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РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ЛЮЦЕРНА ЗА ПРОИЗВО�СТВО 
НА ФУРАЖ ПРИ БИОЛОГИЧНО СЕМЕПРОИЗВО�СТВО

Т����� ���������������� ����������� ����������� ������� ����������
Институт по фуражните култури, 5800 Плевен E-

Р�зюм�

Кертиков Т., Д. Кертикова, 2016. Растеж и развитие на люцерна за 
производство на фураж при биологично семепроизводство. FCS 10(1):127-134

Експерименталната работа е извършена през периода 2011-2014 г. в Институт 
по фуражни култури, Плевен с основна цел установяване възможностите за 
семепроизводството на биологично чисти семена от люцерна сорт „�����”. В статията 
е акцентирано върху растежа и развитието на люцерната за производство на фураж 
от първи подраст в зависимост от агрономически и метеорологични фактори при 
конвенционално и биологично семепроизводство. Резултатите показват, че при 
конкретните агрометеорологични условия приложените различни агротехнически 
фактори не са оказали съществено влияние върху фенофазното развитие на 
люцерната. В зависимост от междуредовото разстояние на отглеждане, средната 
височина на стъблата при посевите с междуредие 37,5 ��� е с 2,�1�� по-голяма��� е с 2,�1�� по-голяма е с 2,�1�� по-голяма 
от тази на посевите с междуредие 12,5 ���. �� на�-голяма височина на стъблата,���. �� на�-голяма височина на стъблата,. �� на�-голяма височина на стъблата, 
независимо от междуредовото разстояние се отличават посевите отглеждани по 
конвенционалната технология.

��юч��� �ум�: Люцерна – биологично земеделие – фенофази – височина земеделие – фенофази – височина – фенофази – височинависочина 

Abstract

Kertikov T., D. Kertikova, 2016. Growth and development of alfalfa for forage production 
for biological seed production. FCS 10(1):127-134127-134

The experi��ental work was �arried out during the period 2011-2014 on the Institute of 
Forage Crops, Pleven with ��ain purpose to establish opportunities for seed produ�tion of 
biologi�al alfalfa seed variety „����”����””. The arti�le an e��phasis on growth and develop��ent 
of alfalfa for forage produ�tion fro�� the first �ut depending on the agrono��i� and 
��eteorologi�al fa�tors in �onventional and biologi�al seed produ�tion. The results show 
that in the parti�ular agro-��eteorologi�al �onditions applied various agrono��i� fa�tors 
had no signifi�ant i��pa�t on phenophase develop��ent of alfalfa. Depending on the inter-
row spa�ing of the �ultivation, the average height of the ste��s in �rops with spa�ing 37,5 
��� was 2,�1�� greater than that the �rops with spa�ing 12,5 ���. The greatest height of 
the ste��s, regardless of the inter-row spa�ing distinguishes �rops grown on �onventional 
te�hnology.

Key� ��r�s ��r�s��r�s: �lfalfa – biologi�al agri�ulture – phenophase – height�lfalfa – biologi�al agri�ulture – phenophase – height – biologi�al agri�ulture – phenophase – heightbiologi�al agri�ulture – phenophase – height 
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УВО�

Водещ проблем на новото столетие е осигуряването на чиста от химически 
замърсявания храна, основа за здравния статус на населението обитаващо всички 
страни и континенти (Кулаева и Кузнецов, 2004; Ni�kel, 1�82). В европе�ските страни 
биологичното производство на растителни, животински и хранителни продукти заема 
около 10-12�� от общото им производство (Ozga et al. 2002). У нас при някои култури 
се правят първите стъпки за екологосъобразно биологично земеделие (Кузмова, 
2001.). В тази връзка люцерната има водеща роля във фуражното производство в 
нашата страна. Тя се обуславя от големите и продуктивни възможности. Полученият 
протеин от тази култура е със сравнително ниска себесто�ност, а фуражът 
притежава висока хранителна сто�ност (�ertikova and �ertikov, 2004). Тревната�ertikova and �ertikov, 2004). Тревната and �ertikov, 2004). Тревнатаand �ertikov, 2004). Тревната �ertikov, 2004). Тревната�ertikov, 2004). Тревната, 2004). Тревната 
маса освен за свежа храна, силаж, сенаж, сено, може да се използва и за сенно 
брашно или протеинови концентрати, които могат да се включат в дажбите на всички 
видове животни (Радева и кол. 200�). В зависимост от условията на околната среда 
– почвената влажност, светлина и температура, люцерната като бобова култура е 
изключително ценна във връзка с възможността и за азотфиксация и натрупване 
в почвата на големи количества атмосферен азот (�alton, 1�83). Предимството�alton, 1�83). Предимството, 1�83). Предимството 
на тази култура е, че проявява голяма пластичност което позволява широк ареал 
на не�ното разпространение. В сеитбообращение тя е отличен предшественик на 
земеделските култури (Костов и кол., 1�8�). �� получаване на биологично чисти семена 
от люцерна и научно обоснована технология за не�ното отглеждане в условията на 
биологично земеделие ще се постигне увеличаване на площите заети с биологично 
чисти фуражни култури. Препоръките за практиката трябва да се базират на научни 
експерименти отчитащи приложението им при различно съчетание на климатичните 
фактори (Зеленски� и Могилева, 1�80; Кузмова, 2003; �ertikova and �ertikov, 2007).�ertikova and �ertikov, 2007). and �ertikov, 2007).and �ertikov, 2007). �ertikov, 2007).�ertikov, 2007)., 2007).

Целта на проучването е да се проследи растежа и развитието на люцерна сорт 
Дара за производство на фураж от първи подраст в зависимост от агрономическите 
и метеорологични фактори при конвенционално и биологично семепроизводство. 

МАТЕРИАЛ И МЕТО�И

Полският опит е изведен през периода 2011-2014 г. върху почвен подтип слабо-
излужен чернозем, при неполивни условия с люцерна сорт „�����”. ��ортът се 
отличава с висока жизненост, дълготра�ност и усто�чивост на фузариоза и люцернов 
семеяд (��ертификат №105�0-Описание). Използван е метода на дробните парцели 
в четирикратна повторяемост на вариантите, при реколтна парцела 15 ����2. Варианти 
на полския опит: 

А/ При междуредово разстояние 12,5 ��� (вариант 1 контрола – по конвенционална��� (вариант 1 контрола – по конвенционална (вариант 1 контрола – по конвенционална 
технология; вариант 2 – без химическа и физическа де�ност; вариант 3 – третиране 
с БАВ от органичен произход - „Екофил Р”); 

В/ При междуредово разстояние 37,5 ��� (вариант 4 контрола – по конвенционална��� (вариант 4 контрола – по конвенционална (вариант 4 контрола – по конвенционална 
технология; 5 – без химическа и физическа де�ност; вариант 6 – само с 1-2 окопаване 
на междуредията; вариант 7 – третиране с БАВ от органичен произход –„Екофил Р”; 
вариант 8 – третиране с БАВ от органичен произход - „Екофил Р” + 1-2 окопаване на 
междуредията). 

Третирането с биопрепарата „Екофил Р” (биоинсекцитид) е извършвано във 
фенофази бутонизация - начало на цъфтеж в доза 3,5 l/da. Първо окопаване еl/da. Първо окопаване е/da. Първо окопаване еda. Първо окопаване е. Първо окопаване е 
извършвано в началото на вегетацията на първи подраст, а второ окопаване след 
прибиране на първи откос за зелена маса. В годината на създаване на люцерновите 
посеви всички варианти са прибрани двукратно за производство на зелена маса. През 
следващите три години първи откос е реколтиран за фураж, а втори за производство 
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на семена. Контролните посеви и при двете междуредови разстояния са третирани 
с хербицид и инсектицид.

Извършени са фенологични наблюдения по години и варианти. Отчетена е 
височина на стъблата (���) в естествено състояние преди прибиране на люцерната���) в естествено състояние преди прибиране на люцерната) в естествено състояние преди прибиране на люцерната 
за зелена маса (фураж). Индексът за аридност на De �artonne (De �artonne ( �artonne (�artonne ( (ID�) е използван 
за характеризиране на климата по месеци (Cos�arelli et al. 2004) чрез формулата:Cos�arelli et al. 2004) чрез формулата: et al. 2004) чрез формулата:et al. 2004) чрез формулата: al. 2004) чрез формулата:al. 2004) чрез формулата:. 2004) чрез формулата: 
ID� = 12Pi� /Tai+10, където Pi� са месечните валежи (����), а����), а), а Tai е средната месечна 
температура на въздуха месечни (in degree Celsius) записани за съответния месец.in degree Celsius) записани за съответния месец. degree Celsius) записани за съответния месец.degree Celsius) записани за съответния месец. Celsius) записани за съответния месец.Celsius) записани за съответния месец.) записани за съответния месец. 

За статистическа доказаност на разликите е използван програмния продукт 
ST�TGR�PHICS Plus for �indows Version 2.1. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖ�АНЕ

Анализът на получените резултати относно растежа и развитието на люцерната 
до прибиране на първи подраст през първата година (2011 г.) от провеждане на 
проучването показва, че няма съществени различия между проучваните варианти. 
��еитбата е извършена в края на първата седмица на месец април при много добра 
подготовка на почвата. Падналите валежи от 20,5 ����/������/��/����2 през втората десетдневка 
на месеца (Фигура 1) оказаха изключително благоприятно влияние върху 
първоначалното стади�но развитие на люцерната. На седмият ден след сеитба 
при всички варианти е отчетено поникване, а на 14 ден поява на първи същински 
лист. Впоследствие, въпреки приложените по варианти различни агротехнически 
мероприятия, не бе регистрирано различие по отношение настъпването на фаза 
бутонизация и фаза начало на цъфтеж. Периода за формиране на първи подраст 
от люцерна в годината на създаване на посева се характеризира като сравнително 
благоприятен, а впоследствие (летните месеци) изключително горещи, безвалежени 
и сухи. Не са регистрирани валежи в периода от последната десетдневка на месец 
август до края на септември. Тези условия оказаха до голяма степен негативно 
влияние върху развитието и растежа на културата при формирането на втори подраст 
при всички варианти. 
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Ф�гу��� 1. Климатограма за периода на проучване
Figu�e� 1 1. �li��atogra�� for the period of study �li��atogra�� for the period of study�li��atogra�� for the period of study for the period of studyfor the period of study the period of studythe period of study period of studyperiod of study of studyof study studystudy

Начален растеж (отрастване) на люцерната през втората година (2012 г.) от 
не�ното отглеждане е регистриран в края на втората десетдневка на месец март 
при средно-дневни температури на въздуха 8,8º�� и сравнително слаби валежи през 
първата и втора десетдневки на месеца. Пролетта настъпи бавно и обхвана доста 
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продължителен период от време. Тя бе характерна с ниски температури и наличие 
на снежна покривка. При тези условия, началото на вегетация при люцерната се 
забави. Впоследствие настъпиха резки промени. Въздушните и почвени температури 
рязко се повишиха. Максималните през третата десетдневка на месец април 
достигнаха до 25,4º��, а средно-месечните в порядъка до 17,8º��. Падналите валежи 
от 46,3 ����/������/��/����2 през същият месец създадоха изключително благоприятни условия за 
бърз темп на растеж и развитие на културата, както и върху получаването на един 
високопродуктивен първи подраст от люцерна. При тези метеорологични дадености 
за посочения период от развитието на културата, фаза бутонизация настъпи в 
края на втората десетдневка на месец април (таблица 1). ��ъгласно методичните 
указания, в края на същият месец посевите от трети, седми и осми варианти са 
третирани с биопрепарата „Екофил Р”. Една седмица по-късно люцерната от всички 
варианти навлезе във фенофаза цъфтеж. Различните междуредовите разстояния 
на отглеждане на културата - тесноредово (12,5���) и широко редово (37,5���), както���) и широко редово (37,5���), както) и широко редово (37,5���), както���), както), както 
и приложените различни агротехнически мероприятия при отделните варианти, не 
оказаха съществено влияние върху стади�ното развитие на люцерната, както и 
върху момента на прибирането на първи подраст.

Т�б��ц� 1. Фази на развитие на люцерна при производство на фураж от първи 
подраст и индекс на сухота De �artonne (De �artonne ( �artonne (�artonne ( (ID� )

T�ble� 1. 1.. Phases of develop��ent of alfalfa forage produ�tion of the first �ut and De of develop��ent of alfalfa forage produ�tion of the first �ut and Deof develop��ent of alfalfa forage produ�tion of the first �ut and De develop��ent of alfalfa forage produ�tion of the first �ut and Dedevelop��ent of alfalfa forage produ�tion of the first �ut and De of alfalfa forage produ�tion of the first �ut and Deof alfalfa forage produ�tion of the first �ut and De alfalfa forage produ�tion of the first �ut and Dealfalfa forage produ�tion of the first �ut and De forage produ�tion of the first �ut and Deforage produ�tion of the first �ut and De produ�tion of the first �ut and Deprodu�tion of the first �ut and De of the first �ut and Deof the first �ut and De the first �ut and Dethe first �ut and De first �ut and Defirst �ut and De �ut and De�ut and De and Deand De DeDe 
�artonne aridity index ( aridity index (aridity index ( index (index ( (ID� ) 

            Месец / �onthМесец / �onth�onth
Фено-ено-
фази и ID�** 
по години
Phenophases and ID� by year

Март/�ar�hарт/�ar�h/�ar�h 

десетдневки
ten-day periods

Април/�pri�прил/�pri�/�pri�

десетдневки
ten-day periods

Ма�/�ayа�/�ay/�ay

десетдневки
ten-day periods

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
2012 4,�6 22,4 37,3

Отрастване/Growth/Growthrowth
Бутонизация/�udding/�udding 
Цъфтеж/F�owering/F�owering

2013 2�,2 25,1 25,8
Отрастване/Growth/Growthrowth
Бутонизация/�udding/�udding 
Цъфтеж/F�owering/F�owering

2014 46,8 72,6 37,3
Отрастване/Growth/Growthrowth
Бутонизация/�udding/�udding 
Цъфтеж/F�owering/F�owering

**IID�<10.0 – Ариден/�rid; 10.0��rid; 10.0�; 10.0�ID�<20.0 – Полу-ариден/Se��i-arid; 20.0�Se��i-arid; 20.0�-arid; 20.0�arid; 20.0�; 20.0�ID�<24.0 – 
��редиземноморски/�editerranean; 24.0��editerranean; 24.0�; 24.0�ID�<28.0 – Полу-влажен/Se��i-hu��id; 28.0�Se��i-hu��id; 28.0�-hu��id; 28.0�hu��id; 28.0�; 28.0� IID�<35.0 
– Влажен/Hu��id; 35.0�Hu��id; 35.0�; 35.0� IID�<55.0 – Много влажен/Very hu��id;Very hu��id; hu��id;hu��id;; ID� >55.0 – Екстремно влажен/
Extre��ely hu��id hu��idhu��id 

През 2013г. начален растеж и развитие при люцерната настъпи в края на втората 
десетдневка на месец март. ��редно-дневните температури на въздуха варираха от 
7,1º�� до 15,1º�� за третата десетдневка от месеца. Падналите 3�,5 ����/������/��/����2 валежи 
през втората и трета десетдневки на същият месец се оказаха достатъчни за 
стартовото развитие на културата. При посочените метеорологични дадености и 
агротехнически грижи фенофаза бутонизация при люцерната настъпи едновременно 
при всички варианти в средата на третата десетдневка на месец април. В началото 
на следващият месец (08.05.) посевите от варианти трети, седми и осми са третирани 
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с биопрепарата „Екофил Р”. Една седмица по-късно посевите от всички варианти 
навлязоха във фаза цъфтеж. Фенологичните наблюдения и през третата година 
показват, че междуредовите разстояния на отглеждане и приложените различни 
агротехнически мероприятия, не оказват съществено влияние върху стади�ното 
развитие на културата. 

Подобно на предходните години и през четвърта, отрастването рано на пролет 
започва през втората десетдневка на месец март при средно дневни температури 
на въздуха от 5,1º�� до 11,0º��. Посоченият период се отличава с много високи 
максимални въздушни температури през деня до много ниски - отрицателни през 
нощта. Валежите през първата и втората десетдневки на месец март са 73,2 ����/������/��/����2 и 
са предостатъчни за първоначалното развитие на културата. Фенофаза бутонизация 
е регистрирана в края на втората десетдневка на месец април при което посевите от 
варианти трети, седми и осми са третирани с биопрепарата „Екофил Р”. В началото 
на месец ма� (0�.05.) е регистрирана при всички варианти фенофаза цъфтеж. Отново 
е установено, че различията в междуредовите разстояния и начините на отглеждане 
на люцерната не оказват влияние върху стади�ното развитие на културата, както и 
върху момента на прибиране на първи подраст. 

Тъ� като експеримента е при неполивни условия, взаимоде�ствието между 
количеството на валежите и температурата на въздуха основно влияе върху 
растежа и развитието на люцерната. Оценката за интегралното възде�ствие на 
двата климатични фактора (валежи и температура на въздуха) е извършен за втора, 
трета и четвърта година, предвид биологичните особености на люцерната. При 
съпоставката на сто�ностите на индекса на De �artonne се вижда, че варират поDe �artonne се вижда, че варират поe �artonne се вижда, че варират по 
месеци (таблица 1). Анализът на ID� обаче показва, че в голямата си част климатът 
при формиране на първи подраст се класифицира като влажен и/или много влажен. 
Изключение се отчита само за 2012 г., където сто�ностите на ID� са по-ниски през 
месец март т.е. климата се характеризира като ариден (сух). Това засушаване не се 
отразява върху отрастването на люцерната, защото количеството на валежите през 
месец януари на същата година (фиг. 1) са над нормалното и влагозапасяването 
на почвата е добро. Именно доброто съчетание на метеорологичните фактори през 
месеците на формиране на първи подраст през годините на проучване обясняват 
сходството в развитието на посевите. 

Основен показател отразяващ растежа е височина на стъблата. Резултатите 
(таблица 2) през първата година показват, че с на�-голяма височина са растенията 
при посева третиран с биопрепарата „Екофил Р” (38,2 ���) отглеждан при междуредие���) отглеждан при междуредие) отглеждан при междуредие 
12,5 ���, следван от тези при биологичните посевите (36,0 ���) независимо от���, следван от тези при биологичните посевите (36,0 ���) независимо от, следван от тези при биологичните посевите (36,0 ���) независимо от���) независимо от) независимо от 
междуредовото разстояние. На�-малка е височината на растенията отглеждани по 
конвенционална технология и при двете междуредови разстояние, съответно 31,2 
��� и 32,4 ���. ��редната височина на посевите отглеждани тесноредово е с 10,35�� и 32,4 ���. ��редната височина на посевите отглеждани тесноредово е с 10,35�����. ��редната височина на посевите отглеждани тесноредово е с 10,35��. ��редната височина на посевите отглеждани тесноредово е с 10,35�� 
по-голяма от тези при широко редовите. При втори подраст за фураж се наблюдава 
обратна тенденция. При широко редовите посеви средната височина на растенията 
се запазва с тази от първи подрас, но същевременно тя е с 11,�5�� по - голяма от 
тази при тесноредовите. �� по-голяма височина се отличават растенията третирани 
с „Екофил Р”+ 1-2 окопаване на междуредията (38,4 ���) и тези от контролния���) и тези от контролния) и тези от контролния 
вариант. Осреднените резултати за първи и втори откоси през първата година на 
извеждане на полския експеримент показват, че при тесноредовите посеви не се 
отчитат съществени разлики във височината на растенията. При широко редовите е 
регистрирана с 10,64�� по-голяма височина на растенията спрямо средната височина 
на тесноредовите посеви. 
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Т�б��ц� 2. Естествена височина на стъблата (���) по години и средно за���) по години и средно за) по години и средно за 
периода

T�ble� 2. 2. Natural height of the ste��s (���) by year and average for the period 

Варианти
Variants

2011 
2012 

първи 
откос

first �ut

2013
първи 
откос

first �ut 

2014
първи 
откос

first �ut 

средно
��ean

�� към
/to
St.

първи 
откос

first �ut

втори
откос 

se�ond
�ut

средно
��ean

А-Междуредово разстояние – 12,5 ��� / �- inter-row spa�ing 12,5 ���-Междуредово разстояние – 12,5 ��� / �- inter-row spa�ing 12,5 ���Междуредово разстояние – 12,5 ��� / �- inter-row spa�ing 12,5 ������ / �- inter-row spa�ing 12,5 ��� / �- inter-row spa�ing 12,5 ����- inter-row spa�ing 12,5 ���- inter-row spa�ing 12,5 ���inter-row spa�ing 12,5 ���-row spa�ing 12,5 ���row spa�ing 12,5 ��� spa�ing 12,5 ���spa�ing 12,5 ��� 12,5 ������ 
Вариант 1 - контрола - контрола- контрола контролаконтрола
Variant 1 - �ontro� 31,2b 32,2ab 31,8 6�,3ab 74,8b 71,5a 61,� 100,0

Вариант 2 / Variant 2/ Variant 2 36,0a 27,4b 31,7 6�,0ab 76,8ab 58,1b� 58,� �5,2
Вариант 3 / Variant 3 / Variant 3 38,2a 25,2b 31,7 68,8ab 76,5ab 57,0b� 58,5 �4,5
��редно за А /
�verage per � per �per � �� 35,1 28,27 31,73 6�,03 76,03 62,20 5�,80 -

В-Междуредово разстояние – 37,5 ��� / �- inter-row spa�ing 37,5 ���-Междуредово разстояние – 37,5 ��� / �- inter-row spa�ing 37,5 ���Междуредово разстояние – 37,5 ��� / �- inter-row spa�ing 37,5 ������ / �- inter-row spa�ing 37,5 ��� / �- inter-row spa�ing 37,5 ���/ �- inter-row spa�ing 37,5 ����- inter-row spa�ing 37,5 ���- inter-row spa�ing 37,5 ���inter-row spa�ing 37,5 ���-row spa�ing 37,5 ���row spa�ing 37,5 ��� spa�ing 37,5 ���spa�ing 37,5 ��� 37,5 ������
Вариант 4 - контрола - контрола- контрола контролаконтрола
Variant 4 - �ontro� 32,4ab 36,0a 34,2 6�,0ab 81,8a 6�,4a 63,6 100,0

Вариант 5 / Variant 5 / Variant 5 36,0a 2�,2b 32,6 72,1a 81,3a 61,8b 62,0 �7,5
Вариант 6 / Variant 6 / Variant 6 35,1ab 34,0ab 34,6 70,�ab 78,5a 57,2b� 60,3 �4,8
Вариант 7 / Variant 7 / Variant 7 33,0ab 31,3ab 32,2 73,6a 77,5ab 56,3b� 5�,� �4,2
Вариант 8 / Variant 8 / Variant 8 33,0ab 38,4a 35,7 73,0a 77,0ab 61,8b 61,� �7,3
��редно за В / 
�verage per � per �per � �� 33,� 33,78 33,86 71,72 7�,22 61,30 61,54 -

LSD ��.5�� - сто�ностите в колона с една и съща буква нямат доказаност на разликите/- the 
values in the �olu��n with the sa��e letter are not signifi�ant differen�es

През втората година при тесноредовите посеви посевите не се отчитат съществени 
разлики (от 68,8 ��� до 6�,3 ���) в зависимост от прилаганите агротехнически��� до 6�,3 ���) в зависимост от прилаганите агротехнически до 6�,3 ���) в зависимост от прилаганите агротехнически���) в зависимост от прилаганите агротехнически) в зависимост от прилаганите агротехнически 
мероприятия. При широко редовите посеви сто�ностите за височината са с 10,3��� 
по-високи от тази при тесноредовите. На�-голяма естествена височина (73,6 ���)���)) 
на посева е регистрирана при варианта третиран еднократно с „Екофил Р”, като 
разликата между отделните варианти е в границата от 4,6 ���. През третата година���. През третата година. През третата година 
максимална височина на посева е измерена при варианти 4 (81,8 ���) и 5 (81,3 ���)���) и 5 (81,3 ���)) и 5 (81,3 ���)���)) 
от широко редовите посеви, т.е. при контролния и при биологичния. За разлика от 
предходната година, с на�-малка височина (77,0 ���) е посева от вариант 8. При���) е посева от вариант 8. При) е посева от вариант 8. При 
тесноредовите посеви, независимо от начина на отглеждане, измерените височини 
при отделните варианти са близки по между си. ��ъщите са с 4,5 ��� до 7,0 ��� по-ниски��� до 7,0 ��� по-ниски до 7,0 ��� по-ниски��� по-ниски по-ниски 
спрямо растенията отглеждани при междуредие 37,5 ���. През четвъртата година с���. През четвъртата година с. През четвъртата година с 
на�-голяма височина се отличават контролните варианти и при двете междуредови 
разстояния, съответно 71,5 ��� и 6�,4 ���. Данните показват, че средните сто�ности��� и 6�,4 ���. Данните показват, че средните сто�ности и 6�,4 ���. Данните показват, че средните сто�ности���. Данните показват, че средните сто�ности. Данните показват, че средните сто�ности 
на широко редовите и тесноредовите посеви са близки, но вътре във всяка група 
разликите между вариантите са съществени. 

��редно за периода на изследване при първи подраст за фураж, с на�-голяма 
височина на стъблата се отличават посевите, отглеждани по конвенционална 
технология. При тесноредовите посеви височината на стъблата при биологичния 
вариант и този третиран с „Екофил Р” е съответно с 4,8�� и 5,5�� по-малка от тази на 
контролния. При широко редовите посеви с на�-голяма височина отново е контролния 
– 63,3 ���. Растенията при него са по-високи спрямо останалите в групата посеви от���. Растенията при него са по-високи спрямо останалите в групата посеви от. Растенията при него са по-високи спрямо останалите в групата посеви от 
2,5�� до 5,8��. В зависимост от междуредовото разстояние на отглеждане, средната 
височина на стъблата при широко редовите посеви е с 2,�1�� по-голяма от тази при 
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тесноредовите. Анализът на осреднените резултати по години относно височината 
на стъблата при отделните люцернови посеви независимо от междуредовото 
разстояние на отглеждане, показва закономерна тенденция на нарастване през 
втората и трета години и понижение на сто�ностите през четвъртата. 

ИЗВО�И

Отглеждането на люцерна сорт „�����” при междуредово разстояния 12,5 ������ 
(тесноредово) и 37,5 ���(широкоредово),кактоиприложенитеразличниагротехнически���(широкоредово),кактоиприложенитеразличниагротехнически (широко редово), както и приложените различни агротехнически 
мероприятия при отделните посеви при дадените агро-метеорологични фактори, не 
оказват съществено влияние върху фенофазното развитие на културата, както и 
върху моментите на прибиране на първи подраст за фураж.  

В зависимост от междуредовото разстояние на отглеждане, средната височина 
на стъблата при широко редовите посеви е с 2,�1�� по-голяма от тази при 
тесноредовите. �� на�-голяма височина на стъблата, независимо от междуредовото 
разстояние се отличават посевите отглеждани по конвенционалната технология.
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