май. Тези месеци се характеризират и с по-високи 
от средните за многогодишен период температури на въздуха.

Втората година от изследването се определя като добре влагообезпечена, 
с изключение на месец октомври, когато протича поникването на растенията. 
Реколтната 20�0 година се характеризира с разнообразни показатели по месеци. 
Прави впечатление сухият ноември, но явно добрата влагообезпеченост през 
октомври и декември компенсират този недостиг. Месеците февруари и март са 
с високи показатели по отношение на сумата на валежите, а през месец май се 
наблюдава засушаване. В температурно отношение последните две години от 
проучването са с много близки до климатичната норма показатели.

Добивът на зърно от изследваните сортове тритикале варира в зависимост от 
годината на изследвате и се влияе в голяма степен от изпитваните нива на азотно 
торене (табл. ��.

При първата изпитана торова норма (n�� очаквано добивите и през трите години,(n�� очаквано добивите и през трите години,n�� очаквано добивите и през трите години,�� очаквано добивите и през трите години,очаквано добивите и през трите години, 
както и при всички сортове е по-нисък в сравнение с по-високата азотна норма на 
торене. � през трите години от изследването най-нисък добив при торене с NN�0 е 
получен от сорт AD-�29� – 2.��, �.�� и �.�� �� ��AD-�29� – 2.��, �.�� и �.�� �� ��-�29� – 2.��, �.�� и �.�� �� �� – 2.��, �.�� и �.�� �� ���� �� ����-� съответно през 200�, 2009 и 20�0съответно през 200�, 2009 и 20�0 
години.
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Фи�ура 1� Метеорологични условия през годините на изследването..
F�gure 1� Meteorolo�ic�l conditions durin� t�e ye�rs of t�e investi��tion.

Разликите между стандартният за страната сорт AD-�29� и сортовете,AD-�29� и сортовете,-�29� и сортовете, и сортовете, 
селекционирани в PRO.SE.ME. – �талия през първата година от изследването.SE.ME. – �талия през първата година от изследването през първата година от изследването 
поставят стандарта и сорт Scudo в една статистическа група, а останалите два сортаScudo в една статистическа група, а останалите два сорта в една статистическа група, а останалите два сорта 
– �ronter� и Alter са доказано по-високодобивни. През реколтните 2009 и 20�0 години,�ronter� и Alter са доказано по-високодобивни. През реколтните 2009 и 20�0 години, и Alter са доказано по-високодобивни. През реколтните 2009 и 20�0 години,и Alter са доказано по-високодобивни. През реколтните 2009 и 20�0 години,Alter са доказано по-високодобивни. През реколтните 2009 и 20�0 години, са доказано по-високодобивни. През реколтните 2009 и 20�0 години, 
както и средно за периода, разликите в добивите на зърно са доказани единствено 
между стандарта AD-�29� и сортовете, създадени в �талия. � при двете нива наAD-�29� и сортовете, създадени в �талия. � при двете нива на-�29� и сортовете, създадени в �талия. � при двете нива на и сортовете, създадени в �талия. � при двете нива на 
торене доказани разлики между трите италиански сорта тритикале не се установяват. 
Това вероятно се дължи на близкия генотип на сортовете �ronter�, Alter и Scudo.�ronter�, Alter и Scudo., Alter и Scudo. Alter и Scudo.Alter и Scudo. и Scudo. Scudo.Scudo.. 
Причината за доказаните разлики през първата година при по-ниската азотна норма 
може да се дължат на по-лошите валежни условия през пролетта на 200� година, от 
което може да се заключи, че в години с изразени засушавания и по-ниски норми на 
торене, генотипните различия при тритикале са по-силно изразени.

Таблица 1 1. Добив на зърно, t ��Добив на зърно, t ��, t ��t �� ����-�

�able 1� Gr�in yield, t ��-�

Години
Ye�rs 200� 2009 20�0 Средно

Aver��e
N ниво �� N levelниво �� N levelN level n� n2 n� n2 n� n2 n� n2
AD-�29� 2.�� � �� �.�5 � �.�� � 4.�5 � �.�� � �.�� � � �.0� � � 4.�2 � �
�ronter� 2.�9 c 4.4� b 4.5� b 5.5� b �.45 b 4.�� b b �.5� b b 4.9� b b
Alter 2.4� b 4.�� b 4.�0 b 5.42 b �.�� b 4.�� b b �.4� b.4� b4� b b 4.�2 b b
Scudo 2.29 � 4.42 b 4.�� b 5.45 b �.�� b 4.�5 b b �.�� b b 4.�4 b b
LSD 5� 5�5� 0.18 0.20 0.21 0.28 0.20 0.26 0.20 0.25

*Разликите между данните с еднакви букви не са доказани статистическиРазликите между данните с еднакви букви не са доказани статистически
*V�lues wit� t�e s�me letters do not differ si�nific�ntly 

Основните структурни компоненти, влияещи пряко върху формирането на посева 
и продуктивността на сортовете тритикале могат да бъдат разгледани независимо 
по фактори – сорт, условия на годината и азотно торене.

Височината на стъблото варира в зависимост от сорта от �0� cm при сортAD-�29��0� cm при сортAD-�29�cm при сортAD-�29� при сорт AD-�29�AD-�29�-�29� 
до �22 cm при сорт Alter. Разликите между сортовете са статистически достоверни,�22 cm при сорт Alter. Разликите между сортовете са статистически достоверни,cm при сорт Alter. Разликите между сортовете са статистически достоверни, при сорт Alter. Разликите между сортовете са статистически достоверни,Alter. Разликите между сортовете са статистически достоверни,. Разликите между сортовете са статистически достоверни, 
с изключение на �ronter� и Scudo, което потвърждава тезата, че височината на�ronter� и Scudo, което потвърждава тезата, че височината на и Scudo, което потвърждава тезата, че височината наи Scudo, което потвърждава тезата, че височината наScudo, което потвърждава тезата, че височината на, което потвърждава тезата, че височината на 
стъблото е генетически детерминиран признак. Влиянието на условията на годината 
е доказано само между първата и останалите две години от изследването. По-
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високата норма на азотно торене доказано води до увеличаване на височината на 
посева с � cm.cm..

Таблица �� �� Разлики между основните компоненти на добива.Разлики между основните компоненти на добива. 
�able �. Differences between t�e m�in productivity components 

�ндекси**
Indices*

ВР
PH

ПБ
PT

ДК
LS

БЗ
NG

ТЗ
WG

�Т
TW

АТ
GW

Сортове; V�rieties; V�rieties
AD-�29� �0� � � 2.2 � � ��.5 � 42.� � 2.0 � ��.� b �2.� b
�ronter� ��5 b b �.2 b b ��.0 c 54.5 c 2.� b ��.9 � 2�.� �
Alter �22 c c �.� b b �4.5 b 4�.� b 2.2 � �0.� c ��.� b
Scudo ��� b b �.� b ��.5 b 4�.2 b 2.4 � ��.� � ��.5 c

Години; Ye�rs; Ye�rs
200� ��0 � 2.� � ��.2 � 45.4 � �.� � ��.2 b ��.� �
2009 ��9 b �.2 b �4.0 � 50.� b �.0 c ��.0 � �2.4 b
20�0 ��� b 2.9 b ��.� � 4�.9 b 2.4 b ��.� � �2.0 b

Азотно торене; Nitro�en fertiliz�tion; Nitro�en fertiliz�tion
n� ��2 � 2.� � ��.� � 4�.� � 2.0 � ��.� � ��.� �
n2 �20 b �.2 b �4.0 � 4�.2 � 2.� b ��.� b �2.2 b

*Височина на растенията, cm – ВР; Pl�nt �ei��, cm – PHВисочина на растенията, cm – ВР; Pl�nt �ei��, cm – PHисочина на растенията, cm – ВР; Pl�nt �ei��, cm – PHcm – ВР; Pl�nt �ei��, cm – PH – ВР; Pl�nt �ei��, cm – PHPl�nt �ei��, cm – PH �ei��, cm – PH�ei��, cm – PH, cm – PHcm – PH – PHPH 
 Брой продуктивни братя – ПБ; Number of productive tillers – PTБрой продуктивни братя – ПБ; Number of productive tillers – PTрой продуктивни братя – ПБ; Number of productive tillers – PT 
 Дължина на главния клас, cm – ДК; �en�t� of m�in spi�e, cm – �SДължина на главния клас, cm – ДК; �en�t� of m�in spi�e, cm – �Sължина на главния клас, cm – ДК; �en�t� of m�in spi�e, cm – �S 
 Брой зърна в клас – БЗ; Numbers of �r�ins per spi�e – NGБрой зърна в клас – БЗ; Numbers of �r�ins per spi�e – NGрой зърна в клас – БЗ; Numbers of �r�ins per spi�e – NG 
 Тегло на зърното от един клас, � – ТЗ; Wei��t of �r�ins per spi�e, � – WGТегло на зърното от един клас, � – ТЗ; Wei��t of �r�ins per spi�e, � – WGегло на зърното от един клас, � – ТЗ; Wei��t of �r�ins per spi�e, � – WG 
 �ектолитрово тегло, �� – �Т; Test wei��t, �� – TW�ектолитрово тегло, �� – �Т; Test wei��t, �� – TWектолитрово тегло, �� – �Т; Test wei��t, �� – TW 
 Маса на �000 зърна, � – АТ; �000 �r�in wei��t, � - GWМаса на �000 зърна, � – АТ; �000 �r�in wei��t, � - GWаса на �000 зърна, � – АТ; �000 �r�in wei��t, � - GW

Образуването на продуктивни братя е един от основните фактори влияещи пряко 
върху продуктивността на посева. Количеството на продуктивните братя варира по 
сортове между 2.2 и �.2 братя на едно растение. Тези разлики обаче са доказани2.2 и �.2 братя на едно растение. Тези разлики обаче са доказани и �.2 братя на едно растение. Тези разлики обаче са доказани 
само при сот AD-�29�, а останалите три сорта могат да се обединят в една групаAD-�29�, а останалите три сорта могат да се обединят в една група-�29�, а останалите три сорта могат да се обединят в една група, а останалите три сорта могат да се обединят в една група 
по отношение на продуктивната им братимост. През втората и третата година се 
формират равен брой продуктивни братя, а през 200� година, когато са получени 
най-ниски добиви на зърно, братимостта е най-ниска. По-високата азотна норма 
води до доказано увеличение на братимостта с 0.� братя на растение в сравнение с 
торенето с �0 �� ���� �� ����-� N.N..

Дължината на класа и броят на зърната в един клас е статистически доказано 
различна при изпитваните сортове, като недоказани са единствено разликите между 
сортовете Alter и Scudo. �ай-дълъг и озърнен клас образува сорта дал най-високAlter и Scudo. �ай-дълъг и озърнен клас образува сорта дал най-висок и Scudo. �ай-дълъг и озърнен клас образува сорта дал най-високи Scudo. �ай-дълъг и озърнен клас образува сорта дал най-високScudo. �ай-дълъг и озърнен клас образува сорта дал най-висок. �ай-дълъг и озърнен клас образува сорта дал най-висок 
среден добив на зърно – �ronter�, от което може да се заключи, че тези два признака�ronter�, от което може да се заключи, че тези два признака, от което може да се заключи, че тези два признака 
са с основно значение за продуктивният потенциал на даден сорт тритикале. 
Метеорологичните условия през трите години на изследването не водят до 
статистически доказани разлики при признака дължина на класа, а броят на зърната 
в клас са доказано по-ниски през реколтната 200� година. Поради генетическата 
определеност на показателите ДК и БЗ, повишаването на азотното торене не оказва 
доказано положително влияние върху техните стойности.

Теглото на зърното в класа е най-високо при сорт �ronter� и може да се определи�ronter� и може да се определи и може да се определи 
като един от съществените показатели за образуване на по-висок добив на зърно 
от този сорт. Останалите три сорта са с близки и недоказани стойности при този 
компонент. Влиянието на условията на годината и на азотното торене върху този 
признак е ясно изразено и доказано различно и през трите години на изследването 
– най-високи стойности са получени през 2009 година, когато добивът на зърно 
при всички сортове е най-висок в сравнение с останалите две реколтни години, а 
повишаването на азотното торене води до доказано по-тежко зърно с 0.� �. �.�..
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�ектолитровото тегло (�Т� и масата на �000 зърна (АТ� са показатели, са показатели,са показатели, 
характеризиращи качеството на зърното. �ектолитровото тегло при всички проучвани 
сортове тритикале е ниско, като единствено сорт Alter формира зърно с �Т над �0Alter формира зърно с �Т над �0 формира зърно с �Т над �0 
��. Показателят се влияе от фактора сорт, като с най-ниски стойности се отличават. Показателят се влияе от фактора сорт, като с най-ниски стойности се отличаватПоказателят се влияе от фактора сорт, като с най-ниски стойности се отличават 
сортовете Scudo и �ronter�. Метеорологичните условия оказват влияние върху тозиScudo и �ronter�. Метеорологичните условия оказват влияние върху този и �ronter�. Метеорологичните условия оказват влияние върху тозии �ronter�. Метеорологичните условия оказват влияние върху този�ronter�. Метеорологичните условия оказват влияние върху този. Метеорологичните условия оказват влияние върху този 
показател, като доказано най-високи стойности се получават през първата реколтна 
година. Повишаването на азотната норма води до доказано по-високо хектолитрово 
тегло при тритикале.

Масата на �000 зърна е най-ниска при най-продуктивният сорт �ronter� – 2�.��ronter� – 2�.� – 2�.� 
�. Стандарта AD-�29� и сорт Alter формират зърно с близки стойности по този. Стандарта AD-�29� и сорт Alter формират зърно с близки стойности по тозиСтандарта AD-�29� и сорт Alter формират зърно с близки стойности по тозиAD-�29� и сорт Alter формират зърно с близки стойности по този-�29� и сорт Alter формират зърно с близки стойности по тозии сорт Alter формират зърно с близки стойности по тозиAlter формират зърно с близки стойности по този формират зърно с близки стойности по този 
показател, а най-тежко зърно образува сорт Scudo – ��.5 �. През първата годинаScudo – ��.5 �. През първата година – ��.5 �. През първата година�. През първата година. През първата годинаПрез първата година 
от проучването абсолютното тегло на зърното е най-ниско, а през реколтните 2009 
и 20�0 разликите са близки и недоказани. Aзотното торене оказва положителноAзотното торене оказва положителнозотното торене оказва положително 
влияние и върху този качествен показател, като повишението на азотната норма 
води до по-високо абсолютно тегло на зърното с 0.4 �. �.�..

ИЗВОДИ

При ниско ниво на торене с азот, съчетано със засушаване, проучените сортове 
тритикале проявяват ясно изразена сортова разлика в използването на азота за 
формиране на различен добив на зърно. В години с добра влагообезпеченост, 
независимо от нивото на азотно торене сортовете, селекционирани в PRO..
SE.ME. – �талия се изравняват по продуктивност и разликите в добивите между се изравняват по продуктивност и разликите в добивите между 
тях са статистически недоказани. При всички изпитвани фактори и техните 
нива, продуктивността на стандарта AD-�29� е доказано по-ниска в сравнениеAD-�29� е доказано по-ниска в сравнение-�29� е доказано по-ниска в сравнение е доказано по-ниска в сравнение 
със сортовете, създадени в PRO.SE.ME. – �талия. Продуктивната братимост,.SE.ME. – �талия. Продуктивната братимост,. Продуктивната братимост, 
дължината на класа и броят на зърната в клас са основните показатели определящи 
продуктивният потенциал на тритикале.
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