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Резюме

Иванова, А.,  И. Касимов , М. Нанкова, Н. Ценов, 2011. Агротехнически фактори 
и добив зърно при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.). FCS 7(2):341-349

Пшеницата е едно от най-древните културни растения на Земята, което заема 
първо място в групата на зърнено-житните. Поради тази причина получаването на 
по-високи добиви е основна задача пред технологията й на отглеждане. Генетичният 
потенциал на пшеницата може да бъде максимално постигнат ако се използват 
подходящи съчетания между основните фактори минерално торене и вид на 
предшественика, когато не се знае каква година следва след сеитба. За да се определят 
реалните ефекти от прилагането на тези фактори �� изследван добива зърно при�� изследван добива зърно приа зърно при 
различни генотипове обикновена пшеница през 11-годишен период, в който е налице 
голямо вариране на условията на отглеждане през всеки отделен сезон. Проучваните 
сортове са засявани в оптималния за региона агротехнически срок с посевна норма 
от 500 к.с./m2 след четири предшественика – фасул, слънчоглед, царевица за 
зърно и царевица за силаж. В изследването са включени три норми на минерално 
торене, които са съобразени с вида на предшественика: Т1 – контролни варианти без 
торене, Т2 – ��6P6 след фасул и �след фасул и ��10P10 след останалите предшественици, Т3 – ��10P10 
след фасул и ��14P14 след останалите предшественици. �нализирано е влиянието �нализирано е влиянието 
на факторите предшественик и торене върху формирането на добива от зърно на 
фона на различни условия на годината. Комплексът от сезонни условия и нивото на 
минерално торене са основните фактори, определящи величината на добива зърно. 
Формулирани са следните основни изводи: 1) минералното торене в зависимост от 
вида на предшественика е определящ фактор при формиране на добива от зърно 
при обикновената пшеница, дори при неблагоприятни условия на отглеждане; 2) 
при години с благоприятни условия минералното торене повишава добива от зърно, 
а разликата между предшествениците е малка; 3) при неблагоприятни условия на 
средата разликата в добива между торовите варианти намалява относително, а 
ролята на предшественика нараства значително; 4) независимо от условията на 
годината фасулът се утвърждава като най-добър предшественик за пшеницата, а 
царевицата за зърно влияе най-негативно при формирането на добива.
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Съкращения: F – средно за групата от благоприятни за добива условия; �� –�� – – 
средно за целия период на изследване; U – средно за групата от неблагоприятни за 
добива условия

Abstract

Ivanova, A.,  I. �asimovI. �asimov. �asimov�asimov , М. Nankova, N. Tsenov. 2011. Agrotechnical factors and 
grain yield of common wheat (Triticum aestivum L.). FCS 7(2):341-349

Wh��at is on�� of th�� old��st cultivat��d plants on ��arth, which ranks first in th�� group 
of th�� grain. Th��r��for��, obtaining high��r yi��lds is a major task for its growing t��chnology. 
G��n��tic pot��ntial of wh��at can b�� achi��v��d if possibl�� using appropriat�� combinations 
b��tw����n th�� main factors min��ral f��rtilization and typ�� of its pr��d��c��ssor wh��n it is not 
known what y��ar is aft��r sowing. To d��t��rmin�� th�� actual ��ff��cts of applying th��s�� factors 
was studi��d grain yi��ld in diff��r��nt g��notyp��s of common wh��at in 11-y��ar p��riod in 
which th��r�� is gr��at variability in growing conditions in ��ach s��ason. Studi��d vari��ti��s 
w��r�� sown in th�� optimal r��gion for cultivation within th�� s����d rat�� of 500 s/m2 aft��r four 
pr��d��c��ssors - b��ans, sunflow��r, maiz�� grain and maiz�� silag��. Th�� study includ��d thr���� 
rat��s of min��ral f��rtiliz��rs, which ar�� consist��nt with th�� typ�� of pr��d��c��ssor: T1 - control 
variants without f��rtilization, T2 - �6P6 aft��r b��ans and �10P10 aft��r th�� oth��r pr��d��c��ssors, 
T3 - �10P10 aft��r b��ans and �14P14 aft��r th�� oth��r pr��d��c��ssors. Th�� influ��nc�� of factors 
pr��d��c��ssor and f��rtilization on th�� formation of grain yi��lds against th�� various conditions 
of th�� y��ar w��r�� analyz��d. Th�� compl��x of s��asonal conditions and th�� l��v��l of min��ral 
f��rtilization ar�� th�� main factors d��t��rmining th�� magnitud�� of grain yi��ld. Formulat��s 
th�� following conclusions: 1) min��ral f��rtilization, d��p��nding on th�� typ�� of pr��d��c��ssor 
is th�� d��t��rmining factor in th�� formation of grain yi��ld in common wh��at, ��v��n und��r 
adv��rs�� growing conditions, 2) in y��ars with favorabl�� min��ral f��rtilization incr��as��d grain 
yi��lds, th�� diff��r��nc�� is small b��tw����n th�� pr��d��c��ssors; 3) und��r adv��rs�� ��nvironm��ntal 
conditions th�� diff��r��nc�� in yi��ld b��tw����n f��rtiliz��r r��duc��d th�� r��lativ�� variations and th�� 
rol�� of pr��d��c��ssor incr��as��d significantly, 4) what��v��r th�� y��ar is approv��d b��ans as th�� 
b��st pr��d��c��ssor for wh��at and maiz�� grain most n��gativ��ly aff��ct��d in th�� formation of 
yi��ld.

Key words: wh��at – yi��ld – y��ar – pr��d��c��ssors – f��rtilization

Abbreviations: F – av��rag�� for th�� favorabl�� ��nvironm��nts; �� – ov��rall av��rag�� for – av��rag�� for th�� favorabl�� ��nvironm��nts; �� – ov��rall av��rag�� for av��rag�� for th�� favorabl�� ��nvironm��nts; �� – ov��rall av��rag�� for – ov��rall av��rag�� for ov��rall av��rag�� for 
th�� ��ntir�� p��riod; U – av��rag�� for th�� unfavorabl�� ��nvironm��nts – av��rag�� for th�� unfavorabl�� ��nvironm��nts av��rag�� for th�� unfavorabl�� ��nvironm��nts

УВОД

Обикновената пшеница (Triticum aestivum aestivumaestivum L.) е основна полска култура за нашата.) е основна полска култура за нашата 
страна. Като такава тя заема около 60% от общото производство на полски и около 
70% от производството на зимни зърнено-житни култури (Котева, 2008; Тончева и 
др., 2008). Значимостта на тази култура налага непрестанен стремеж към търсене на 
начини за повишаване на добивите от нея. Също така е необходимо отглежданите 
сортове да дават високи и стабилни по години добиви зърно.

Добивите от обикновена пшеница зависят от генетичния потенциал на сорта 
и условията на отглеждане – метеорологични условия и ниво на приложената 
агротехника. Оценяването на връзката между добива и формиращите го фактори 
има определящо значение, като е необходимо да се изясняват условията за висока 
ефективност на внесените минерални торове. Формирането на висок добив зърно 
при пшеницата е свързано с оптимизиране на приложеното минерално торене 
в зависимост от конкретните почвено-климатични условия на средата и вида на 
предшественика (Тодорова и др., 2005; �ornok �� ���po, 2005; Димитрова и др., 2006;�ornok �� ���po, 2005; Димитрова и др., 2006; �� ���po, 2005; Димитрова и др., 2006;���po, 2005; Димитрова и др., 2006;, 2005; Димитрова и др., 2006; 
Dodig ��t al, 2008). ��t al, 2008).��t al, 2008). al, 2008).al, 2008)., 2008).
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Добивът от зърно винаги е резултат от комплекс агротехнически фактори, 
ефекта, на които се променя в различна степен под влияние на условията на 
конкретен сезон (And��rson, 2010; Gorjanovic ��t al, 2010). �словията на годината саGorjanovic ��t al, 2010). �словията на годината са ��t al, 2010). �словията на годината са��t al, 2010). �словията на годината са al, 2010). �словията на годината саal, 2010). �словията на годината са, 2010). �словията на годината са 
непредвидим фактор, което е предпоставка за реална промяна на дела на всеки 
един от агротехническите фактори върху добива зърно. Каква част от добива се 
определя от факторите предшественик и торене като самостоятелен ефект и каква 
като взаимодействие между тях е обект на проучване в този материал.

Целта на изследването е да се проследи промяната на добива зърно при 
обикновената пшеница за дълъг период от време, както и да се направи анализ 
на ефекта на нормата на минерално торене и вида на предшественика при 
наблюдаваното разнообразие от условия за период от 11 години.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Опитът е изведен по метода на дробните парцелки с блоково разположение на 
нивата на минерално торене върху слабо излужен чернозем (�aplic Ch��rnoz��ms, 
FA�� (2002). Големината на опитната площ е 22,5 m2 с четирикратна повторяемост 
на вариантите. Проучването обхваща 12-годишен период от време (1997-2008). 
За периода от 1997 г. до 2002 г. полският опит е извеждан от ст.н.с. �� ст. д.н. �. �� ст. д.н. �.�� ст. д.н. �. ст. д.н. �. 
Касимов и в изследването са използвани получените от него резултати. �нализиран и в изследването са използвани получените от него резултати. �нализирани в изследването са използвани получените от него резултати. �нализиран 
е полученият добив зърно от засяваните през годините генотипове обикновена 
пшеница по предшественици и норми на торене. От анализа са изключени данните 
за 2003 г., през която има измръзване и пропадане на част от варианти и повторения, 
което е причина данните да не са представителни за използваната схема на опита. 
В периода на изследването отглежданите сортове са засявани в оптималния за 
региона агротехнически срок с посевна норма от 500 к.с./m2, определена на базата 
на лабораторната кълняемост на посевния материал и масата на 1000 зърна. В 
изследването са проучени четири предшественика (полски фасул, слънчоглед, 
царевица за зърно и царевица за силаж) и три нива на �� – торене. Прилаганото�� – торене. Прилаганото – торене. Прилаганото 
минерално торене е в зависимост от вида на предшественика: след фасул – �6P6 (Т2) 
и �10P10 (Т3), а след останалите предшественици – �10P10 (Т2) и �14P14 (Т3) с контролен 
вариант �0P0 (Т1). Торенето е извършвано ръчно. Фосфорът се внася преди основната 
обработка на почвата, а азотът – преди началото на трайната пролетна вегетация. Като 
торове са използвани троен суперфосфат и амониева селитра. За подравняване на 
почвената повърхност обработката на почвата включва еднократно дискуване (10-12 
cm) след прибиране на предшествениците, а след основното торене е извършвано 
двукратно дискуване. Борбата с плевели, болести и неприятели е прилагана при 
необходимост с подходящи пестициди при всички варианти на опита. Прибирането е 
извършвано във фаза пълна зрялост.

Според получения добив зърно през 11 годишния период, сезоните (условията 
на годината) са разделени на три групи, както следва: благоприятни за културата (с 
над 10% по-висок добив от средния за 11-годишен период); средна за целия период 
и неблагоприятни, в които добивът е с над 10% по-нисък от средния (фигура 1). Към 
първата група спадат годините с благоприятни условия през вегетацията на пшеницата 
(1997, 2000, 2006 и 2008 г.), а към втората група – тези, които са с неблагоприятни 
такива (1998, 2001, 2004 и 2007 г.). През 2001 и 2007 г. са регистрирани продължителни 
засушавания, които са причина за понижение в продуктивността на пшеницата. При 
това групиране се оформя и трета група, към която се отнасят годините, през които 
формирания добив не е достоверно различен от средния за целия период (1999, 
2002 и 2005 г.). След сравнителен анализ се установи, че средните стойности на 
добива зърно от последната група не се различават статистически от средното за 
11-годишния период.

�нализът на вариансите и ефекта на отделните фактори е направен с помощта 
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на статистическата програма S�SS 13. Той е конкретизиран за всяка една отS�SS 13. Той е конкретизиран за всяка една от 13. Той е конкретизиран за всяка една от. Той е конкретизиран за всяка една от 
споменатите групи години с цел детайлно обяснение на промяната на ефектите на 
проучваните фактори.
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Фигура 1. Относителен добив (%) по години спрямо средното за периода.
Figure 1. 1. R��lativ�� yi��ld (%) p��r y��ar compar��d to th�� av��rag�� for th�� p��riod.

РЕЗУЛТАТИ

Добивът зърно е ежегодна сумарна величина, която се определя от генетичния 
продуктивен потенциал на генотипа, равнището на приложената агротехника на 
фона на конкретните метеорологичните условия през вегетацията (Girma ��t al, 
2007; And��rson, 2008; Gorjanovic ��t al, 2010). �азнообразието в получените добивиGorjanovic ��t al, 2010). �азнообразието в получените добиви ��t al, 2010). �азнообразието в получените добиви��t al, 2010). �азнообразието в получените добиви al, 2010). �азнообразието в получените добивиal, 2010). �азнообразието в получените добиви, 2010). �азнообразието в получените добиви 
през изследвания период е голямо (фигура 1). Най-благоприятна за развитието 
на пшеницата се оказва 2008 г., през която формираният добив е с над 40% по-
висок от средния, а през 2001 г. са получени най-ниските добиви (с около 38% под 
средното).

Таблица 1. �нализ на вариансите за целия период.
Table 1. 1. Anova of inv��stigat��d factors.Anova of inv��stigat��d factors.

�зточници на вариране
Sourc�� of variation df MS F p % на вариранена вариране

Variation
Година, Y��ar (�) 10 93,26 1098,855 0,000,000 68,11
Предшественик, �r��vious crop (В)vious crop (В) (В) 3 16,48 194,144 0,000,000 3,61
Торене, F��rtilization (С)ilization (С) (С) 2 121,96 1436,94 0,000,000 17,81

(�хВ) 30 2,39 28,133 0,000,000 5,23
(�хС) 20 2,16 25,488 0,000,000 3,16
(ВхС) 6 1,67 19,70 0,000,0000 0,73
(�хВхС) 60 0,31 3,60 0,000,000 1,34

Грешка, Error 396 0,09

Направеният анализ на вариансите показва достоверният ефект на всеки един 
от изследваните фактори поотделно и във взаимодействие върху стопанската част 
от продукцията (таблица 1). �словията на годината за изследвания период се явява 
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най-силния източник на вариране от проучваните фактори (около 68% от общото 
вариране). В общото вариране на факторите минералното торене заема около 
18% от общия дял, а ролята на предшественика е най-малка (около 4%). Това е 
потвърждение на факта, че именно условията имат определящо влияние върху 
нивото на добива зърно. Следователно, приетият подход за групиране на годините 
според близки по условия сезони в резултат на получените средни добиви е правилен. 
�словията на сезона са непредсказуеми, но са основната причина за промяна на 
ефекта от торенето и предшественика върху добива зърно в цялата сложност на 
тяхното взаимодействие. Поради тази причина влиянието на двата контролируеми 
фактора – торене и предшественик се разглеждат на фона на различни условия на 
отглеждане.

При анализ на вариансите на същите фактори, но по групи условия се установи, 
че влиянието на всеки един от изследваните фактори, както самостоятелно, така и в 
комбинация е достоверно (таблица 2). На фона на условията минералното торене е 
определящия фактор при формирането на добива зърно. Тази зависимост е установена 
и в предишни наши изследвания (��vanova ��t al, 2007; �ванова �� Ценов, 2009; �ванова 
�� Ценов, 2010) и други публикации (B��rtic ��t al, 2007; Bar��s��l ��t al, 2008; Šίp ��t al, 2009; 
Дечев �� Панайотова, 2010), които имат значително по-конкретен характер. 

Таблица 2. �нализ на вариансите на изследваните фактори по групи години.
Table 2. Anova of inv��stigat��d factors according to diff��r��nt groups of y��ar conditions..

�зточници на 
вариране
Sourc�� of variation

F �� U

MS
% на нана 

вариране 
Variation

MS
% на нана 

вариране 
Variation

MS
% на нана 

вариране 
Variation

Година, Y��ar (�), Y��ar (�)Y��ar (�) 28,60** 31,32 1,65** 3,32 16,96** 27,01
Предшественик,, 
�r��vious crop (В) 0,94** 1,02 12,30** 24,78 11,22** 17,87
Торене F��rtilization (С) 58,41** 42,64 44,88** 60,28 32,74** 34,77

(�хВ) 3,16** 10,38 0,49** 2,97 2,67** 12,77
(�хС) 4,73** 10,36 0,60** 2,42 0,93** 2,95
(ВхС) 0,51** 1,11 0,91** 3,67 0,93** 2,97
(�хВхС) 0,48** 3,17 0,21** 2,57 0,18** 1,67

Грешка, Error, ErrorError 0,12 0,05 0,07
** Достоверност при p=0.01
** Significant at p=0.01

Средно за целия период торенето има най-голямо значение за формирането 
на добива (около 60%), а при неблагоприятни условия на средата неговото влияние 
намалява и е около 35%. Следващият по значимост фактор е годината. Тя естествено 
е с най-голям дял при благоприятни условия (около 31%), а ефектът й при стрес е 
около 27%. Видът на предшественика е с определящо значение за добива като цяло 
(около 25%) и при неблагоприятни условия (около 18%). Този фактор е с много слаб 
и статистически недоказан ефект при благоприятни условия на средата.

Влиянието на комбинациите между изследваните фактори също е достоверно. 
Взаимодействието Година х Предшественик е с най-голям ефект при неблагоприятни 
условия на отглеждане (около 13%), а при благоприятни условия се изравнява с 
комбинацията Година х Торене (около 10%).

ОБСЪЖДАНЕ

Сравнението на средните стойности на получените добиви в зависимост от 
условията през годините ги класифицира в отделни групи (фигура 2). В контролните 
варианти, както и при прилагането на минерално торене съвсем естествено най-
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ниски са добивите при неблагоприятни условия, следвани от средното за целия 
период и най-високи – при годините с благоприятни условия. Колкото условията са 
по-неблагоприятни, толкова разликата в добива между торовите варианти намалява 
относително.
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Фигура 2. Влияние на минералното торене според условията на годината.
Figure 2. ��nflu��nc�� of min��ral f��rtilization according y��ar conditions..

От друга страна понижението на добива от благоприятни към неблагоприятни 
условия е относително най-силно при контролния вариант (Т1) и достига до -46% при 
около 40% при другите варианти. Това показва, че условията на средата определят 
силно нивото на добива, особено при ниски норми на торене. Негативният ефект на 
високото торене (Т3) върху добива от зърно е малко по-силен (с около 2,5%) от същия 
на Т2, което за пореден път доказва, че при неблагоприятни условия умереното 
торене е за предпочитане като агрономически ефект.

Това се потвърждава и при сравнение на добивите между нормите на торене 
в отделните групи условия (таблица 3). Най-ниските средни добиви са получени 
в контролните варианти, които са без торене (Т1). Средно за изследвания период 
прилагането на минерално торене (Т2) увеличава добива от зърно (с около 32%) 
спрямо контролата, но по-нататъшното покачване на торовата норма (Т3) не влияе 
върху величината му.

Таблица 3. Средни добиви в зависимост от нормата на торене.
Table 3. Av��rag�� yi��lds d��p��nding on th�� rat�� of f��rtilization

Торене, F��rtilization, F��rtilizationF��rtilizationilization F �� U
Т1 5,71 а�� 4,48 а 3,09 а
Т2 7,10 bb 5,92 bb 4,23 bb
Т3 7,53 с 5,93 bb 4,42 с

� - еднаквите букви показват недостоверно различни стойности 
� - th�� sam�� l��tt��r show not significant diff��r��nc�� b��tw����n th�� valu��s

Стъпаловидното нарастване на азотно-фосфорното торене увеличава 
продуктивността на пшеницата при благоприятни и неблагоприятни условия на 
отглеждане. Внасянето на торове (Т2) повишава получените добиви с около 37% през 
неблагоприятните години и с около 24% през благоприятните, т.е. ефективността 
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на минералното торене е по-висока при неблагоприятни условия на средата. 
Следващото покачване на торовата норма обаче увеличава стопанската част 
на продукцията с около 6% спрямо предходното ниво на торене при благотворни 
години и с около 4,5% – при стресови години. Тази закономерност е установена и в 
предишно наше изследване (��vanova �� Ts��nov, 2011). В условия на стрес високата��vanova �� Ts��nov, 2011). В условия на стрес високата �� Ts��nov, 2011). В условия на стрес високатаTs��nov, 2011). В условия на стрес високата, 2011). В условия на стрес високата 
торова норма води до по-малка прибавка към получения добив.

Влиянието на предшественика се определя преди всичко от запасите на 
хранителни вещества и влага, както и от възможностите за качествена предсеитбена 
подготовка, които дава след себе си (Нанкова и др., 1995). Видът на предшественика 
оказва влияние върху получените средни добиви по години, като ги обособява в 
отделни групи (фигура 3).  
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Фигура 3. Влияние на предшественика според условията на годината.
Figure 3. ��nflu��nc�� of pr��vious crop according y��ar conditions..

Независимо от неговия вид най-ниска е продуктивността на пшеницата при 
неблагоприятни условия, следвана от средните за периода и най-висока – при 
благоприятните условия през годините, което е напълно логично при пшеницата. 
От друга страна при сравнение на промяната на добива от зърно според условията 
се установява, че колкото условията са по-благоприятни, толкова разликата между 
предшествениците е по-малка. При благотворно влияние на средата видът на 
предшестващата култура за формиране величината на добива няма съществено 
значение. При влошаване на условията (стрес), ролята на бобовия предшественик 
нараства относително, като разликата между него и останалите се увеличава. Колкото 
са по-неблагоприятни условията на средата, толкова нивото на добива е в по-силна 
зависимост от вида на предшественика. Това е доказателство, че пшеницата би 
трябвало да се отглежда най-малко след два предшественика, единият, от които да 
е ранен (слънчоглед, рапица), защото условията през вегетацията на културата са 
непредвидими. Поради тази причина ролята на предшестващата култура е различна 
в зависимост от условията на средата.

�зследваните предшественици са причина средният добив да е различен 
в отделните групи години (таблица 4). Независимо, че условията на всяка група 
години са сходни, разлики в добива според предшественика са налице. Силното и 
положително влияние на бобовите култури е доказано и в предишни наши (�ванова 
�� Ценов, 2009; ��vanova �� Ts��nov, 2011) и чужди изследвания (And��rson, 2008; Dogan �� Ts��nov, 2011) и чужди изследвания (And��rson, 2008; DoganTs��nov, 2011) и чужди изследвания (And��rson, 2008; Dogan, 2011) и чужди изследвания (And��rson, 2008; DoganAnd��rson, 2008; Dogan, 2008; DoganDogan 
�� Bilgili, 2010; Yankov, 2010). През години с благоприятни условия разликите вBilgili, 2010; Yankov, 2010). През години с благоприятни условия разликите в, 2010; Yankov, 2010). През години с благоприятни условия разликите вankov, 2010). През години с благоприятни условия разликите в, 2010). През години с благоприятни условия разликите в 
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получените средни добиви след “лошите” предшественици (слънчоглед, царевица за 
зърно и за силаж) на пшеницата не са статистически достоверни. При добри условия 
на средата и диференцирано минерално торене видът на “лошия” предшественик 
няма доказан ефект върху величината на формирания добив.

Таблица 4. Средни добиви в зависимост от вида на предшественика.
Table 4. 4. Av��rag�� yi��lds d��p��nding on th�� typ�� of pr��vious cropAv��rag�� yi��lds d��p��nding on th�� typ�� of pr��vious crop

Предшественик, �r��vious crop F �� U
Фасул, B��an, B��anB��an 6,99 b�b� 6,09 dd 4,61 d,61 d61 d
Слънчоглед, Sunflow��r, Sunflow��rSunflow��r 6,68 a,68 a68 a 5,59 c,59 c59 c 3,84 c,84 c84 c
Царевица за зърно, Grain maiz��, Grain maiz��Grain maiz�� 6,75 a,75 a75 a 4,94 a,94 a94 a 3,53 a,53 a53 a
Царевица за силаж, Silag�� maiz��, Silag�� maiz��Silag�� maiz�� 6,71 a,71 a71 a 5,16 b,16 b16 b 3,66 b,66 b66 b
� - еднаквите букви показват недостоверно различни стойности 
� - th�� sam�� l��tt��r show not significant diff��r��nc�� b��tw����n th�� valu��s

Годините с неблагоприятни и преходни условия на отглеждане подреждат 
останалите предшественици (с изключение на фасула) в следния низходящ 
ред: слънчоглед �� царевица за силаж �� царевица за зърно. Подобни резултатислънчоглед �� царевица за силаж �� царевица за зърно. Подобни резултати �� царевица за силаж �� царевица за зърно. Подобни резултати�� царевица за силаж �� царевица за зърно. Подобни резултатисилаж �� царевица за зърно. Подобни резултати �� царевица за зърно. Подобни резултатицаревица за зърно. Подобни резултатизърно. Подобни резултати. Подобни резултати 
и подреждане на изследваните предшественици са получени от Нанкова и др. 
(1995). Данните доказват, че въпреки силното и определящо влияние на условията, 
предшественикът винаги оказва влияние, независимо дали тези условия са 
благоприятни или не.

ИЗВОДИ

Минералното торене в зависимост от вида на предшественика е определящ 
фактор при формиране на добива от зърно при обикновената пшеница, дори при 
неблагоприятни условия на отглеждане.

При години с благоприятни условия минералното торене повишава добива от 
зърно, а разликата между предшествениците е малка.

При неблагоприятни условия на средата разликата в добива между торовите 
варианти намалява относително, а ролята на предшественика нараства 
значително.

 Независимо от условията на годината фасулът се утвърждава като най-
добър предшественик за пшеницата. Царевицата за зърно влияе най-негативно при 
формирането на добива.

В памет на ст.н.с. I ст. д.н. И. Касимов, който след 1��2 г. е започнал работа I ст. д.н. И. Касимов, който след 1��2 г. е започнал работаI ст. д.н. И. Касимов, който след 1��2 г. е започнал работа ст. д.н. И. Касимов, който след 1��2 г. е започнал работа 
по сортовата агротехника на пшеницата.
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