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Резюме

Милев, Г., 2011. Влияние на азотното торене върху химическия състав на 
зърното от нахут. FCS 7(2): 335-340 

През периода 2004-2006 г�� в опитното поле на Добруджански земеделски институт�� в опитното поле на Добруджански земеделски институт в опитното поле на Добруджански земеделски институт 
в условията на слабо излужен чернозем е изведен полски опит с новоселекциониран 
сорт на�ут �алкан�� �елта на проучването е да се установи влиянието на азотнотона�ут �алкан�� �елта на проучването е да се установи влиянието на азотното �алкан�� �елта на проучването е да се установи влиянието на азотното�алкан�� �елта на проучването е да се установи влиянието на азотното�елта на проучването е да се установи влиянието на азотнотопроучването е да се установи влиянието на азотното е да се установи влиянието на азотното 
торене и бактериалната инокулация си бактериалната инокулация с Rhizobium вър�у съдържанието на азот, фосфор 
и калий� в зърното на на�ута�� �зпитани са 4 варианта на азотно торене �� 0, �0, 60, в зърното на на�ута�� �зпитани са 4 варианта на азотно торене �� 0, �0, 60,в зърното на на�ута�� �зпитани са 4 варианта на азотно торене �� 0, �0, 60, 
и 90 ������ на фосфорен фон от 60 �������� �питът е изведен по метода на дробните������ на фосфорен фон от 60 �������� �питът е изведен по метода на дробните���� на фосфорен фон от 60 �������� �питът е изведен по метода на дробните��� на фосфорен фон от 60 �������� �питът е изведен по метода на дробните на фосфорен фон от 60 �������� �питът е изведен по метода на дробните0 �������� �питът е изведен по метода на дробните �������� �питът е изведен по метода на дробните�������� �питът е изведен по метода на дробните������ �питът е изведен по метода на дробните����� �питът е изведен по метода на дробните�� �питът е изведен по метода на дробните 
парцели с четирикратна повторяемост на вариантите и големина на реколтната 
парцела от 12 ��2�� �становено, е че най�-силно влияние вър�у съдържанието на азот,�становено, е че най�-силно влияние вър�у съдържанието на азот, 
фосфор и калий� в зърното на сорт �алкан имат условията на годината�� През най�-
благоприятната за растежа и развитието на на�ута 2004 година е отчетена най�-висока 
концентрация на азота, а през 2005 г�� най�-висока концентрация на фосфора и калия�� 
Торенето с азот има по-слабо влияние вър�у съдържанието на посочените елементи�� 
Констатирана е слаба тенденция на увеличаване единствено на съдържанието на 
азот с повишаване на азотната норма�� �актериалното торене с ���������Rhizobium не влияе 
доказано вър�у съдържанието на трита елемента�� Съдържанието на протеин в 
зърното също се намира в най�-голяма зависимост от метеорологичните условия на 
съответната година�� То е най�-високо отново през благоприятната 2004 г��
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Abstract

M�les, G., 2011. Effect �f n�tr�gen fert�l��at��n �n t�e c�e��cal c��p�s�t��n �f c��ckpea 
gra�n. FCS 7(2): 335-340 

Durin� 2004 �� 2006 �� field tri��l w��s c��rried out wit� t�e new cultiv��r B��l���n on 
sli��tly le��c�ed c�ernoze� soil in t�e tri��l field of Dobrudz��� A�ricultur��l Institute�� T�e 
��i� of t�e investi���tion w��s to deter�ine t�e effect of nitro�en fertiliz��tion ��nd b��cteri��l 
inocul��tion wit� Rhizobium on t�e ���ount of nitro�en, p�osp�orus ��nd pot��ssiu� in t�e 
�r��in of c�ic�pe���� Four v��ri��nts of nitro�en fertiliz��tion were tested:� 0, �0, 60 ��nd 90 ���
��� �����inst p�osp�orus b��c��round of 60 �������� T�e tri��l w��s desi�ned by t�e split plot 
�et�od, in four replic��tions of t�e v��ri��nts, t�e size of t�e ���rvest plot bein� 12 �2�� It w��s 
found t���t t�e ye��r conditions ���d �i��est effect on t�e ���ount of nitro�en, p�osp�orus 
��nd pot��ssiu� in t�e �r��in of cultiv��r B��l���n�� Durin� 2004, t�e �ost f��vor��ble ye��r for 
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t�e �rowt� ��nd develop�ent of c�ic� pe��, t�e �i��est concentr��tion of t�e observed 
ele�ents w��s re�istered�� Nitro�en fertiliz��tion ���d lower effect on t�e content of t�e ��bove 
ele�ents�� A sli��t tendency tow��rd �i��er content only of nitro�en w��s detected wit� t�e 
�i��er nitro�en nor�s�� B��cteri��l inocul��tion wit� Rhizobium did not si�nific��ntly incre��se 
t�e ���ount of t�e t�ree ele�ents�� Protein content in �r��in ��lso depended to �� �i��est 
de�ree on t�e �eteorolo�ic��l conditions of t�e respective ye��r�� It w��s �i��est �����in in t�e 
f��vor��ble 2004��

Key words:� c�e�ic��l co�position of c�ic�pe�� �r��in, nitro�en fertiliz��tion, protein��

УВОД

На�утът (C�cer ar�et�n�� ar�et�n��ar�et�n�� ����� е стара и добре позната в нашата страна бобова����� е стара и добре позната в нашата страна бобова���� е стара и добре позната в нашата страна бобова 
култура�� Непосредствено след Втората световна вой�на площите заети с тази култура 
в �ългария бележат максимум �� до 17500 ����� В последствие с интензифициране,00 ����� В последствие с интензифициране,����� В последствие с интензифициране,�� В последствие с интензифициране, 
специализиране и концентрация на полските култури на�утът заема, все по-малко 
и по-малко площи�� Напоследък, в годините на пре�ода към пазарно стопанство, 
утвърждаващо частната собственост вър�у земята и голямото разнообразие на 
формите на стопанисване и организация на земеделските единици интересът към 
тази култура отново се възвръща�� Предпоставка за възраждането на на�ута у нас 
е и факта, че през последните 10-15 години в Добруджански земеделски институт 
се води целенасочена селекция за подобряване генетичните заложби на културата 
(Ми�ов и др��, 2002; Ми�ов и др��, 2005; �танасова, Ми�ов, 2006;����; �танасова, Ми�ов, 2006;���� �танасова, Ми�ов, 2006;����

На�утът е ценна в �ранително отношение бобова култура�� Семената му съдържат 
белтъчини и мазнини повече отколкото фасула, лещата, гра�а�� По физиологична 
стой�ност белтъците на семената не отстъпват на белтъците на соята и яй�цето 
(����en�� ��nd �in��, 19�7���� Съдържанието на сурови мазнини в зърното е ниско (4��0-����en�� ��nd �in��, 19�7���� Съдържанието на сурови мазнини в зърното е ниско (4��0- ��nd �in��, 19�7���� Съдържанието на сурови мазнини в зърното е ниско (4��0-��nd �in��, 19�7���� Съдържанието на сурови мазнини в зърното е ниско (4��0- �in��, 19�7���� Съдържанието на сурови мазнини в зърното е ниско (4��0-�in��, 19�7���� Съдържанието на сурови мазнини в зърното е ниско (4��0-, 19�7���� Съдържанието на сурови мазнини в зърното е ниско (4��0-���� Съдържанието на сурови мазнини в зърното е ниско (4��0- в зърното е ниско (4��0-в зърното е ниско (4��0-(4��0-
5��2 %, от които около 50% олеинова и 40% линолова киселина��, което обуславя, от които около 50% олеинова и 40% линолова киселина��, което обуславя от които около 50% олеинова и 40% линолова киселина��, което обуславяот които около 50% олеинова и 40% линолова киселина��, което обуславя около 50% олеинова и 40% линолова киселина��, което обуславя, което обуславя 
включването им в нискокалорий�ни менюта�� �ранителната стой�ност на семената на �ранителната стой�ност на семената на 
на�ута нараства и от това, че те съдържат доста минерални вещества, повечето под 
формата на фосфорни съединения, които са твърде важни за младите подрастващи 
организми (���wt�orne, 2006���� Семената съдържат още и значителни количества���wt�orne, 2006���� Семената съдържат още и значителни количества, 2006���� Семената съдържат още и значителни количества 
провитамин � и особено витамин В1, чието съдържание е 1��5-2 пъти по-високо, 
отколкото в семената на фасула и лещата��

Поради полезните си качества семената на на�ута са много добра �рана за 
�ората и животните�� В много азиатски страни той� е основна �рана за населението 
като �ндия, Пакистан, �англадеш и др�� (����v��n et ��l��, 19�6������v��n et ��l��, 19�6����, 19�6���� �сновен източник на 
растителен протеин е в почти всички арабски страни и много страни на латинска 
�мерика и др��, засушливи страни, в които на�ута като су�оустой�чива култура дава 
сравнително високи и стабилни добиви�� В тези страни семената се използуват за 
приготвяне на различни ястия във варено или печено състояние�� � нас и в много 
страни от брашното на на�ута се приготвя мая за �ляб и основна съставка за много 
тестения изделия, за �алва, ра�ат локум, бонбони, шоколади и др�� Прибавено в 
количество 10-20% то повишава вкусовите качества на пшеничения �ляб�� В източните 
страни големи количества семена от на�ут се изпичат и се приготвят леблебия и 
страгали, лакомства добре познати и в �ългария��

�зотното торене и бактериалната инокулация с Rhizobium имат същественоимат съществено 
значение вър�у �имическия състав на зърното респективно за получаването на 
качествена продукция ��e���n et�� All, 200�; Bis���w, ��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимост��e���n et�� All, 200�; Bis���w, ��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимост�e���n et�� All, 200�; Bis���w, ��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимост et�� All, 200�; Bis���w, ��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимостet�� All, 200�; Bis���w, ��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимост�� All, 200�; Bis���w, ��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимостAll, 200�; Bis���w, ��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимост, 200�; Bis���w, ��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимостBis���w, ��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимост, ��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимост��nd v��n ���stel, 2007��� В зависимост v��n ���stel, 2007��� В зависимостv��n ���stel, 2007��� В зависимост ���stel, 2007��� В зависимост���stel, 2007��� В зависимост, 2007��� В зависимост�� В зависимост 
от почвените условия и агроекологичния рай�он на отглеждане, изследвания 
посветени на влиянието на тези фактори са целесъобразни�� Те се налагат за 
изясняване агроте�никата и те�нологичните качества на зърното при рай�ониране 
на новоселекционирани или интродуцирани сортове ��A �l���di, �A� �ls�ei��, 1999; ��A �l���di, �A� �ls�ei��, 1999;�A �l���di, �A� �ls�ei��, 1999; �l���di, �A� �ls�ei��, 1999;�l���di, �A� �ls�ei��, 1999;, �A� �ls�ei��, 1999;�A� �ls�ei��, 1999; �ls�ei��, 1999;�ls�ei��, 1999;, 1999; 
�olt��ni et�� ��ll, 2006��� et�� ��ll, 2006���et�� ��ll, 2006����� ��ll, 2006�����ll, 2006���, 2006������
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�елта на това проучване е да се установи ефекта на азотното торене ива проучване е да се установи ефекта на азотното торене и е да се установи ефекта на азотното торене и 
бактериалната инокулация с Rhizobium вър�у съдържанието на азот, фосфор, калий� 
и протеин в зърното на новоселекциониран сорт на�ут �� �алкан, в условията нана�ут �� �алкан, в условията на �� �алкан, в условията на�� �алкан, в условията нав условията на 
слабо излужен чернозем на Добруджа��

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

През периода 2004-2006 г�� в опитното поле на Добруджански земеделски�� в опитното поле на Добруджански земеделски в опитното поле на Добруджански земеделски 
институт (ДЗ��� в условията на слабо излужен чернозем е изведен полски опит с 
новоселекциониран сорт на�ут �� �алкан�� Сортът е селекциониран в ДЗ� и се сорт на�ут �� �алкан�� Сортът е селекциониран в ДЗ� и сесорт на�ут �� �алкан�� Сортът е селекциониран в ДЗ� и сена�ут �� �алкан�� Сортът е селекциониран в ДЗ� и се �� �алкан�� Сортът е селекциониран в ДЗ� и се�� �алкан�� Сортът е селекциониран в ДЗ� и се 
отнася към групата на средно ранозрелите сортове �� вегетационен период 120 дни�� на средно ранозрелите сортове �� вегетационен период 120 дни��на средно ранозрелите сортове �� вегетационен период 120 дни�� 
Семената са едри с маса на 1000 семена �95 ��� �астението е изправено, устой�чиво��� �астението е изправено, устой�чиво�� �астението е изправено, устой�чиво 
на полягане пригодно за ме�анизирано прибиране (Ми�ов и др��, 2005���� и др��, 2005����и др��, 2005���� 

�зпитани са три посевни норми �� 40, 50, и 60 к��с�� на �три посевни норми �� 40, 50, и 60 к��с�� на � посевни норми �� 40, 50, и 60 к��с�� на �, 50, и 60 к��с�� на � 50, и 60 к��с�� на ��2 и 4 варианта на азотно 
торене �� 0, �0, 60, и 90 ������ на фосфорен фон от 60 �������� Като азотен тор е������ на фосфорен фон от 60 �������� Като азотен тор е���� на фосфорен фон от 60 �������� Като азотен тор е��� на фосфорен фон от 60 �������� Като азотен тор е на фосфорен фон от 60 �������� Като азотен тор е0 �������� Като азотен тор е �������� Като азотен тор е�������� Като азотен тор е������ Като азотен тор е����� Като азотен тор е�� Като азотен тор е 
използуван N�N�4NO� внесен еднократно с последната предсеитбена обработка на 
почвата�� �осфорното торене е с троен суперфосфат внесен с основната обработка�осфорното торене е с троен суперфосфат внесен с основната обработка 
на почвата�� �актериалната инокулация на семената с �актериалната инокулация на семената с Rhizobium e направенаe направена направена 
по полумокрия способ с бактериалния тор Nodul��tor, кой�то е на торфена основа��Nodul��tor, кой�то е на торфена основа��, кой�то е на торфена основа�� 
�питът е изведен по метода на дробните парцели с четирикратна повторяемост на 
вариантите и големина на реколтната парцела от 12 ��2�� 

За целите на изследването са отчитани следните показатели:� добив на зърно от:� добив на зърно от 
единица площ, съдържание на азот, фосфор, калий� и протеин в зърното�� Протеина е 
изчислен като произведение на азотното им съдържание по коефициент 6��25��

На�утът е реколтиран според възприетата за рай�она те�нология за отглеждане 
на бобови култури �Клочков и авт�� колектив��, 19�������, 19���������� 

Почвата от опитния участък е слабо излужен чернозем със съдържание в орния 
слой� на:� �умус ����0 % (по Тюрин��, p�p�K�l �� 5��4�, минерален азот 9��16 ���1000 �,���1000 �,�1000 �,�,, 
подвижни форми на фосфор и калий� съответно 4��2� и 16��� ���100 � (по �ванов�������100 � (по �ванов�����100 � (по �ванов����� (по �ванов���� (по �ванов���� 
Грудковите бактерии по на�ута  (Rhizobiumhizobium c�cer�� не са разпространени в почватаса разпространени в почвата 
на опитното поле, тъй� като в продължение на десетилетия вър�у нея културата не е 
отглеждана��

Количеството на вегетационните валежи като важен фактор за формиране на 
добива при тази културапрездвеотгодините(2004и2005��е подсредномногогодишните прездвеотгодините(2004и2005��е подсредномногогодишнитепрез двеотгодините(2004и2005��е подсредномногогодишнитедве от годините (2004 и 2005�� е  под средно многогодишните 
стой�ности (табл�� 1��, а през 2006 г�� слабо надвишава средномногогодишната норма от 
217��5 ���� Количеството на есенно-зимните валежи за периода на опита (27�,5 �������� Количеството на есенно-зимните валежи за периода на опита (27�,5 ������ Количеството на есенно-зимните валежи за периода на опита (27�,5 ���� Количеството на есенно-зимните валежи за периода на опита (27�,5 ����Количеството на есенно-зимните валежи за периода на опита (27�,5 ���� ���������� 
е значително над средно-многогодишната стой�ност от 2�0��7 ��, (табл�� 1������, (табл�� 1����, (табл�� 1����

Таблица ��� ��� Количество на вегетационните валежи, ��, ���� 
Table ��� Ve�et��tion r��inf��lls, ��

Месеци��ontf��ontf
Години��e��rs��e��rs Средно за � г�� Средно за 50 г�� за 50 г��за 50 г��0 г��г��

20044 20055 20066 Aver���ed
for � ye��rs

Aver���ed
for 50 ye��rs

III 24��44��4 �5��5 6���4 42��� 4���1��1
IV 2��2 21��6 �5��5 19��� 45��9
V 9���7 51��� 94��4 79��� 49��00
VI 71��2 4���0 29��� 49��7 74��5

Сума III-VI III-VI III-VIII-VI
A�ount  III-VI 191��5 156��4 22���1 192��0 217��5
Есенно-зимни 
валежи, �-III �-III�-III-IIIIII

Autu�n-��nd-winter 
r��inf��lls, �-III �-III�-III-IIIIII

275��� �00��9 244��2 27���5 2�0��7
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Средно денонощните температури на възду�а по време на фазите цъфтеж- 
наливане на бобовете за трите години на изследването варират в тесни граници 
�� от 1���2�� до 20��11���2�� до 20��1 до 20��10��1��10 С и не се отклоняват съществено от средно многогодишните си 
стой�ности�� Екстремално високи температури съчетани с ниска атмосферна влажност 
по време на посочените фази не са регистрирани�� 

На получените резултати за добива на зърно е направен дисперсионен анализ с 
цел определяне на най�-малките доказани  разлики�� 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

�словията за растеж и развитие на на�ута бя�а най�-благоприятни през 2004 г�� 
Валежите през май� и юни, когато се формират репродуктивните органи на растението 
са в рамките на 164 ��, количество значително над средномногогодишното за тези��, количество значително над средномногогодишното за тези, количество значително над средномногогодишното за тези 
месеци, предпоставящо високи добиви�� През тази година практически не бя�а отчетени 
заболявания по културата, които да редуцират значимо добива�� През следващите 
две години вегетационните валежи също бя�а в достатъчно количество за растежа 
на на�ута, но инфекциозния натиск на болестта чернилка (Asc�c�yta ra��e� ra��e�ra��e��� доведе доведедоведе 
до редуциране на добива�� Пораженията от болестта бя�а с неравномерно локално Пораженията от болестта бя�а с неравномерно локалноПораженията от болестта бя�а с неравномерно локално 
разположение по площта на опита��

Най�-високо съдържание на азот в зърното е получено през 2004 г��, а на фосфор 
и калий� през 2005 г�� (табл�� 2�� Съдържанието на протеин като резултат от азотното 
съдържание на зърното разбираемо е най�-високо през 2004 г�� �становена е 
положителна корелативна връзка между концентрацията на азота и масата на 1000 
семена �� r�0.�7�0.�7�� Масата на 1000 семена е най�-висока през 2004 г�� (412 ��� т��е�� през��� т��е�� през�� т��е�� през т��е�� презт��е�� през презпрез 
годината с най�-висока концентрация на азота��

Таблица ��� ��� �имически състав на зърното в зависимост от азотното и бактериално 
торене торене по години, % торене по години, %торене по години, % по години, %по години, % години, %години, %, %%

Table ��� �r��in c�e�ic��l co�position ��ccordin� to nitro�en ��nd b��cteri��l fertiliz��tion, % ��ccordin� to nitro�en ��nd b��cteri��l fertiliz��tion, %%

Торене, ������������
Fertiltz��tion, ������

Елементи, % ��le�ents, % ��le�ents, % Съдържание на протеин, %
Protein content, %% content, %%content, %%, %%%N P K

�004
N0 ���40 0��90 1��2� 21��25��25

N�0 P60 ���44 0���7 1���5 21��50
N60 P60 ���71 0���� 1���� 2���1�
N90 P60 ���4� 0���7 1��42 21��75

Rh ���70 0���� 1���9 2���12
�005

N0 ���11 0��9� 1��57 19��4�
N�0 P60 ���19 1��05 1��56 19��9�
N60 P60 ���1� 1��0� 1��56 19���7
N90 P60 ���19 1��06 1��67 19��9�

Rh ���1� 1��04 1��5� 19���7
�006

N0 2��10 0��95 1���7 1���12
N�0 P60 2��1� 0��92 1���� 1����1
N60 P60 2��26 0��91 1���4 14��12
N90 P60 2��76 0��9� 1���7 17��25

Rh 2���0 0��92 1���5 14���7
�� –�актериално торене �� ��������� �n�c�lat��n�актериално торене �� ��������� �n�c�lat��n �� ��������� �n�c�lat��n

Минералното и бактериално торене имат слабо положително влияние вър�у 
концентрацията на проучваните �ранителни елементи (табл�� ����� Тенденцията на 
увеличаване концентрацията на тези елементи се забелязва при повишаване на 
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азотната норма�� �нтерес представлява да се отбележи, че положителния ефект на 
бактериалното торене се изравнява с ефекта на умерената азотна норма -  NN600P600�� 

Таблица 3�� �имически състав на зърното в зависимост от азотното и бактериално в зависимост от азотното и бактериално 
торене средно за � години, %%

Table 3�� �r��in c�e�ic��l co�position ��ccordin� to nitro�en ��nd b��cteri��l fertiliz��tion ��ccordin� to nitro�en ��nd b��cteri��l fertiliz��tion 
��ver���ed for � ye��rs, %%

�зотно и ии Rh торене
Nitro�en ��nd �� 

fertiltz��tion

Елементи, % ��le�ents, % ��le�ents, % Съдържание на 
протеин, %

Protein content, % content, %content, %, %N P K
N0 2���7 0��94 1��40 17��9�

N�0 P60 2��92 0��94 1��41 1���25
N60 P60 ���05 0��94 1��42 19��06
N90 P60 ���14 0��95 1��4� 19��62

Rh ���06 0��94 1��44 19��12
�� –�актериално торене �� ��������� �n�c�lat��n�актериално торене �� ��������� �n�c�lat��n �� ��������� �n�c�lat��n

В таблица 4 е отразена статистическата доказаност на разликите по фактори и 
варианти�� Най�-висока подсигуреност имат разликите за вегетационните условия по 
години�� Няма доказаност на разликите дължащи се на минералното и бактериалното 
торене�� 

Таблица 4���� Дисперсионен анализ на �имическия състав на зърното на зърнотона зърното
Table 4�� 4�� Dispersion ��n��lysis of t�e �r��in c�e�ic��l co�position

�актори�F��ctors�F��ctors N,% P,% K,% Съдържание на протеин�� 
Protein content, % content, %content, %, %

��� Година��e��r�e��r
     2004-контр���c�ec�контр���c�ec��c�ec�c�ec�
     2005
     2006

���50
���16*

2���1***

0����
1��0�***
0��9�*

1���2
1��59**
1���5ns

21��92
19��79**

14��45******
В�� �зотна норма,������������������� 
     Nitro�en nor�,������Nitro�en nor�,������ nor�,������nor�,������,�������������������
      NN0P0 �� контр���c�ec����c�ec��c�ec�c�ec�
      NN�00P600
      NN600P600
      NN900P600
      �� 

2���7
2��92ns

���05ns

���14ns

���06ns

0��94
0��94ns

0��94ns

0��955ns

0��944ns

1��40
1��41ns

1��42ns

1��4�*
1��44ns

17��9���9�
1���25ns

19��06ns

19��62ns

19��12ns

*,**, *** Достоверност на разликите при p= 5%, 1% и 0.1%
*,**, *** �i�nific��nce ��t�i�nific��nce ��t p= 5%, 1% an�� 0.1%an�� 0.1% 0.1%
ns – n�t s�gn�ficant
�� –�актериално торене �� ��������� �n�c�lat��n�актериално торене �� ��������� �n�c�lat��n �� ��������� �n�c�lat��n

�езултатити получени в това изследване са напълно съпоставими с констатациите 
в изследванията на други автори (�olt��ni et ��l��,�olt��ni et ��l��, et ��l��,et ��l��, ��l��,��l��,��, �A �l���di ��nd �ls�ei��, 1999 �l���di ��nd �ls�ei��, 1999�l���di ��nd �ls�ei��, 1999 ��nd �ls�ei��, 1999��nd �ls�ei��, 1999 �ls�ei��, 1999�ls�ei��, 1999, 1999���� По�� ПоПо 
съдържание на азот и протеин в семената сорт �алкан напълно се вмества в групата 
на сортовете принадлежащи към типа Ka��l� c��cpea c��cpeac��cpea�� 

ИЗВОДИ

�т проучваните фактори в това изследване с най�-значим ефект вър�у 
съдържанието на азот, фосфор, калий� и протеин в зърното на на�ут сорт �алкан 
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имат вегетационните условия на съответната година��
�зотното и бактериално торене имат слабо положително влияние вър�у 

съдържанието на азот в зърното, съответно и вър�у съдържанието на протеин��
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