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Резюме 

Костадинова, Св., Г. Панайотова, 2011. Реакция на нови сортове твърда 
пшеница към нивото на азотно хранене. І. Добив на зърно и параметри на 
продуктивност. FCS 7(2):351-362

Целта на изследването е да се оцени продуктивността на генотипове твърда 
пшеница, модифицирани от норми на азотно торене през години с различни 
метеорологични условия. Анализирани са резултати от полски опит, изведен вАнализирани са резултати от полски опит, изведен в 
Института по полски култури-�ирпан на почвен тип излужена смолница през 2008-
2010 г. В изследването са включени българските генотипове �Прогрес�, �Въз�од�,�Прогрес�, �Въз�од�,Прогрес�, �Въз�од�,�, �Въз�од�,, �Въз�од�,�Въз�од�,Въз�од�,�,, 
�Виктория� и �Предел�, отглеждани при азотно торене в норми 0�� ��� 8�� 10�� 12�� 1��� 1� иВиктория� и �Предел�, отглеждани при азотно торене в норми 0�� ��� 8�� 10�� 12�� 1��� 1� и� и �Предел�, отглеждани при азотно торене в норми 0�� ��� 8�� 10�� 12�� 1��� 1� и и �Предел�, отглеждани при азотно торене в норми 0�� ��� 8�� 10�� 12�� 1��� 1� и�Предел�, отглеждани при азотно торене в норми 0�� ��� 8�� 10�� 12�� 1��� 1� иПредел�, отглеждани при азотно торене в норми 0�� ��� 8�� 10�� 12�� 1��� 1� и�, отглеждани при азотно торене в норми 0�� ��� 8�� 10�� 12�� 1��� 1� и, отглеждани при азотно торене в норми 0�� ��� 8�� 10�� 12�� 1��� 1� и 
18 kg/da. Установено бе, че генотиповете твърда пшеница формират среден добив на 
зърно �19 kg/da/dada, варира�� от ��0 варира�� от ��0варира�� от ��0 kg/da/dada през 2008 г. до �50 kg/da/dada през 2009 г. �редният �редният�редният 
добив по сортове е от �05 kg/da/dada при �Прогрес� до ��1при �Прогрес� до ��1�Прогрес� до ��1Прогрес� до ��1� до ��1 до ��1��1 kg/da/dada при �Предел�. При торене�Предел�. При торенеПредел�. При торене�. При торене. При торенеПри торене 
с ��12 средният добив е ���.5 kg/da/dada, превишава�� неторено с �2.5 %, като при сорт 
�Предел� добивът на зърно достига ��� kg/da/dada. Изпитваните по-високи � норми неИзпитваните по-високи � норми не 
гарантират кратно увеличение на продуктивността. В изследването нивото на азотно 
торене се явява най-силния източник на вариране (�2.22 % от об��ото влияние 
на факторите), доказано при Р≤0.001. Условията през годините съ��о влияят във.001. Условията през годините съ��о влияят във001. Условията през годините съ��о влияят във 
висока степен (1�.5(1�.51�.5 %). Различията в добива между генотиповете са доказани при. Различията в добива между генотиповете са доказани при 
Р≤0.05 при по-ниско участие от об��ото вариране - 5.2�.05 при по-ниско участие от об��ото вариране - 5.2�05 при по-ниско участие от об��ото вариране - 5.2� %. Взаимодействието �� � ��� � � � �� 
е несъ��ествено (1.�1 %), т.е. реакцията на сортовете към нивото на азотно �ранене 
през периода по отношение на продуктивността е еднопосочна. �редната височина. �редната височина�редната височина 
на растенията е 9�.� cm, като при сорт �Прогрес� стойностите са най-високи – 101.5 като при сорт �Прогрес� стойностите са най-високи – 101.5�Прогрес� стойностите са най-високи – 101.5Прогрес� стойностите са най-високи – 101.5� стойностите са най-високи – 101.5 стойностите са най-високи – 101.5 
cm, а при �Въз�од� - най-ниски (8�.��Въз�од� - най-ниски (8�.�Въз�од� - най-ниски (8�.�� - най-ниски (8�.� - най-ниски (8�.� cm). �оказана е сортова реакция по отношение �оказана е сортова реакция по отношение 
на основни структурни елементи на добива.

Ключови думи: �върда пшеница – �орт – �зот – �обив�върда пшеница – �орт – �зот – �обиввърда пшеница – �орт – �зот – �обив�зот – �обивзот – �обив

Abstract

Panayotova, G., Sv. Kostadinova, 2011. Response of new durum wheat genotypes to 
the level of  nitrogen nutrition. I. Grain yield and parameters of productivity. FCS 7(2):351-
362

�he aim was to evaluate the productivity a�d �uality o�� durum wheat �e�otypes,a�d �uality o�� durum wheat �e�otypes,o�� durum wheat �e�otypes,�e�otypes,, 
modified by rates o�� �itro�e� ��ertilizatio� i� years with di����ere�t weather co�ditio�s. ��alyzed 
the results o�� field trials, carried out at the ��stitute o�� field crops - �hirpa�, o� the soil typecarried out at the ��stitute o�� field crops - �hirpa�, o� the soil type at the ��stitute o�� field crops - �hirpa�, o� the soil type- �hirpa�, o� the soil type�hirpa�, o� the soil typeon ���� �o��� ��������� �o��� ����� 
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Leached vertisols duri�� the period 2008-2010. �he study i�cluded �ul�aria� �e�otypeseached vertisols duri�� the period 2008-2010. �he study i�cluded �ul�aria� �e�otypesvertisols duri�� the period 2008-2010. �he study i�cluded �ul�aria� �e�otypesduri�� the period 2008-2010. �he study i�cluded �ul�aria� �e�otypes. �he study i�cluded �ul�aria� �e�otypes �he study i�cluded �ul�aria� �e�otypesd �ul�aria� �e�otypes �ul�aria� �e�otypes 
“���������,����������,��,� “Vazh�d�,�,� “��ct�r�a���ct�r�a�� �n���n�� “Predel� �row� u�der �itro�e� ��ertilizatio� i� rates�row� u�der �itro�e� ��ertilizatio� i� rates u�der �itro�e� ��ertilizatio� i� rates 
0�� �0�� 80�� 100�� 120�� 1�0�� 1�0 a�d 180�� �0�� 80�� 100�� 120�� 1�0�� 1�0 a�d 180 �0�� 80�� 100�� 120�� 1�0�� 1�0 a�d 180�� 80�� 100�� 120�� 1�0�� 1�0 a�d 180 kg/ha. �t was ��ou�d that durum wheat �e�otypes�t was ��ou�d that durum wheat �e�otypes 
��ormed the avera�e �rai� yield o�� �.19ed the avera�e �rai� yield o�� �.19 the avera�e �rai� yield o�� �.19 t/ha/hahaa, ra��i�� ��rom �.�0.�0�0 t/ha/hahaa i� 2008 to �.50.5050 t/ha/hahaa �n 
2009. �he avera�e yield o�� �e�otypes was ��rom �.05. �he avera�e yield o�� �e�otypes was ��rom �.05 �he avera�e yield o�� �e�otypes was ��rom �.05�he avera�e yield o�� �e�otypes was ��rom �.05 avera�e yield o�� �e�otypes was ��rom �.05�e�otypes was ��rom �.05 was ��rom �.05was ��rom �.05 �.05.0505 t/ha/hahaa �o���o�� “Pr��ress�Pr��ress�� to �.�1 t�ha ��or the.�1 t�ha ��or the�1 t�ha ��or thet�ha ��or the�ha ��or the�� �o�� ����� �o�� ���� �o�� ���� ���� 
“���d�l�.. �t ��t � �12 the avera�e yield was �.��the avera�e yield was �.��avera�e yield was �.��was �.��s �.��.����� t/ha/hahaa, exceedi�� u���ertilized with �2.5u���ertilized with �2.5 with �2.5 �,�,, w������ 
�o�� “Predel� the �rai� yield reached �.��ed �.�� �.��.���� t/ha/hahaa. �he hi�her � rates were �ot �uara�teed�he hi�her � rates were �ot �uara�teed 
i�crease i� productivity. �� the study the � level was the most power��ul source o�� variatio� 
(�2.22 % o�� the total i�flue�ce o�� ��actors), si��ifica�t at p≤0.001. �o�ditio�s over the years 
were also i�flue�ced i� hi�h ra�k (1�.5 %). Di����ere�ces i� �rai� yield betwee� �e�otypes 
w������ ���ov��n �n P≤0.05, i� the lower part o�� the total variatio� - 5.2� %. �� x � i�teractio� 
was u�si��ifica�t (1.�1 %), i.e. �e�otypes reactio� to the � level duri�� the period i� terms 
o�� productivity was o�e way. �he avera�e hei�ht o�� pla�ts was 9�.��he avera�e hei�ht o�� pla�ts was 9�.� cm, i� “Pr��ress�Pr��ress�� 
values   are hi�hest - 101.5 cm, a�d i��n�� �n “�azh�d� - the lowest (8�.� cm). �he �e�otypesT��� ���no������ ���no���������no������ 
respo�se to ma�or structural eleme�ts o�� yield was demo�srated. to ma�or structural eleme�ts o�� yield was demo�srated.to ma�or structural eleme�ts o�� yield was demo�srated. ma�or structural eleme�ts o�� yield was demo�srated.ma�or structural eleme�ts o�� yield was demo�srated. structural eleme�ts o�� yield was demo�srated.structural eleme�ts o�� yield was demo�srated. eleme�ts o�� yield was demo�srated.eleme�ts o�� yield was demo�srated. o�� yield was demo�srated.o�� yield was demo�srated. yield was demo�srated.yield was demo�srated. was demo�srated.was demo�srated. demo�srated.demo�srated. 

K�yw��d�: Durum wheat - �ariety - �itro�e� –�ield- �ariety - �itro�e� –�ield �ariety - �itro�e� –�ield

увод

През последните години в България нараства производството на зърно от 
твърдата пшеница ( ((Tr. �urum �esf. �urum �esf�urum �esf �esf�esf.) и се увеличава консумацията на продукти, и се увеличава консумацията на продукти, 
произведени от твърда пшеница. Въпросите за сорта и за прилаганата агроте�ника, 
в т.ч. и за нивото на азотно �ранене, са актуални за постигане на стабилни добиви 
на зърно. Биологията на твърдата пшеница и необ�одимостта от повишаване наБиологията на твърдата пшеница и необ�одимостта от повишаване наи необ�одимостта от повишаване на 
продуктивността изискват прилагане на оптимални торови норми, съобразени с 
района и спецификата на полето. Повечето проучвания за торенето на пшеницата 
се отнасят главно до меката и само ограничен брой от тя� са за твърдата пшеница.

Твърдата пшеница притежава качества, които я правят търсена на световния 
пшеничен пазар. Тя има твърдо зърно с висока стъкловидност, здрав глутен с голяма 
разтегливост и малка еластичност, високо съдържание на протеин и каротиноиди, 
които придават ке�либарено жълт цвят на продуктите. Твърдата пшеница е 
традиционен материал за производство на макаронени изделия и е незаменима в 
това отношение в сравнение с обикновената пшеница.

България се явява един от районите с най-благоприятни условия за отглеждане 
на висококачествена продукция. Най-под�одя��и за отглеждане на твърда пшеница 
са равнинните райони на Южна България и отчасти �ерноморското крайбрежие 
(Иванова и Ценов, 2010�� Колев и др., 2010�� Колев, Т., Колев и др., 200���Колев, Т., Колев и др., 200���Колев и др., 200��� �ечев В. & �. 
�ечев, 2009). �ленството на България в �� дава възможност за възраждане на тази2009). �ленството на България в �� дава възможност за възраждане на тази 
стара земеделска култура у нас.

Благодарение на редица биологични особености като по-бавен темп на развитие 
през пролетта, слаба реакция към скъсения есенен ден и др., твърдата пшеница 
понася по-късна сеитба, поради което с успе� се отглежда в сеитбооборотна 
двойка с памук. Торенето на отглежданата след памук твърда пшеница трябва да 
се съобразява с факта, че значителна част от азота, внесен сре��у памука, не се 
усвоява от него, а остава в почвата. При прилагане на минерално торене двете 
култури участват активно в преразпределението и усвояването на �ранителните 
ве��ества (Панайотова, 1999). 

Проблемът за ролята на агроте�никата и метеорологичните условия приза ролята на агроте�никата и метеорологичните условия припри 
реализация на генетично обусловената продуктивност при сортове твърда пшеница 
е обект на значителна изследователска работа, както у нас, така и по света (�ечевзначителна изследователска работа, както у нас, така и по света (�ечев изследователска работа, както у нас, така и по света (�ечевпо света (�ечев света (�ечев�ечев 
и др., 2010�� Колев и др., 2000�� �a�ayotova & Dechev, 200��� �нев и др., 200��� и др., 2000�� �a�ayotova & Dechev, 200��� �нев и др., 200���, 2000�� �a�ayotova & Dechev, 200��� �нев и др., 200����� �a�ayotova & Dechev, 200��� �нев и др., 200����a�ayotova & Dechev, 200��� �нев и др., 200��� & Dechev, 200��� �нев и др., 200���Dechev, 200��� �нев и др., 200���, 200��� �нев и др., 200�������� �a�di,, 
2009�� Mohammadi & �mri, 2009�� & �mri, 2009���mri, 2009��, 2009���� Schilli��b et al., 200�). �ечев & Панайотова (2010)et al., 200�). �ечев & Панайотова (2010) al., 200�). �ечев & Панайотова (2010)al., 200�). �ечев & Панайотова (2010)., 200�). �ечев & Панайотова (2010), 200�). �ечев & Панайотова (2010) 
посочват, че средно за 11-годишен период (1998-2008 г.) добивът на зърно е �2�.� kg//
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da като варира от 25�.8 kg/da/dada до 582.1 kg/da./da.da.. �обивът на зърно варира в зависимост 
от метеорологичните условия, района, почвеното плодородие и торене, приложена 
агроте�ника, генетичния потенциал на сорта и взаимодействието между тя� (�елчев, 
200��� �жугалов, 2010�� Колев и �нев, 2002�� Панайотова, 1998�� Панайотова и др., 
200��� Пенчев и �алджиев, 200��� �алджиев, 2002�� 200��� 200��� Delchev & �a�ayotova, & �a�ayotova,�a�ayotova,, 
2010�� López-�ellido R. & L. López-�ellido, 2001�� �a�ayotova, ��., 1998�� Modhe� et al.,�a�ayotova, ��., 1998�� Modhe� et al.,, ��., 1998�� Modhe� et al.,��., 1998�� Modhe� et al.,., 1998�� Modhe� et al.,et al., al.,al.,., 
2008�� �a�ayotova & Dechev, 2002�� & Dechev, 2002��Dechev, 2002��, 2002�� �a�ayotova,  Dechev & �alkova, 200�& �alkova, 200� �alkova, 200��� Rharrabti et��� 
al.,., 2003).

Всички сортове проявяват висока отзивчивост към азота. Азотното торене ��е 
остане и в бъде��е основния фактор за висока продуктивност. Главното изискване 
за висок добив, съчетан с добро качество на зърното е растенията да получат 
оптимално количество азот през вегетацията (Колев, 2005�� �a�ayotova & ��orba�ov,Колев, 2005�� �a�ayotova & ��orba�ov,, 2005�� �a�ayotova & ��orba�ov, 2005�� �a�ayotova & ��orba�ov,�� �a�ayotova & ��orba�ov, �a�ayotova & ��orba�ov,�a�ayotova & ��orba�ov, 
1999�� Ricciardi, 2001��). Азотът влияе силно вър�у растежа, но влиянието му вър�уRicciardi, 2001��). Азотът влияе силно вър�у растежа, но влиянието му вър�у, 2001��). Азотът влияе силно вър�у растежа, но влиянието му вър�у2001��). Азотът влияе силно вър�у растежа, но влиянието му вър�у 
добива, качеството и формирането на су�о ве��ество е в зависимост от условията 
на отглеждане. През благоприятни в метеорологично отношение години по-силно 
се проявява действието на по-високи азотни норми (Панайотова и Костадинова, 
200��� ��ior�io et al., 1992��).��ior�io et al., 1992��). et al., 1992��).et al., 1992��). al., 1992��).al., 1992��).., 1992��).). �поред �ечев (1995) при торене на твърда пшеница с 
по-високи норми (��1�P�) коефициентът на вариране на добива през отделните 
години е по-висок. Редица проучвания (Панайотова, 2001�� Панайотова и �ечев, 
200��� Панайотова и �нев, 2001�� �амодова, 2010�� �a�ayotova, 2010�� Deshmukh et, 2010�� Deshmukh etDeshmukh et ������ 
al., 1990��., 1990�� �acucci et al., 200�) установяват ефективността от торенето при сортове с 
различни генетични заложби при диференцирана почвена запасеност. Об��оприето е 
с�ва��ането, че сортовете се различават по своята отзивчивост към акумулиране на 
азот във вегетативните части. Публикуваните противоположни мнения за влиянието 
на нивото на азотното торене вър�у добива се дължат преди всичко на различните 
условия, при които са провеждани изследванията и на биологичните особености на 
изпитваните сортове. 

Из�ождайки от изложеното и нуждите на практиката целта на настоя��ето 
изследване е да се оцени продуктивността на зърното от сортове твърда пшеница 
при приложени норми на азотно торене през години с различни метеорологични през години с различни метеорологичнипрез години с различни метеорологични 
условия. 

матеРиаЛ и методи 

Изследването е проведено през реколтните 2008-2010 г.през реколтните 2008-2010 г. г.г. в полето на Института 
по полски култури – гр.�ирпан в двуполно сеитбообръ��ение памук-твърда пшеница 
при неполивни условия. Полският опит е заложен по метода на дробните парцелкиПолският опит е заложен по  метода на дробните парцелки 
в четири повторения при големина на реколтната парцелка 10 м2. Предшественикът 
е памук, торен с �8. 

Изпитано е влиянието на азотното торене в норми 0�� ��� 8�� 10�� 12�� 1��� 1� и 18 
kg/da. Азотът като �H��O� е внасян двукратно: 1�� от торовата норма е приложена 
предсеитбено, а 2�� са внасяни като под�ранване в начало на пролетна вегетация. 
Фосфорът като троен суперфосфат е приложен предсеитбено в норма Р8 за всички 
изпитвани азотни нива. 

Предмет на проучване са сортовете твърда пшеница „�рогрес�,� „възход�,� 
„виктори��� и „�редел�,� създадени в ИПК-�ирпан. �орт „�рогрес� без азотно 
торене е приет за контрола. 

�орт „�рогрес� е създаден по метода на експерименталния мутагенезис.по метода на експерименталния мутагенезис. 
Утвърден е през 1990 г. и е национален стандарт за добив. През последните годинитвърден е през 1990 г. и е национален стандарт за добив. През последните години и е национален стандарт за добив. През последните годиниационален стандарт за добив. През последните години 
е с най-високо дялово участие в сортовата структура на твърдата пшеница у нас. 

�орт „възход� е признат за оригинален през 1999 г. �ъздаден е по метода на по метода на 
експерименталния мутагенезис. �ортът се откроява с много добра продуктивност, �ортът се откроява с много добра продуктивност, 
зимоустойчивост и устойчивост към болести.  
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�орт „виктори��� е признат през 200�г.Полученечрезвътревидова�ибридизация г.Полученечрезвътревидова�ибридизацияг. Получен е чрез вътревидова �ибридизация 
и многократен индивидуален отбор. �ортът е с много добра устойчивост на полягане�ортът е с много добра устойчивост на полягане 
и висока братимост. Характеризира се с висок потенциал за добив, добра стабилност 
през различни години, добра студоустойчивост. 

Сорт „�редел� е признат през 2008 г. Получен е по метода на �ибридизацияе признат през 2008 г. Получен е по метода на �ибридизация 
между твърдите пшеници Lloyd и �-�1�� чрез многократен индивидуален отбор. Има ИмаИма 
изправен флагов лист, който запазва ъгъла си спрямо стъблото до узряване. �ърното�ърното 
е с жълт цвят, средно едро, със слабо удължена форма. Има високо съдържание, със слабо удължена форма. Има високо съдържание слабо удължена форма. Има високо съдържаниеИма високо съдържание високо съдържание 
на каротиноиди, които придават стабилен цвят на макаронените изделия от него.идават стабилен цвят на макаронените изделия от него.дават стабилен цвят на макаронените изделия от него. 
�ортът носи маркерен ген за високо качество на глутена – гама глиадин �5 и се 
�арактеризира с високи и стабилни по години макаронени качества на зърното. 
Показва повишена су�оустойчивост при наши условия. �ъчетаването на висок 
добив с много добри макаронeни качества на зърното го правят един от най-ценнитеeни качества на зърното го правят един от най-ценнитени качества на зърното го правят един от най-ценните 
сортове твърда пшеница у нас.

Прилаганите агроте�нически мероприятия при отглеждане на твърдата пшеница 
са извършвани съобразно утвърдената те�нология за района (�нев и др., 2008).8).). 
Борба с плевели, болести и неприятели е провеждана при необ�одимост с под�одя��и 
пестициди. Прибирането е извършено със селекционен комбайн. 

Определени са добив на зърно (kg/da/dada), ефект от 1 k� � (k� � ( � (� ( (kg зърно),� структурни 
елементи на добива, височина във фаза узряване (cm). Информация заИнформация за 
самостоятелното влияние на генотиповете, условията на средата (години) и азотното 
торене, както и взаимодействието между факторите е получена чрез дисперсионен 
анализ (��O��). 

Опитното поле на ИПК-�ирпан е разположено на �2.2о северна ширина и 1�� 
m надморска височина. �поред климатичното райониране на страната районът е 
изключително под�одя�� за отглеждане на твърдата пшеница по отношение на 
валежи и температура на възду�а.

Метеорологичните условия през �-те години на изследване и среднитете условия през �-те години на изследване и средните условия през �-те години на изследване и средните�-те години на изследване и средните 
дългогодишни стойности (1928-200�) за температурата и валежите се различават 
значително (табл. 1). Температурните суми об��о за вегетационния период на1). Температурните суми об��о за вегетационния период на). Температурните суми об��о за вегетационния период на 
твърдата пшеница през 2008, 2009 и 2010 г. надвишават средногодишната сума 
съответно със 10�, �19 и 2�8 o�. Температурните суми, както за есенно-зимния, така. Температурните суми, както за есенно-зимния, така 
и за пролетно-летния период са значително по-високи в сравнение с  дългогодишния 
период. Температури под -1�емператури под -1�о� през м. февруари 2010 г. предизвика�а частично. февруари 2010 г. предизвика�а частично февруари 2010 г. предизвика�а частично 2010 г. предизвика�а частично частично 
измръзване на посевите и по-ниски добиви на зърно. През 2010 г. по-високите на посевите и по-ниски добиви на зърно. През 2010 г. по-високите и по-ниски добиви на зърно. През 2010 г. по-високите на зърно. През 2010 г. по-високите През 2010 г. по-високитеПрез 2010 г. по-високитерез 2010 г. по-високите2010 г. по-високите по-високитепо-високитео-високитете 
температури  и засушаване през май редуцира�а добива. редуцира�а добива. добива.

таблица 1.. Метеорологични условия през вегетационния период (Х-��) на твърдата(Х-��) на твърдатана твърдата 
пшеница за района на �ирпан, 2008-2010 г. за района на �ирпан, 2008-2010 г.

Tabl� 1. Meteorolo�ical co�ditio�s duri�� durum wheat ve�etatio� period (Х-��), �hirpa�, 
2008-2010

Година 
�ear

Температурна сума 
�emperature sum ((o�))

Валежи
�recipitatio� (mm)(mm)mm))

X-��-���� ���-��-���� X-��-���� X-��-���� ���-��-���� X-��-����
2008 ��� 1��� 2��8��8 �22 210 5�2
2009 1011 1�8� 2�9� 1�� 95 2�2
2010 8�9 1��� 2�1� �11 20� 51�
1928-2008-200808 �05 1��0 2��5 2�8 20� ��2  

По отношение на валежната обезпеченост об��о за вегетационния период, през 
2008 и 2010 г. сумата на валежите е съответно с 90 и �5 mm/m/mm2 в повече, а през 
2009 г. с 210 mm по-малко от средната стойност. Като цяло реколтната 2009 г. неКато цяло реколтната 2009 г. не 
е благоприятна за развитието на твърдата пшеница. �равнително равномерното. �равнително равномерното �равнително равномерното�равнително равномерното 
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разпределение на валежите през пролетните месеци (���-��) на 2008 г. оказа много(���-��) на 2008 г. оказа много���-��) на 2008 г. оказа много-��) на 2008 г. оказа много��) на 2008 г. оказа много) на 2008 г. оказа многона 2008 г. оказа многооказа много 
добро влияние вър�у вегетацията на културата, но обилните валежи през м. юни, но обилните валежи през м. юни 
предизвика�а полягане на твърдата пшеница, особено на торената с по-високи азотни 
норми и влоши�а външния вид на зърното. 2010 г. беше благоприятна за развитието2010 г. беше  благоприятна за развитието 
на твърдата пшеница и получаването на добър добив, но много неблагоприятна по 
отношение на качеството на зърното поради падналите валежи през м. юли (11�.� поради падналите валежи  през м. юли (11�.�през м. юли (11�.�(11�.�11�.� 
mm/m/mm2)..

Почвата в опитното поле е излужена смолница (Leached vertisols) (��O, 2002),Leached vertisols) (��O, 2002), vertisols) (��O, 2002),vertisols) (��O, 2002),) (��O, 2002),��O, 2002),, 2002), 
�арактеризира��а се с глинест ме�аничен състав, обемна маса - 1.0-1.2 g/cm3�� 
относителна плътност - 2.�, ниска об��а порьозност, сорбционен капацитет - �5-50 
mequ/100 g почва. Поради високата си влагоемност е под�одя��а за отглеждане 
на твърдата пшеница, особено в години с трайни засушавания. Почвата е със 
съдържание на �умус 2.0-2.� %, със слабо кисела до неутрална почвена реакция, 
с бедна до средна запасеност с минерален азот, слабо обезпечена с подвижни 
фосфати и добре снабдена с усвоим калий (табл. 2). 

таблица 2. Агро�имична �арактеристика на почвен тип излужена смолница в районаАгро�имична �арактеристика на почвен тип излужена смолница в районаарактеристика на почвен тип излужена смолница в районав района 
на ИПК-�ирпан

Tabl� 2. 2.. ��rochemical characteristic o�� the soil type Leached vertisols, �hirpa� characteristic o�� the soil type Leached vertisols, �hirpa�characteristic o�� the soil type Leached vertisols, �hirpa� o�� the soil type Leached vertisols, �hirpa�o�� the soil type Leached vertisols, �hirpa� the soil type Leached vertisols, �hirpa�the soil type Leached vertisols, �hirpa� Leached vertisols, �hirpa�Leached vertisols, �hirpa�, �hirpa��hirpa�

�ълбочина
Depth
(cm)

pH(K�l)
Хумус Humus

(�)�))

Минерален азот 
Mi�eral � 

(mg/kg soil)/kg soil)kg soil) soil)soil)

Усвоими форми
�vailable ��orms ( ��orms (mg/100 g)

P2О5 К2О
0-10 5.5 - 5.8 2.05-2.20 15 - 18 18 0.� - 0.5 �2-�8
10-20 5.5 - 5.8 2.10-2.�0�00 20 - 25 0.5 - 1.� 25-�5
20-�0 5.8 - �.5 1.95-2.252.25 2� - 25 2.5 - �.0 19-28
�0-�0 �.0 - �.50 - �.5 - �.5 1.5�-1.�05�-1.�0�-1.�01.�0 20 - 22 2.0 - �.2 15-2�
�редно Mea�  M���n 5.5 - �.5 1.5�-2.�0 15 - 25 0.5 - �.2 15-�8

РезуЛтати и обСъЖдане 

таблица 3.. �исперсионен анализ за добив на зърно от сортове твърда пшеница при припри 
нива на азотно торене за периода 2008-2010 г.

Tabl� 3. 3.3. ��alysis o�� varia�ce ��or �rai� yield o�� ��our durum wheat �e�otypes at ei�ht o� v�����n��� �o�� �����n �������� o� �o��� �������� w����� ���no������ �� ������o� v�����n��� �o�� �����n �������� o� �o��� �������� w����� ���no������ �� ������ v�����n��� �o�� �����n �������� o� �o��� �������� w����� ���no������ �� ������v�����n��� �o�� �����n �������� o� �o��� �������� w����� ���no������ �� ������ �o�� �����n �������� o� �o��� �������� w����� ���no������ �� �������o�� �����n �������� o� �o��� �������� w����� ���no������ �� ������ �������� w����� ���no������ �� �������������� w����� ���no������ �� ������ w����� ���no������ �� ������w����� ���no������ �� ������ ���no������ �� ���������no������ �� ������ ������������ 
�itro�e� levels, 2008-2010 levels, 2008-2010levels, 2008-2010, 2008-2010

Източник
 вариране So������ o� 

v�������on

�тепен на 
свобода 

d.��.

�ума от 
квадрати 

S��� o� ��������� o� ���������o� ��������� ������������������ 

�ума от 
квадрати, Sum S���S��� 
o�� s�uares, s�uares,s�uares,, %

�редни
 квадрати 

M���n ���������
Об��о��otal 95 �280�� 100.00.0000         --
Година��ear�ear 2 5��12 1�.50 28�0� ***
Варианти��aria�ts�aria�ts �1 1�0�12 �8.90      2.9 ***
�� – Генотип� – Генотип��
��e�otype � 1�292 5.2�   5��� **
� - � нормa� � level - � нормa� � level� нормa� � level нормa� � levela� � level � 1�8�8� �2.22 19�8� ***
�� x � 21 ���� 1.�1     221 �.s.
Грешка��rror�rror �2 110210 ��.�0   1��81��8

*�� *** - доказано при ниво на вероятност Р�0.05 и 0.001, съответно доказано при ниво на вероятност Р�0.05 и 0.001, съответно�0.05 и 0.001, съответно0.05 и 0.001, съответно.05 и 0.001, съответно05 и 0.001, съответно.001, съответно001, съответно
*�� *** - si��ifica�t at the �� 0.05 a�d 0.001 level o�� probability, respectivelysi��ifica�t at the �� 0.05 a�d 0.001 level o�� probability, respectively at the �� 0.05 a�d 0.001 level o�� probability, respectivelyat the �� 0.05 a�d 0.001 level o�� probability, respectively the �� 0.05 a�d 0.001 level o�� probability, respectivelythe �� 0.05 a�d 0.001 level o�� probability, respectively �� 0.05 a�d 0.001 level o�� probability, respectively�� 0.05 a�d 0.001 level o�� probability, respectively 0.05 a�d 0.001 level o�� probability, respectivelya�d 0.001 level o�� probability, respectively 0.001 level o�� probability, respectivelylevel o�� probability, respectively o�� probability, respectivelyo�� probability, respectively probability, respectivelyprobability, respectively, respectively�����������v�����

�исперсионният анализ за изследването показва, че различията междуза изследването показва, че различията между показва, че различията между 
факторите – генотипове (��), азотни норми (�) и години са съ��ествени (табл. �).генотипове (��), азотни норми (�) и години са съ��ествени (табл. �).(��), азотни норми (�) и години са съ��ествени (табл. �).��), азотни норми (�) и години са съ��ествени (табл. �).), азотни норми (�) и години са съ��ествени (табл. �)., азотни норми (�) и години са съ��ествени (табл. �).(�) и години са съ��ествени (табл. �).�) и години са съ��ествени (табл. �).) и години са съ��ествени (табл. �).и години са съ��ествени (табл. �).�).). 
Нивото на азотно торене се явява най-силния източник на вариране (�2.22 % от 
об��ото влияние на факторите), доказано при Р≤0.001. Условията през годините.001. Условията през годините001. Условията през годините 
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съ��о влияят във висока степен (1�.50(1�.501�.50 %). Различията в добива на зърно между. Различията в добива на зърно между 
изпитваните генотипове са доказани при Р≤0.05, макар и в по-ниска степен на.05, макар и в по-ниска степен на05, макар и в по-ниска степен на 
участие от об��ото вариране - 5.2� %. Взаимодействието �� � � е несъ��ествено (1.�1�� � � е несъ��ествено (1.�1 � � е несъ��ествено (1.�1� е несъ��ествено (1.�1 е несъ��ествено (1.�1 
%), т.е. реакцията на сортовете към нивото на азотно �ранене през разглеждания 
период по отношение на продуктивността е еднопосочна..

При оценка на средния добив за периода от четирите сорта твърда пшеница, 
модифициран от нормите на � торене през разглежданите години бе установено, че 
добивът на зърно средно за периода е �19.1 kg/da/dada като варира от ��0.2 kg/da/dada през 
2008 г. до �50.2 kg/da/dada през 2009 г., т.е. условията през годините влияят съ��ествено 
(табл. �). 

Реализираният среден добив по сортове е в граници от �05.2 среден добив по сортове е в граници от �05.2 kg/da/dada припри “�рогрес��рогрес�� 
до ��0.9��0.9 kg/da/dada при “�редел�,��редел�,��,� с 8.8с 8.8 % в повече. �а периода добивът на зърно е най-
нисък при сорт “виктори���,�виктори���,��,�,� отглеждан без торене – �25.��25.�25.� kg/da/dada, а най-високата 
стойност - ��8.� kg/da/dada е при сорт “�редел�,��редел�,��,�,� торен с �1�. При всички нива на торенери всички нива на торене 
се наблюдава нарастване на добива по сортове с 1.� до 8.8 % в сравнение със 
стандарта ��рогрес�.

Без торене, под влияние на почвеното плодородие и благоприятните температурана почвеното плодородие и благоприятните температурато плодородие и благоприятните температура плодородие и благоприятните температура 
и влага, добивът на зърно е средно ���.8 добивът на зърно е средно ���.8 kg/da/dada, от �25.� (“виктори���“виктори���виктори����) до �50.� 
(“�редел�)“�редел�)�редел�)��� kg/da/dada, със силно изразено вариране при промяна условията на средата. 
По-високият добив на зърно придобив на зърно припри “�редел��редел�� без торене показва, че този сорт е по- сорт е по-е по-по-
слабо взискателен към нивото на почвената запасеност и е по-приспособим заи е по-приспособим зае по-приспособим за 
отглеждане при условия на биологично и екологосъобразно земеделие. при условия на биологично и екологосъобразно земеделие. условия на биологично и екологосъобразно земеделие.и екологосъобразно земеделие.земеделие. 

 
таблица 4. �обив на зърно от сортове твърда пшеница при азотно торене, средно сортове твърда пшеница при азотно торене, среднотвърда пшеница при азотно торене, средноазотно торене, средно торене, средно 

за 2008-2010 г.2008-2010 г.2010 г. (kg/da)kg/da)/da)da))
Tabl� 4. 4.4.. ��rai� yield o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or 2008-

2010, (kg/da)kg/da)/da)da))

�орт ��e�otype ��e�otype
� торене � � ��ertilizatio� торене � � ��ertilizatio�торене � � ��ertilizatio� � � ��ertilizatio� � ��ertilizatio�� ��ertilizatio� (kg/da)kg/da)da)

�редно сорт сортсорт
�vera�e ��or 
���no�����

�0 �� �8 �100 �12 �1�� �1� �188 kg/da/dada %
Прогрес �ro�ress �2� ��� �01 �2� ��0 ��� �2� �22 405.2 100.0
Въз�од �azhod�azhod ��� ��� �00 �2� ��2 ��� ��� ��� 411.9 101.�
Виктория �ictoria �25 �90 �2� ��2 ��9 �5� ��8 ��� 418.3 10�.2
Предел �redel P���������� �51 �11 ��� ��1 ��� ��8 ��8 ��9 440.9 108.8
�редно-� (-� (� ( (kg/da) 
�vera�e ��or �      335 384 418 436 444 455 447 435 419.1 -
       % 100 1155 1255 1�0 1�22 1��� 1�� 1�0�0 - -

��D 5 %�� 1 %�� 0.1% �� �8.81�� 91.�8�� 118.92.1% �� �8.81�� 91.�8�� 118.921% �� �8.81�� 91.�8�� 118.92�8.81��  91.�8��  118.92

Отчитайки взаимодействието �� � � се установи, че при всички сортове се�� � � се установи, че при всички сортове се � � се установи, че при всички сортове се� се установи, че при всички сортове се се установи, че при всички сортове се 
наблюдава нарастване на добива до самостоятелно торене с �1� – средно �55.0 
kg/da/dada, превишава��о неторено (���.8 превишава��о неторено (���.8о неторено (���.8 неторено (���.8о (���.8 (���.8(���.8 kg/da/dada) с �5.8 с �5.8 �5.8 %. На почвения тип, с ниска до 
умерена фосфатна запасеност, при масово прилаганото торене с �12 се формира 
среден добив ���.5 kg/da, над неторената контрола с �2.5 %, в граници ��0-��� 
kg/da/dada, като разликата в добива спрямо �1� е несъ��ествена. Торене с 12 kg �/dada 
повишава добива при всички сортове. При � норми от порядъка на 8 kg/da средното 
нарастване е с 2�.8 % спрямо неторено. Изпитваните по-високи � норми - 1� и 18 kg/da/dada 
не гарантират увеличение на продуктивността. Подобни резултати, потвърждава��и 
ключовата роля на минералното торене в зависимост от условията на средата и 
вида на генотипа са представени и от �epo (200�) и �ertic et al. (200�).�epo (200�) и �ertic et al. (200�). (200�) и �ertic et al. (200�).и �ertic et al. (200�).�ertic et al. (200�). et al. (200�).et al. (200�). al. (200�).al. (200�).. (200�). (200�)..

В години с недостатъчна валежна обезпеченост през вегетационния период, 
при късна сеитба и късно поникване е препоръчително торене с по-умерени азотни 
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норми. Формира се по-висок добив в сравнение с твърда пшеница, торена с високи 
норми. �ъчетаването на по-богатата �ранителна среда със засушаване и високи 
температури през критичните фази от развитието депресира растенията и понижава 
добива. Влиянието на валежите е по-силно изразено от това на температурната 
сума. 

�фектът от 1 kg �, изразен в зърно, през периода е нисък – средно 8.�2 kg зърно 
(табл. 5). � нарастване на � норма ефектът нараства до 10.�5 kg зърно при торене 
с �8, след което намалява до 5.59 kg при торене с 18 kg ��da. При сорт �Виктория��Виктория�Виктория�� 
ефектът от 1 kg � е най-висок – средно 9.5� kg зърно, а при �Въз�од� е най-нисък�Въз�од� е най-нисъкВъз�од� е най-нисък� е най-нисък е най-нисък 
– �.22 kg зърно. �илно изразени са различията по години.  

таблица 5.5.. �фект от 1 kg азотен тор при торене на сортове твърда пшеница,азотен тор при торене на сортове твърда пшеница,тор при торене на сортове твърда пшеница,при торене на сортове твърда пшеница,торене на сортове твърда пшеница,на сортове твърда пшеница,твърда пшеница, kg 
зърно, средно за 2008-2010 г. 2008-2010 г.2008-2010 г.2010 г..

Tabl� 5. 5.5.. � use e��ficie�cy at �itro�e� ��ertilizatio� o�� durum wheat varieties,� use e��ficie�cy at �itro�e� ��ertilizatio� o�� durum wheat varieties, use e��ficie�cy at �itro�e� ��ertilizatio� o�� durum wheat varieties, at �itro�e� ��ertilizatio� o�� durum wheat varieties,, kg �rai�,�rai�, 
avera�e ��or 2008-2010

�орт ��e�otype ��e�otype
� торене � � ��ertilizatio� торене � � ��ertilizatio�торене � � ��ertilizatio� � � ��ertilizatio� (kg/da)kg/da)g/da) �редно 

за сорт 
�vera�e ��or �o���o�� 
���no������0 �� �8 �100 �12 �1�� �1� �188

Прогрес �ro�ress - �.�� 9.25 9.9 8.58 8.�� �.19 5.28 �.�5
Въз�од �azhod�azhod - 5.1� 8.00 8.� 8.00 �.�1 �.88 �.11 �.22
Виктория �ictoria - 10.8 12.2 11.0 10.2 9.0� �.�1 �.0� 9.5�
Предел �redel P���������� - 10.0 11.9 11.0 10.2 9.0� �.�1 �.89 9.19
�редно за � за �за � ��
�vera�e ��or � - 8.1� 10.� 10.2 9.2� 8.55 �.92 5.59 8.�2

Продуктивността нараства и в резултат на положителното влияние на азота 
вър�у структурните елементи на добива (табл. �, �, 8 и 9). �ължината на класа, броят�, �, 8 и 9). �ължината на класа, брояти 9). �ължината на класа, броят 
на класчетата в клас и броят на зърната в клас нарастват с повишаване на азотната 
норма до 18 kg/da. �орт ��рогрес�  формира клас с по-голяма дължина – средно 
�.81 сmm, a при сорт ��редел� класовете са по-добре озърнени (средно ��.� брой��.� брой брой 
зърна в клас) и с по-едро зърно (средно 2.082.08 g). Масата на зърното при “�редел� 
нараства до торене с �12, което би�ме обяснили с невъзможността за из�ранване 
на по-големия брой зърна. При останалите три сорта масата  на зърното в 1 клас 
нараства с повишаване на азотната норма до 188 kg/da/dada. �lvaro et al. (2008) съ��о �lvaro et al. (2008) съ��осъ��о 
посочват сортови различия по отношение на основните компоненти на класа.

 
таблица 6. �ължина на клас от сортове твърда пшеница при азотно торене, средно средносредно 

за 2008-2010 г. (cm)cm))
Tabl� 6. 6. Le��th o�� the spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��orLe��th o�� the spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or o�� the spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��oro�� the spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or the spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��orthe spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��orspike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��oro�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��ordurum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��orwheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��orvarieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��orat �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or�itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or ��ertilizatio�, avera�e ��or��ertilizatio�, avera�e ��or, avera�e ��or �v�������� �o���v�������� �o�� �o���o�� 

2008-2010 (сm)сm)m)

�орт
��e�otype

� торене, � ��ertilizatio�е, � ��ertilizatio�, � ��ertilizatio� � ��ertilizatio� (cm) �редно за сорт 
�vera�e ��or �o���o�� 
���no������0 �� �8 �100 �12 �1�� �188

Прогрес �ro�ress 5.9 �.� �.8 �.9 �.1 �.2 �.� �.81
Въз�од �azhod �azhod 5.� �.0 �.2 �.� �.� �.5 �.5 �.19
Виктория �ictoria 5.0 5.� 5.5 5.� 5.� 5.� �.� 5.5�
Предел �redel P���������� 5.� 5.9 �.� �.8 �.9 �.2 �.� �.��
�редно-�� 
�vera�e ��or � 5.�8 5.90 �.�0 �.�2 �.51 �.�2 �.9� �.�1

��D 0.1 % �� 0.�2 ��, % �� 1�.�1
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Варирането на структурните елементи е по-силно през отделните години, 
отколкото под влияние на азота и генотипа. Освен това, средното вариране на 
дължината на класа и на броя класчета в клас е значително по-ниско (�� �� 1�.� и 
12.5 %, съответно) в сравнение с това на броя на зърната в клас (�� �� 19.8819.88 %) и на 
масата на зърната в клас (�� ���0.2�� ���0.2 ���0.2 %). 

таблица �.�. Брой класчета в клас от сортове твърда пшеница при азотно торене,Брой класчета в клас от сортове твърда пшеница при азотно торене, 
средно за 2008-2010 г. 2008-2010 г.2008-2010 г.2010 г..

Tabl� �. �.�.. �umber o�� spikelets per spike�umber o�� spikelets per spike o�� spikelets per spikeo�� spikelets per spike spikelets per spikespikelets per spike per spikeper spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, 
avera�e ��or 2008-2010

�орт
��e�otype

� торене � � ��ertilizatio� торене � � ��ertilizatio�торене � � ��ertilizatio� � � ��ertilizatio� � ��ertilizatio�� ��ertilizatio� (kg/da)kg/da)da) �редно за 
сорт �vera�e �vera�e�vera�e 
�o�� ���no����� ���no��������no������0 �� �8 �100 �12 �1�� �188

Прогрес �ro�ress 1�.8 18.2 19.� 19.� 19.8 20.0 20.9 19.��
Въз�од �azhod �azhod 1�.� 18.� 19.2 19.� 19.� 19.� 19.� 19.01
Виктория �ictoria 1�.9 18.� 20.1 20.2 20.2 20.� 21.8 19.91
Предел �redel P���������� 18.8 19.� 20.� 20.0 20.2 21.1 21.� 20.2�
�редно-�� 
�vera�e ��or � 18.0 18.8 19.8 19.8 19.9 20.� 21.0 19.��

��D 0.1 % �� 2.01 ��, % �� 12.50

таблица 8.8. Брой зърна в клас от сортове твърда пшеница при � торене, средно заБрой зърна в клас от сортове твърда пшеница при � торене, средно за� торене, средно за торене, средно за средно засредно за 
2008-2010 г.2010 г..

Tabl� 8. 8.8.. ��rai�s per spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or��rai�s per spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or per spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��orper spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��orspike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or 
2008-2010

�орт ��e�otype ��e�otype
� торене � � ��ertilizatio� торене � � ��ertilizatio�торене � � ��ertilizatio� � � ��ertilizatio� (kg/da)kg/da)da) �редно за 

сорт �vera�e �vera�e�vera�e 
�o�� ���no����� ���no��������no������0 �� �8 �100 �12 �1�� �188

Прогрес �ro�ress 25.� 28.� �2.2 �2.� ��.0 �5.� ��.5 �2.11
Въз�од �azhod �azhod 2�.1 ��.� �5.� �5.9 ��.0 ��.9 ��.5 ��.22
Виктория �ictoria 2�.8 2�.� 29.� ��.2 �5.� ��.9 �1.� �2.�2.�
Предел �redel P���������� 2�.5 �2.1 ��.0 ��.5 �8.8 �0.0 ��.� ��.�
�редно-� 
�vera�e ��or � 25.0 �0.2 ��.� ��.8 �5.8 ��.� �0.1 ��.8

��D 0.1 % �� �.�5 ��, % �� 19.88

таблица 9.9. Маса на зърното в 1 клас от сортове твърда пшеница при � торене,Маса на зърното в 1 клас от сортове твърда пшеница при � торене,� торене, торене, 
средно за 2008-2010 г. 2008-2010 г.2008-2010 г.2010 г.. (g)g))

Tabl� 9 99. ��rai� wei�ht per spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��rai� wei�ht per spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e��rai� wei�ht per spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e wei�ht per spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�ewei�ht per spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e per spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�eper spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e spike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�espike o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e 
��or 2008-2010 (g)g)

�орт
��e�otype

� торене � � ��ertilizatio� торене � � ��ertilizatio�торене � � ��ertilizatio� � � ��ertilizatio� (kg/da)kg/da)da)  �редно за 
сорт �vera�e �vera�e�vera�e 
�o�� ���no����� ���no��������no������0 �� �8 �100 �12 �1�� �188

Прогрес �ro�ress 1.�� 1.�0 1.81 1.90 1.98 2.02 2.22 1.8�
Въз�од �azhod �azhod 1.�0 1.�8 1.90 1.92 1.9� 2.20 2.�0 1.90
Виктория �ictoria 1.1� 1.�5 1.�5 1.�0 1.�9 1.98 2.05 1.�2
Предел �redel P���������� 1.25 1.52 2.2� 2.�8 2.52 2.�5 2.29 2.08
�редно-�� 
�vera�e ��or � 1.2� 1.5� 1.85 2.0� 2.0� 2.1� 2.2� 1.8�
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��D 0.1 % �� 0.�� 0.��0.�� ��, % �� �0.2 �0.2�0.2

Под влияние на приложеното � торене височината на растенията съ��ествено 
нараства - средно от ��.� cm без торене до 99.8 cm при �18 (табл. 10). Налице е 
положителна корелация на височината на растенията с � норма. �редната височина 
на растенията е 9�.� cm, като при сорт като при сорт “�рогрес��рогрес�� стойностите са най-високи – 101.5 
cm, а при “възход�възход�� - най-ниски (8�.� cm). Височината на растенията е най-голяма 
през 2010 г. – средно 98.0 cm, докато през 2009 г. е средно 8�.5 cm, но съотношението 
между сортовете е с�одно.

През 2010 г. при � норми от порядъка на 1�-18 kg/da бе наблюдавано полягане на 
растенията, особено при сорт “�рогрес�,��рогрес�,��,�,� което затрудни прибирането на реколтата 
и доведе до загуба на продукция и влошаване на външния вид и качеството на 
зърното.

таблица 10. Височина във фаза узряване на сортове твърда пшеница при азотно 
торене, средно за 2008-2010 г. (cm)cm))

Tabl� 10. 10.10.. Hei�ht i� maturity o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��orHei�ht i� maturity o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��orei�ht i� maturity o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��ori� maturity o�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��oro�� durum wheat varieties at �itro�e� ��ertilizatio�, avera�e ��or 
2008-2010 (cm)cm)

�орт
��e�otype

� торене � � ��ertilizatio�� ��ertilizatio� ��ertilizatio���ertilizatio� (kg/da)da)) �редно 
за сорт�0 �� �8 �10 �12 �1� �18

Прогрес �ro�ress �9 100 102 10� 10� 109 111 101.5
Въз�од �azhod�azhod �5 8� 89 90 91 8� 92 8�.�
Виктория �ictoria �� 88 92 95 95 98 9� 91.�
Предел �redel P���������� �� 9� 9� 9� 95 98 99 9�.�
�редно-� �vera�e ��or � �vera�e ��or � ��.� 92.2 9�.� 9�.1 9�.0 98.0 99.8 9�.�
�редно, %, % %% 100 121 12� 12� 12� 128 1�1 -

изводи

При изпитване на шест нива на азотно торене на почвен тип излужена смолница 
през периода 2008-2010 г. сортовете твърда пшеница ��рогрес�,� “възход�,� 
“�редел� и “виктори��� формират среден добив на зърно �19 kg/da/dada, в граници от 
��0 kg/da/dada през 2008 г. до �50 kg/da/dada през 2009 г. Реализираният добив по сортовеРеализираният добив по сортове добив по сортове 
е от �05 kg/da/dada при �при ��рогрес� до ��1��1 kg/da/dada при ��редел�. При умерено торене с 
�12 средният добив е ���.5 kg/da, превишава�� неторено с �2.5 %, като при сорт 
��редел� добивът на зърно достига ��� kg/da/dada. Изпитваните по-високи � норми не 
гарантират кратно увеличение на продуктивността. 

В изследването, нивото на азотно торене се явява най-силния източник на, нивото на азотно торене се явява най-силния източник на нивото на азотно торене се явява най-силния източник на 
вариране (�2.2 % от об��ото влияние на факторите). Условията през годините съ��о 
влияят във висока степен (1�.5(1�.51�.5 %). Различията в добива между генотиповете са. Различията в добива между генотиповете са 
доказани при по-ниско участие от об��ото вариране - 5.2� %. Взаимодействието 
�� � � е несъ��ествено (1.�1 � � е несъ��ествено (1.�1� е несъ��ествено (1.�1 е несъ��ествено (1.�1 %), т.е. реакцията на сортовете към нивото на азотно 
�ранене по отношение на добива на зърно е еднопосочна.. 

Азотното торене до 18 k��da оказва положително влияние вър�у структурните 
елементи на добива при всички сортове, по-силно изразено при сорт ���рогрес� и и 
��редел�. 

�фектът от 1фектът от 1 kg � е нисък – средно 8.�2� е нисък – средно 8.�2 е нисък – средно 8.�2 kg зърно. � нарастване на � норма� норма норма 
ефектът нараства до 10.�5 kg зърно при торене с ��8, след което намалява до 5.59 
kg при торене с 18 kg �����da. При сорт �виктори��� ефектът от 1 kg � е най-висок� е най-висок е най-висок 
– средно 9.5� kg зърно, а при �възход� е най-нисък – �.22 kgkg зърно. �илно изразени 
са различията по години.

�редната височина на растенията е 9�.� cm, като при сорт �Прогрес� стойностите 
са най-високи – 101.5 cmcm, а при �Въз�од� - най-ниски (8�.� cm). 



Реакци�� на нови сортове твърда пшеница към нивото на азотно хранене.. 
І. добив на зърно и параметри на продуктивност
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