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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПРИРОДАТА И ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СТРЕСА ПРИ ЕЧЕМИКА

Галина Михова
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево

Резюме
 
Михова Г., 2016. Предизвикателствата на природата и възможности за 

избягване на стреса при ечемика. FCS 10(1):21-32
Дългата вегета�и�� на зърнено�житните култури обуслав�� веро��тността гол��м вегета�и�� на зърнено�житните култури обуслав�� веро��тността гол��м 

брой негативни фактори да повли����т върху развитието на растени��та и разбира се 
формиране на добива. Вс��ко растение е сложен механизъм и за да функ�ионира 
оптимално има своите изисквани��. По тази причина е необходимо да му осигурим 
благопри��тни услови�� за развитие и доколкото е възможно да му дадем възможност 
да се справи със стреса през вегета�и��та. Целта на изследването е изпитване 
ефекта на продуктите Лактисем и Лактифрост върху фенологичното развитие и 
формиране на добива при пивоварен и фуражен ечемик. Опитите са изведени на 
селек�ионното опитно поле по ечемик на Добруджански земеделски институт, град 
Генерал Тошево. Приложението на продуктите е съобразено с препоръчаната от 
фирма Екофол схема и метеорологичните услови��. Ефектът на продукта Лактисем е 
о�енен на две нива: 1) върху лабораторната кълн��емост и кълн��ема енерги�� и 2) при 
полски услови��. Вли��нието на Лактифрост е изследвано чрез третиране в началните 
фази от фенологичното развитие. Обект на изследването са районирани сортове 
пивоварен и фуражен ечемик, включени в сортовата листа на Република Българи��. 
Приложението на продукта  Лактисем �� свързано с по�добро гарниране на посевите,�� свързано с по�добро гарниране на посевите, свързано с по�добро гарниране на посевите,свързано с по�добро гарниране на посевите, 
което определ�� по�добри�� начален старт при настъпване на неблагопри��тните зимнипо�добри�� начален старт при настъпване на неблагопри��тните зимни 
услови��. Оказва положителен ефект върху формиране на кореновата система и 
продуктивната братимост. Прилагането на Лактифрост във фаза братене подпомага 
развитието на растени��та и обуслав�� по�успешно презимуване. Надземната маса и 
кореновата система са видимо по�мощно развити. Ефектът върху добива се определ�� 
от особеностите на генотипа и връзките между структурните му компоненти.

Ключови думи: Ечемик – Абиотичен стрес � Продуктивност

Abstract

Mihova G. The challenges of nature and possibilities to avoid stress in barley. FCS 
10(1):21-32

Th�� long v��g��tativ�� growth s��ason of c��r��als impli��s a larg�� numb��r of factors which 
can influ��nc�� plant d��v��lopm��nt and yi��ld formation. Each plant is a compl��x m��chanism 
with its own r��quir��m��nts for prop��r functioning. Th��r��for�� it is n��c��ssary to ��nsur�� 
favorabl�� conditions for d��v��lopm��nt and allow th�� plant to cop�� with str��ss during th�� 
growth s��ason as far as possibl��. Th�� aim of this inv��stigation was to study th�� ��ff��ct of 
th�� products Lactic��m and Lactifrost on th�� ph��nological d��v��lopm��nt and th�� formation 
of yi��ld of malting and f����d barl��y. Th�� ��xp��rim��nts w��r�� carri��d out in th�� br����ding 
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fi��ld of Dobrudzha Agricultural Institut�� – G��n��ral Tosh��vo. Th�� products w��r�� appli��d 
according to th�� sch��m�� r��comm��nd��d by th�� produc��r and th�� climatic conditions. Th�� 
��ff��ct of Lactic��m was ��valuat��d at two l��v��ls: 1) Laboratory g��rmination and g��rmination 
��n��rgy; 2) P��rformanc�� und��r fi��ld conditions. Th�� ��ff��ct of Lactifrost was inv��stigat��d 
by tr��atm��nt at th�� initial stag��s th�� ph��nological d��v��lopm��nt. Distribut��d cultivars of 
malting and f����d barl��y, which ar�� includ��d in th�� vari��tal list of R��public of Bulgaria, 
w��r�� subj��ct��d to inv��stigation. Th�� us�� of th�� product Lactic��m r��sult��d in b��tt��r d��nsity 
and distribution of th�� plants in th�� crop thus ��nsuring a b��tt��r start at th�� occurr��nc�� of 
th�� unfavorabl�� wint��r conditions. It had a positiv�� ��ff��ct on th�� root formation and th�� 
numb��r of productiv�� till��rs. Th�� us�� of Lactifrost at till��ring stag�� aid��d th�� d��v��lopm��nt 
of th�� plants and guarant����d th��ir b��tt��r ov��rwint��ring. Th�� shoot and roots w��r�� visibly 
mor�� pow��rful. Th�� ��ff��ct on yi��ld was d��p��nd��nt on th�� g��notypic sp��cificity and th�� 
corr��lations b��tw����n th�� structural compon��nts of yi��ld.

Key words: Barl��y – Abiotic str��ss� Productivity

УВОД

Основните фактори, вли��ещи върху реализиране на продуктивни�� потен�иал са 
особеностите на генотипа; услови��та на средата и технологи��та на производство. 
В тази твърде динамична и несигурна среда, изборът на сорт е ключов фактор за 
ефективно производство (Ценов, 2013). Неговата характеристика включва не само. Неговата характеристика включва не само Неговата характеристика включва не само 
продуктивен потен�иал, а устойчивост на болести, устойчивост на различни типове 
абиотичен стрес, продължителност на отделните фенологични фази на развитие, 
качествени показатели и не на последно м��сто адаптивен потен�иал (Вълчева и 
др., 2009; �ihova �� P��trova, 200�) .�ihova �� P��trova, 200�) . �� P��trova, 200�) .P��trova, 200�) ., 200�) .) . 

Услови��та на средата са основен рисков фактор за производството. Как да се 
противопоставим на предизвикателствата на природата, а всъщност възможно ли 
е в н��каква степен да се адаптираме към т��х?� Наред със страшните прогнози за Наред със страшните прогнози заНаред със страшните прогнози за 
глобални промени на климата, обект на внимание са съвремените технологии за 
производство със спе�ифични меропри��ти�� според реалната ситуа�и�� и оптимални 
срокове на извършване (Котева и др., 2010; Ценов, 2013). Важно м��сто заематКотева и др., 2010; Ценов, 2013). Важно м��сто заемат). Важно м��сто заемат 
съвременните иновативни решени�� в различни аспекти на земеделието.

Дългата вегета�и�� на зърнено�житните култури – около осем�девет месе�а, вегета�и�� на зърнено�житните култури – около осем�девет месе�а, 
обуслав�� големи�� брой негативни фактори, които могат да повли����т върху развитието 
на растени��та и разбира се формиране на добива. Вс��ко растение е сложен 
механизъм и за да функ�ионира оптимално има своите изисквани�� (Вълчева и др., 
2011; Иванова и Ценов, 2014; Ценов и др., 2004). По тази причина е необходимо 
да му осигурим благопри��тни услови�� за развитие и доколкото е възможно да му 
дадем възможност да се справи със стреса през вегета�и��та.

Целта на изследването е изпитване ефекта на продуктите Лактисем и 
Лактифрост върху фенологичното развитие и формиране на добива при пивоварен 
и фуражен ечемик. Ак�ентът е върху възможностите на културата за по�успешно 
преодол��ване на стреса. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Опитите са изведени на селек�ионното опитно поле по ечемик на Добруджански 
земеделски институт, град Генерал Тошево. Ефектът на продуктите Лактисем 
и Лактифрост е изпитан през две реколтни години � 2011�2012 и 2012�2013. 
Приложението е съобразено с препоръчаната от фирма Екофол схема и метео 
услови��. Сравнението е извършено на база нетретирана контрола.

Ефектът на продукта Лактисем за предсеитбено третиране в доза 1 l на 100 �g l на 100 �gl на 100 �g на 100 �g�g 
е о�енен на две нива:
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	 върху лабораторната кълн��емост и кълн��емата енерги�� по БДС 601�85.
	 при полски услови��. 
Методично проучването на ефекта на продукта Лактифрост е предвидено чрез 

вегета�ионно третиране през есента във фаза 3�4 лист. Поради неблагопри��тните 
услови�� и слабо развитие на културата през есенните месе�и на 2011 г. то бе 
осъществено на 26.03.2012 в доза 1 l �d�a, когато растени��та имаха формираниl �d�a, когато растени��та имаха формирани �d�a, когато растени��та имаха формираниd�a, когато растени��та имаха формирани, когато растени��та имаха формираникогато растени��та имаха формирани 
около 1�2 брат��. През следващата реколтна година третирането е извършено на 
08.12.2012 г., което е около 30 дена след поникване. Обект на изследването са Обект на изследването саОбект на изследването са 
районирани сортове пивоварен и фуражен ечемик, включени в сортовата листа на 
Република Българи��.

Посевни��т материал е третиран с фунги�ид с активни вещества ипродион 
и тритиконазол. Предсеитбено е внесен 0.22 t�ha троен суперфосфат. Сеитбататритиконазол. Предсеитбено е внесен 0.22 t�ha троен суперфосфат. Сеитбатаt�ha троен суперфосфат. Сеитбата�ha троен суперфосфат. Сеитбатаha троен суперфосфат. Сеитбата троен суперфосфат. СеитбатаСеитбата 
е извършена съответно на 05.11.2011 и 09.10.2012 като същи�� ден посевите са 
валирани. Големината на реколтната пар�ела е 10 mm2. Посевната норма е 430 
кълн��еми семена на m m2. Предшественикът е грах за зърно. Нивото на минерални��Нивото на минерални�� 
азот през есента е около 0.05 t�ha. Пролетното подхранване е извършвано в кра�� на около 0.05 t�ha. Пролетното подхранване е извършвано в кра�� наоколо 0.05 t�ha. Пролетното подхранване е извършвано в кра�� на05 t�ha. Пролетното подхранване е извършвано в кра�� на5 t�ha. Пролетното подхранване е извършвано в кра�� наt�ha. Пролетното подхранване е извършвано в кра�� на�ha. Пролетното подхранване е извършвано в кра�� наha. Пролетното подхранване е извършвано в кра�� на. Пролетното подхранване е извършвано в кра�� на 
м. февруари с 0.04 t�ha активно вещество азот. В началото на м. април е използванt�ha активно вещество азот. В началото на м. април е използван�ha активно вещество азот. В началото на м. април е използванha активно вещество азот. В началото на м. април е използван активно вещество азот. В началото на м. април е използванактивно вещество азот. В началото на м. април е използван. В началото на м. април е използван 
противошироколистен херби�ид на база метсулфурон метил и трибенурон метил. на база метсулфурон метил и трибенурон метил. на база метсулфурон метил и трибенурон метил. 

Всички агротехнически меропри��ти��, които не са обект на изследването са 
съобразени с приетата за културата технологи�� на отглеждане

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Ечемикът е между зърнено�житните култури с ниска зимоустойчивост. При услови��та 
на Добруджа, най�чести��т риск за посевите е въздействието на екстремни отри�ателни 
температури при липса на снежна покривка. В повечето случаи, стресовите фактори 
се преплитат, което определ�� комплексни�� характер на зимоустойчивостта (фигура 1).  

Фигура 1. Типове стрес свързани с презимуването на ечемика.
Figure 1. Typ��s of str��ss r��lat��d to ov��rwint��ring of barl��y.
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Съпоставката на метеорологичните фактори и реализирани�� добив от зимни�� 
фуражен и пивоварен ечемик показват, че пре�енка на материалите по отношение 
на друг важен стрес – сушата е доста трудна и не съвсем коректна. Дори при услови�� 
на силно засушаване и високи температури през втората половина от вегета�и��та, 
диферен�ирането на генотиповете е много по�слабо в сравнение с това проведено 
при услови��та на други райони на страната.

Какви б��ха услови��та през отделните реколтни години?� През 2011 година, През 2011 година,През 2011 година,, 
извършването на сеитбата извън препоръчителни�� срок се обуслав�� от два фактора: 
1) продължително л��тно засушаване, което попречи на качественото извършване на 
предсеитбената подготовка и 2) гол��мото количество валежи през месе� октомври, 
когато е оптимални��т срок за сеитба в Северна Българи��. Нетипичен за района бе и 
паднали��т сн��г през втората десетдневка на октомври.
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Фигура 2. Среднодневни (DAT,DAT,, оС) и радиа�ионни (RT, (RT,(RT,RT,, оС)) 
температури през периода сеитба (�) – поникване (E), 2011 г. (�) – поникване (E), 2011 г.�) – поникване (E), 2011 г.) – поникване (E), 2011 г. – поникване (E), 2011 г. (E), 2011 г.E), 2011 г.), 2011 г., 2011 г.1 г. г.

Figure 2. Daily av��rag�� (DAT,(DAT,DAT,, оС) and radiation (RT,and radiation (RT,(RT,RT, оС) t��mp��ratur��s) t��mp��ratur��s 
during growth stag�� sowing (�) – ��m��rg��nc�� (E), 2011. – ��m��rg��nc�� (E), 2011.– ��m��rg��nc�� (E),  2011.

За разлика от други години, когато температурите през ноември са благопри��тни 
за нормално гарниране на посевите, навлизане във фаза братене и добро 
закал��ване на растени��та, тогава ечемикът поникна много късно и практически  
н��маше  никакво развитие  (фигура 2).  При настъпване  на  зимните месе�и, 
посевите б��ха в неподход��ща фаза и незакалени (фигура 3). В кра�� на ��нуари 
въпреки много ниските температури, значителната снежна покривка предпази 
растени��та от измръзване. Продължителното и задържане обаче бе причина за силно 
изтощаване. През първата седми�а на февруари са отчетени високи положителни 
температури. Те доведоха до интензивно снеготопене. Впоследствие паднали��т 
дъжд бе причина за обледен��ване на растени��та (фигура 4а). На места се образувабе причина за обледен��ване на растени��та (фигура 4а). На места се образуваобледен��ване на растени��та (фигура 4а). На места се образува 
дебела ледена кора (фигура 4b). Тъй като посевите не б��ха добре вкоренени сеb). Тъй като посевите не б��ха добре вкоренени се). Тъй като посевите не б��ха добре вкоренени се 
създадоха предпоставки за изтегл��не и прекъсване (фигура 5а и фигура 5b). Вфигура 5а и фигура 5b). В5а и фигура 5b). Вb). В). В 
метеорологично отношение март бе много динамичен. В средата на месе�а вал�� 
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сн��г, а само три дни след това температурите надминаха 20 оС. Последва отново 
застуд��ване. По�трайното затопл��не през април доведе до бързо възстанов��ване 
на вегета�и��та, но като ���ло услови��та не б��ха благопри��тни за първите етапи на 
навлизане в репродуктивна фаза. При липсата на ограничаващ фактор, какъвтофактор, какъвто 
е дължината на ден��, изпитваните сортове изкласиха почти едновременно. 

Фигура �.�.. Състо��ние на посевите от ечемик, преди презимуване.
Figure �. Conditions of th�� barl��y crops prior to ov��rwint��ring.

 
a) b))                b)b))

Фигура 4. Ефект на ниски отри�ателни температури при липсаниски отри�ателни температури при липса 
на снежна покривка (а) и образуване на ледена кора (b).(b).b).)..

Figure 4. Eff��ct of low n��gativ�� t��mp��ratur��s without 
snow cov��r (a) and of ic�� crust formation (b).
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 а)                                                         b)b))

Фигура �.�.. Изтегл��не (а) и прекъсване (b) след неблагопри��тни зимни услови��.b) след неблагопри��тни зимни услови��.) след неблагопри��тни зимни услови��..
Figure �. Frost h��aving (a) and int��rruption (b) aft��r unfavorabl�� wint��r conditions.
 
През периодите на изклас��ване, �ъфтеж и наливане на зърното н��маше 

екстремно високи температури, а валежите б��ха достатъчно по количество и 
равномерно разпределени. Това даде известна възможност на растени��та да 
компенсират стреса от неблагопри��тните зимни услови��.

 
c) d))                                                         d)d))

Фигура 6. Изтегл��не в следствие на сеитба извършена при неподход��щи 
услови�� и не добро вкорен��ване през есенните месе�и.

Figure 6. Frost h��aving as a r��sult of planting und��r unfavorabl�� 
conditions and poor rooting during th�� autumn months. 

a) b))                                                          b)b))
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Сеитбата през 2012 година е осъществена в оптимални�� за региона срок, но 
поникването настъпи едва в кра�� на октомври след първи�� валеж със стопанско 
значение. Нормално гарниране на посевите се получи през първата десетдневка на 
ноември. В кра�� на месе�а растени��та навл��зоха във фаза братене, но сравнително 
хладното време задържа развитието им. Практически повечето сортове презимуваха с 
1�2 братчета. През декември�февруари почти липсваха екстремно ниски температури, 
а в периодите с такива, наличието на снежна покривка предпази растени��та от 
измръзване. Н��маше услови�� за изтощаване и удав��не. При настъпване на пролетта 
се наблюдава изтегл��не причините, за което са комплексни. Поради дългото 
засушаване през летните месе�и на 2012 година (приблизително 3 месе�а), сеитбата 
бе осъществена в сух слой почва. Задължителното валиране не изигра особена рол��,. Задължителното валиране не изигра особена рол��, 
тъй като имаше 10 сантиметров буферен сух слой, в който попаднаха семената. 
Практически той не можеше да бъде уплътнен. В кра�� на зимата се образува вис��ща В кра�� на зимата се образува вис��щаВ кра�� на зимата се образува вис��ща 
кора (фигура 6а), ко��то повдигаше растени��та, а коренчетата на недобре братилите 
посеви оставаха в не�� без контакт до по�долен почвен слой, осигур��ващ влага и 
възможност за вкорен��ване (фигура 6b�d).Напо�късенетапвреметосезадържахладноb�d).Напо�късенетапвреметосезадържахладно�d).Напо�късенетапвреметосезадържахладноd).Напо�късенетапвреметосезадържахладно). Напо�късенетапвреметосезадържахладноНа по�късен етап времето се задържа хладно 
и въпреки удължаването на фотопериода ечемикът не навлезе във фаза вретенене.. 
Услови��та благопри��тстваха активно пролетно братене. В резултат се формира 
достатъчно биомаса, ко��то да компенсира по�слабото развитие през есенни�� период. 
В кра�� на април температурите р��зко се повишиха и настъпи масово изклас��ване 
като между отделните сортове разликите са незначителни. Наливането на зърното 
премина при сравнително неблагопри��тни услови�� на високи температури и 
недостатъчна влагозапасеност. Валежите през май б��ха малко по количество, но 
придружени със силен в��тър, което при чувствителните генотипове предизвика 
пол��гане в различна степен. При настъпване на стопанска зрелост се наблюдава 
масово пречупване на класовата шийка.

Услови��та и начина на презимуване на ечемика в две последователни години е 
обективна предпоставка да не се разчита на случайността, а да бъдем подготвени 
за капризите на природата.

Фигура 7. Ефект на Лактисем върху кълн��емата енерги��.
Figure 7. Eff��ct of Lactic��m on th�� g��rmination ��n��rgy.

  + LACTICEM  CHECK
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Фигура 8. Ефект на Лактисем върху лабораторната кълн��емост.
Figure 8. Eff��ct of Lactic��m on th�� laboratory g��rmination.

Третирането на семената с Лактисем е свързано с подобр��ване на кълн��емата 
енерги�� като разликата е по�гол��ма при сортовете с по�ниски стойности на показател�� 
(фигура �; фигура 8 и табли�а 1). По отношение на кълн��емостта също са установени�; фигура 8 и табли�а 1). По отношение на кълн��емостта също са установени; фигура 8 и табли�а 1). По отношение на кълн��емостта също са установени8 и табли�а 1). По отношение на кълн��емостта също са установени и табли�а 1). По отношение на кълн��емостта също са установени 
разлики, но те са в по�тесни грани�и. При анализа на резултатите тр��бва да се има 
предвид, че използвани��т посевен материал е с много добри качества и до известна 
степен това затрудн��ва диферен�ирането на вариантите.

Таблица 1. Ефект на Лактисем върху лабораторната кълн��емост и кълн��ема 
енерги��, при предсеитбено третиране на посевни�� материал.

Table 1. Eff��ct of Lactic��m on th�� laboratory g��rmination and g��rmination ��n��rgy.

Сорт
Cultivar

Кълн��ема енерги��, %
G��rmination ��n��rgy, %

Кълн��емост, %
G��rmination, %

Контрола
Ch��c�

Лактисем
La�tis��m

Контрола
Ch��c�

Лактисем
La�tis��m

Весле� � ���sl��tc���sl��tc 52 68 89 92
Хемус � ���mus���mus 4� 64 85 90
Каскадьор 3 � �as�adyor 3�as�adyor 3 69 �4 96 9�
Енола � EnolaEnola �2 �6 98 98
Auradur 65 69 91 93

През 2011 година есента в района на Добруджа бе с много ниски среднодневни 
температури, което ограничи растежа на есените посеви и практически не бе 
отчетено никакво развитие. Братенето започна едва през месе� март, което бе твърде 
нетипично. Извършените наблюдени�� върху формирането на вторичната коренова 
система показват значително предимство на вариантите третирани с Лактисем. 
Разлики са установени, както при сортовете с по�ниска продуктивна братимост, така 
и върху тези с по�гол��м потен�иал (фигура 9). На по�късен етап е отчетен бро��т 
на класоносните стъбла на едини�а площ, което потвърждава наблюдени��та, че 
продуктът Лактисем подпомага братенето (табли�а 2). През реколтната година,(табли�а 2). През реколтната година,. През реколтната година, 
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това бе един от компонентите на добива с най�гол��ма тежест върху неговото 
формиране. При отчитане на крайната продуктивност първоначалните резултати 
показват спе�ифичен ефект върху отделните генотипове. При анализа тр��бва да 
се има предвид, че подбраните сортове се характеризират с различни комбина�ии 
между елементите на продуктивността, което е причина за спе�ифични�� ефект на 
приложени�� продукт.

 
Фигура 9. Ефект на Лактисем върху формирането 

на кореновата система, 2011�2012 г.
Figure 9. Eff��ct of Lactic��m on th�� root formation, 2011�2012.

Таблица 2. Ефект на Лактисем върху продуктивна братимост и добива на 
сортове ечемик при услови��та на ДЗИ, реколта 2012 година.

Table 2. Eff��ct of Lactic��m on th�� numb��r of productiv�� till��rs and barl��y yi��ld und��r 
DAI conditions, v��g��tation 2012.

Сорт
Cultivar

Продуктивни 
брат��, брой�m2

Productiv�� till��rs, 
numb��r�mm2

Добив, �g�d�a�g�d�a
Yi��ld, �g�d�a

Контрола
Ch��c�

+Лактисем
+La�tis��m

Контрола
Ch��c�

+Лактисем
+La�tis��m

Относителен добив, %*
R��lativ�� yi��ld, %

Бори � BoriBori 564 584 689 695 101
Изгрев � �zgr��v�zgr��v 448 488 691 �14 103
Емон � EmonEmon 516 560 612 653 10�
Обзор � �bzor�bzor 532 596 635 68� 108
Перун � P��runP��run 636 648 654 668 102

* Про�ент спр��мо контролни�� вариант на съответни�� сорт
* P��rc��ntag�� compar��d to r��l��vant cultivar ch��c�

+ LACTICEM    CHECK
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Поради неблагопри��тните услови�� по време на жътва през 2012 година, 
качествата на посевни�� материал б��ха леко занижени, но все пак в грани�ите на 
допустимите референтни стойности.  При многоредни�� ечемик, който е с по�ниско 
абсолютно тегло и често с по�малка кълн��ема енерги�� приложението на Лактисем 
�� свързано с подобр��ване на полската кълн��емост (табли�а 3). Посевът е видимо свързано с подобр��ване на полската кълн��емост (табли�а 3). Посевът е видимосвързано с подобр��ване на полската кълн��емост (табли�а 3). Посевът е видимо 
по�добре гарниран в сравнение с контролни�� вариант (фигура 10). При двуредни��10). При двуредни��). При двуредни�� 
ечемик също са установени разлики, но те са малки и в рамките на допустимата също са установени разлики, но те са малки и в рамките на допустиматасъщо са установени разлики, но те са малки и в рамките на допустимата 
грешка..

Таблица �. Ефект на Лактисем върху настъпване на началните фенологични фази.
Table �. Eff��ct of Lactic��m on initial ph��nological stag��s.

Сорт
Cultivar

Поникване, дата
Em��rg��nc��, dat��

Поникнали 
растени��, брой�m2

�����dlings, numb��r�mm2

Начало на 
братене, дата
Till��ring, dat��

Контрола
Ch��c�

Лактисем
La�tis��m

Контрола
Ch��s�

Лактисем
La�tis��m

Контрола
Ch��s�

Лактисем
La�tis��m

Весле�����sl��tc���sl��tc 11 X� 8 X� X� 388 436 1 X�� 29 X�
Хемус����mus���mus 10 X� 8 X� X� 412 448 1 X�� 29 X�
Радул�RadulRadul 11 X� 10 X�0 X� X� 360 424 3 X�� X�� 1 X��
Каскадьор��as�adyor�as�adyor 9 X� 6 X� X� 416 428 2 X�� X�� 28 X�
Ахат�AhatAhat 9 X� 5 X� X� 420 432 1 X�� 28 X�

По�ранното поникване е критерий за повишена кълн��ема енерги�� и по�добър 
начален старт на вариантите с приложение на Лактисем. На по�късен етап при 
навлизане във фаза братене разликите се запазват. Потвърждават се наблюдени��тате се запазват. Потвърждават се наблюдени��та. Потвърждават се наблюдени��та 
за положителни�� ефект на продукта върху по�доброто развитие на вторичната 
коренова система. Най�веро��тно той е резултат не само от осигур��ването на 
подход��щи физиологично активни вещества, а и по�бързи�� старт на растени��тафизиологично активни вещества, а и по�бързи�� старт на растени��та, а и по�бързи�� старт на растени��та 
преди навлизане в зимните месе�и. Това им дава възможност да се възползват 
от по�благопри��тните климатични услови�� и съответно закал��ването да протече в 
оптимална фаза.

Фигура 10. Ефект на Лактисем върху полската кълн��емост 
и гарниране на посева, сорт “Радул” (08.11.2012 г).

Figure 10. Eff��ct of Lactic��m on th�� fi��ld g��rmination, d��nsity and 
distribution of th�� plants in th�� crop, cultivar “Radul” (08.11.2012).

+ LACTICEM CHECK
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Изпитването на продукта Лактифрост през първата година от изследването не бе 
осъществено по предварително заложената методика и в съответствие с препоръките 
на фирмата производител. Причина за това бе късното поникване на посевите и 
бавното им развитие. Растени��та навл��зоха в зимните месе�и на 2�3 листа, без да 
са братили. Липсата на достатъчно биомаса и ниските температури, ограничаващи 
физиологичните про�еси на този етап обезсмисли прилагането на продукта. То 
бе извършено през пролетта, при възстанов��ване на вегета�и��та и неминуемо е 
свързано с коректното интерпретиране на данните. Веро��тна причина за подобен 
резултат е по�бързи��т темп на развитие през пролетните месе�и и възможността за 
по�интензивно усво��ване на хранителни вещества от почвата.

Фигура 11. Ефект на Лактифрост, 01.04.2013 г.
Figure 11. Eff��ct of Lactifrost, 01.04.2013.

Таблица 4. Ефект на Лактифрост върху продуктивна братимост и добива на 
сортове ечемик при услови��та на ДЗИ, реколта 2013 година.

Table 4. Eff��ct of Lactifrost on th�� numb��r of productiv�� till��rs and barl��y yi��ld und��r 
DAI conditions, v��g��tation 2013.

Сорт
Cultivar

Продуктивни 
брат��, брой�m2

Productiv�� till��rs, 
numb��r�mm2

Добив, �g�d�a�g�d�a
Yil��d, �g�d�a

Контрола
Ch��c�

+Лактифрост
+La�tifrost

Контрола
Ch��c�

+Лактифрост
+La�tifrost

Относителен 
добив, %

R��lativ�� yi��ld, %
Орфей��rf��j�rf��j �68 904 �95 853 10�
Ларде���Lard��iaLard��ia 852 936 812 898 111
Флавий�PhlavijPhlavij �40 �88 �80 836 10�
Панагон�Panagon�Panagon �96 844 �9� 830 104
Ахелой�Ah��loj�Ah��loj �00 �48 �55 �59 100
Весле�����sl��tc���sl��tc �80 800 830 859 103
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През втората година третирането с Лактифрост е извършено при навлизане въвтретирането с Лактифрост е извършено при навлизане във 
фаза братене, когато растени��та са с формирани 3�4 листа и биомасата е достатъчно 
за приложението му. Среднодневните температури са с положителни стойности,Среднодневните температури са с положителни стойности, 
което също благопри��тства усво��ването на продукта. Характерно за реколтната 
година бе, че братенето на посевите протече основно през пролетните месе�и и е 
пр��ко свързано с нормалното им презимуване. При третираните варианти растени��та 
видимо б��ха по�мощни (фигура 11). Практически формираната продуктивна 
братимост бе основни��т компонент на добива. В зависимост компенсаторните 
механизми с останалите му структурни елементи, реак�и��та на генотиповете бе 
спе�ифична. Резултатите показват, че при двуредни�� ечемик, който е с по�гол��м 
потен�иал на братене, т�� е доказана (табли�а 4). В групата отчетени��т относителен 
добив е в по�високи грани�и. При фуражни�� ечемик разликите са по�малки.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Третирането на посевни�� материал с Лактисем повишава кълн��емата енерги�� 
и лабораторната кълн��емост. Приложението на продукта  �� свързано с по�добро�� свързано с по�добро свързано с по�добросвързано с по�добро 
гарниране на посевите, което определ�� по�добри�� начален старт при настъпване напо�добри�� начален старт при настъпване на 
неблагопри��тните зимни услови��. Оказва положителен ефект върху формирането 
на кореновата система и продуктивната братимост. 

Прилагането на Лактифрост във фаза братене подпомага развитието на 
растени��та и обуслав�� по�успешно презимуване. Надземната маса и кореновата 
система са видимо по�мощно развити. Ефектът върху добива се определ�� от 
особеностите на генотипа и връзките между структурните му компоненти.
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