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1. Въведение
Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението в големите
градове. Той засяга хората, както физически, така и психически. „Едно от големите
предизвикателства на ХХІ век ще бъде смекчаването на отрицателните последици от транспорта –
парникови газове, замърсяване на атмосферния въздух и шума – като същевременно се осигуряват
положителните аспекти на мобилността”, казва Джаклийн Макглейд, изпълнителен директор на
ЕАОС в Доклад за състоянието на околната среда и транспорта (ТЕRМ).
Между 60 и 90 % от населението на Европа живее в градовете, а около 450 млн. жители (65 % от
населението) са подложени на високи нива на шум (над 55 dB), предизвикващи раздразнение и
безпокойство, докато около 10 млн. са под въздействието на непозволени нива (над 75 dB в
продължение на 24 часа) [3]. Той е свързан с различни човешки дейности, но шумът от транспорта
има най-голямо въздействие. Той представлява 80-85 % от общия шумов заряд в гъсто населените
зони.

2. Предпоставки и начини за разрешаване на проблема.

Според експертите, интензивността на транспортните потоци зависи от няколко фактора: А)
моторизация – пиковите стойности на насищане от транспортни единици са най-високи в Германия
(670 коли на 1000 човека). В Пловдив, по данни на Генералния план за организация на движението
(ГПОД) те са около 530 на 1000; Б) външни транспортни потоци – 83 000 МПСта влизат и излизат
всеки ден в град Пловдив. Обслужва ги съществуващата първостепенна улична мрежа и така те се
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превръщат в първия фактор за високото шумово натоварване в града и във втория фактор за
задръстванията [2].
Шумът от гумите/пътя е комплекс от различни механизми на генериране и усилване, зависещ от
характеристиките, както на гумите, така и на пътя [4]: i) шум генериран от неравностите по пътя; ii)
аеродинамичен шумов източник, състоящ се в избутване навън на въздуха от водещия ръб на гумата
в контактната зона с пътя и шумът от засмукване на въздуха по протежение на задния ръб; iii) ефект
на тръбата – увеличение на шума от контакта на гумата с пътя, поради геометрията на контакт и т.н.
Кумулативният ефект от тези механизми има като резултат допълнително акустично натоварване в
градската среда, в частност.
Икономическото развитие в Европа през последните десетилетия е придружено от ръст в трафика на
автомобили. Една от негативните последици от това е увеличението на генерирания шум. Въпреки, че
автомобилната индустрия е успяла да намали емисиите на шум, повърхностните характеристики на
настилките са все повече от критично значение за общите шумови емисии от шофиране. Поради това,
различни източници сочат, че в последните 15-20 години са положени значителни усилия в
развитието на различни видове нискоемисионни настилки по пътищата [4, 6]. Днес подборът на
настилка осигурява един добър инструмент за намаляване на генерирането на шум и
разпространението му, но също така и за неговото абсорбиране. Това е една от редицата функции,
които трябва да изпълни пътната настилка, за да се осигури безопасно и комфортно шофиране.
Една от причините за завишените стойности на акустичното натоварване при движението на МПС по
градските улици е естеството на пътната настилка. KPMG (2005) [5] докладва, че асфалт с ниски
емисии може да намали последващите инвестициите в мерки за намаляването на шума с до 80 %,
сравнено с противошумните бариери. Намалението на разходите при градските улици е дори по-
голямо поради редукция на необходимостта от градски бариери. Намаляването на емисиите на шум
при източника, съответно намалява необходимостта от шумови бариери, както в качествен, така и в
количествен аспект [1].
Паважът, като вид трайна настилка, въпреки че има предимства, може да доведе до шумови нива над
разрешените от Наредба № 6 от 2006 г., но също така да допринесе за намаляване на качеството на
въздуха благодарение на емитиране на фини прахови частици.
Целта на настоящето проучване беше да се изясни ефектът от подмяната на пътната паважна
настилка с асфалтова върху шумовите стойности в жилищна градска зона на град Пловдив.

3. Методология на изследването.

Реконструкция на ул. „П.Д.Петков” в участъка от ул.”Богомил” до бул. ”Княгиня Мария
Луиза”.
Съществуващата паважна настилка беше подменена с нова пътна конструкция – асфалтобетонова с
полимермодифициран битум с ниско ниво на шум (9600 м2). Подменена е съществуващата тротоарна
настилка с нова (вибропресовани плочи, 4400 м2). Запазена е ширината на пътното платно от 9 м.

Реконструкция на ул. „Богомил” от ул. „П.Д.Петков” до бул. „Източен”.
Улица „Богомил е част от първостепенната улична мрежа от ІІІБ клас. Преди реконструкцията беше
изпълнена с паважна настилка. Тротоарите бяха с шестоъгълни плочки. Съществуващите дървета са
на около 20 – 40см от съществуващ бордюр. Извършената реконструкция включваше подмяна на
съществуващата паважна настилка с нова пътна конструкция – асфалтобетонова с
полимермодифициран битум с ниско ниво на шум (23000 м2). Подменена беше и съществуващата
тротоарна настилка с нова от вибропресовани плочи (1470 м2). Изградени бяха дъждоприемни шахти
по нова технология, а капаците на ревизионните шахти и решетките на уличните оттоци бяха
подменени.
С изпълнението на проекта се увеличи пропускателната способност на трасето, подобри се
безопасността и се осигури достъпна среда по улицата. След изпълнение ул. Богомил придоби
следния напречен профил: пътно платно, 9.00 м; тротоар север, 3.68-3.76 м; тротоар юг, 2.82-3.17 м.

Метод за измерване на шума и използвана апаратура.
Измерванията в двете разглеждани локации бяха извършвани в продължени на 12 месеца,
обхващайки периоди преди реконструкция, по време на ремонтни дейности и след смяната на
настилката от паваж към асфалт. Използвани са два от пет-компонентната собствена на Община
Пловдив Система за постоянен мониторинг на шума в околната среда (измервателна техника на
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производителя Bruel&Kjaer Noise monitoring terminal Type 3639), специализирана за работа на
открито (фиг. 1).
Контрола и управлението на системата се осъществява със софтуер, който позволява на шумовите
терминали да измерват, записват, съхраняват и предават информацията. Компонентите на системата
схематично представляват 5 бр. стационарни мониторингови терминали, 1 бр. сървър и клиент за
постоянен мониторинг и натрупване на база данни. Системата е част от сайта за мониторинг на
околната среда на община Пловдив, включващ и компонентите въздух и води [7].
Измерените данни се осредняваха посредством стандартна софтуерна окомплектация от най-големия
световен производител на акустично измервателно оборудване Brūel & Kjær – Дания. Валидирането
беше подсигурено от патентованата Brūel & Kjær технология за ежедневно зарядно-инжекционно
калибриране и проверка на измервателната верига (CIC technology). Цялата мониторингова система
се поддържаше сервизно от фирма Спектри ЕООД.

Фигура 1. Стационарни терминали и сървър, част от Системата за постоянен мониторинг на шума в
околната среда на Община Пловдив.

4. Резултати и обсъждане.

Според Общия устройствен план на Пловдив проблемите с акустичното натоварване на средата от
средствата на транспорта следва да се решават, в голяма степен, с предложената нова конфигурация
на първостепенната улична мрежа. Предвижданията за развитие, оразмеряване, реконструкция и
модернизация на елементите на техническата инфраструктура, в максимална  степен  носят белезите
на екологосъобразно планиране. Изискванията, към транспортната система на града, поставени в
ОУП са: ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух и нивото на шума. [2].

Фигура 2. Стойности на L за периоди преди (паваж) и след (асфалт) реконструкцията на ул. Богомил.
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Фигура 3. Стойности на L за периоди преди (паваж) и след (асфалт) реконструкцията на ул. Петко Д.
Петков.

Нивото на шум от движението зависи от разстоянието, терен, тип на пътната настилка, атмосферните
условия (сухо или влажно, температура и т.н.), интензивността на трафика, трафик състав, скорост на
трафика и градиент на движението по пътищата. В тази връзка, ефектът, който се изследва е
промяната на стойностите на шум в резултат от подмяната на пътната настилка от паваж към
нискошумова асфалтобетонова настилка. Резултатите от обследване на шума преди реконструкцията
и след нея са показани на фигури 2 и 3 и в таблици 1 и 2. Изследваните периоди от четири месеца
преди реконструкцията и шест месеца след нея на ул Богомил и на ул. Петко Д. Петков, съответно, са
представени на фигурите. В таблиците са представени за сравнение конкретни месеци от тези
периоди. Стойностите за сравнение от периода преди реконструкцията за ул. Богомил са за месец
септември 2013 г., а след поставянето на асфалт са за месец май  2014 г. Данните показват ясна
тенденция към намаляване на шумовото натоварване и през трите обследвани периода – ден, вечер и
нощ. От една страна се наблюдава намаляване на стойностите от деня към нощта (70.16, 68.06, 63.06
dB) вероятно поради намаление на трафикопотока, а от друга, има съществено намаление на
конкретните съпоставими стойности след реконструкцията. По този начин, Lден намалява с 6.54 %,
Lвечер с 5.52%, а Lнощ с 8.94 %.  Въпреки съществените понижения на шума в жилищните зони, те все
още са над граничните стойности определени с Наредба № 6 от 2006 г. Най-близко до изпълнение на
изискванията са нощните стойности.

Таблица 1. Стойности на шума преди и след реконструкцията на ул. Богомил за различните
индикатори L(дневен, вечерен и нощен). Данните показват средната стойност изчислена като

десетичен логаритъм.

Индикатор
за шума Паваж Асфалт Гранична

стойност
Lден 70.16 65.57 60
Lвечер 68.06 64.30 55
Lнощ 63.56 57.88 55

Данните за шумовите стойности измерени на ул. Петко Д. Петков са показани в Табл. 2. Промяната
на данните след реконструкцията не са в толкова съществен размер, както при ул. Богомил – 4 %,
4.25 % и 1.5 %, съответно за различните периоди на денонощието. Тези стойности са над граничните
такива установени с Наредба № 6, като най-близка до тях е стойността за шум, емитиран през деня.

Таблица 2. Стойности на шума преди и след реконструкцията на ул. Петко Д. Петков за различните
индикатори L (дневен, нощен и вечерен). Данните показват средната стойност изчислена като

десетичен логаритъм.

Индикатор
за шума Паваж Асфалт Гранична

стойност
Lден 65.57 62.92 60
Lвечер 63.54 60.84 55
Lнощ 61.22 60.34 55
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Когато се прави сравнение на данните преди и след реконструкцията, трябва да е ясно дали няма
други фактори, които да оказват влияние върху сравняваните резултати. Такъв фактор в случая е
генераторът на шум – броят на моторните превозни средства. Данните за трафикопотока по двете
улици е показан в табл. 3.

Паважната настилка използвана преди реконструкцията имаше редица характеристики, които не
предоставяха на водачите на МПС комфорт на движение, бързина и гладкост на придвижване,
стабилност на пътя и ниско ниво на шум. От друга страна, при реконструкциите се направиха
допълнителни модификации, които допълнително подобриха, както придвижването по пътната
настилка и преминаването през кръстовищата, така и сигурността на пешеходците и водачите при
пресичане през тях. Такива промени и удобства бяха създаване на повдигнато кръстовище на ул.
Богомил и ул. Родопи, лента за ляв завой на кръстовището на ул. Петко Д. Петков и ул. Капитан
Райчо, както и нов паркинг в локално платно.

В резултат от гореизброените предимства на реконструкцията на двете улици, трафикът изразен като
брой преминали МПС в двете посоки по изследваните обекти се увеличи значително. По данни на
ГПОД в град Пловдив и на Плана за действие към стратегическата карта за шум за агломерация
Пловдив [8, 9], трафикът изразен като брой автомобили за един час по ул. Богомил преди
реконструкцията през 2013 г. е бил 444 броя леки МПС и 20 броя тежки МПС (табл. 3). След
цялостното обновяване на улицата потокът леки автомобили се е увеличи двойно и е достигнал 881
броя за час, докато при тежките не се установява промяна. Това съществено увеличение на броя на
преминаващите автомобилите говори, че намалението на шума от трафика е по-високо от
гореизложеното, тъй като въпреки двойното увеличение на леките МПС движещи се по ул. Богомил,
нивата на шум са намалели с от 5.5 до 9 % (табл. 1).

Таблица 3. Данни за трафика на МПСта преди и след реконструкцията на ул. Богомил и ул. П. Д.
Петков. Данните показват отчетения брой леки и тежкотоварни МПС.

Леки МПС Тежки МПС
(брой/час) Паваж Асфалт Паваж Асфалт

Ул. Богомил 444 881 20 21
Ул. П.Д.Петков н.д. 925 н.д. 14

Данни по отношение на трафикопотока по ул. Петко Д. Петков са налични само за периода след
реконструкцията на улицата. Те показват, че преминаващите леки МПСта са дори повече от тези по
ул. Богомил. Сравнително по-малкият брой тежкотоварни МПСта предполага по-малък брой
единични пикови стойности през обследвания период.

5. Заключение.

Реконструкцията на улиците Богомил и Петко Д. Петков с подмяна на настилката от паваж към
асфалт доведе до намаляване на шума емитиран в околната среда. Този ефект беше по-силно изразен
при ул. Богомил. Заедно с това беше отчетено удвояване на трафикопотока от леки МПС, което още
повече повишава стойността на намаляването на акустичното натоварване.
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Abstract: The area of Gorno Aleksandrovo covers the bottom part of the southern slopes of Grebenets
Mounaint. The studied area covers terrains with an altitude of 165 to 250m, within the administrative
boundaries of villages Glushnik, Dragodanovo, Trapoklovo and Gorno Aleksandrovo. The climatic factor
within the studied terrains was not an essential limitation, the suitability of the investigated lands for growth
of vines was mainly determined on the basis of data on soil and landscape. Based on the standard adopted in
our evaluation criteria could be made distribution of the area of the studied land surveyed in terms of their
suitability for growth of vines in different directions for wine production.Very good and good lands occupy a
total of 78% of the studied lands. The rest (about 23%) are with less productive land. Areas, where soil
conditions and the conditions of the landscape constitute an absolute limitation for growth of vines was not
found within the studied lands.

Key words: vineyards, soil, wine production

Въведение
Подготовката на терени за винени лозя поставя условието за формиране на тероар.

Концепцията за тероара във виненото лозарство все повече се освобождава от контекста на
описателно-аналитичните характеристики на области, които традиционно са установени като
лозарски тероари и се насочва към разработването на прогностични модели за потенциала на терена
за превърщането му в тероар.

В България разнообразието на почвени условия е голямо, а от гледна точка на възможностите
за винено лозарство в последните години се оформиха специфични райони за производство на
качествени вина, които съгласно методологията за определяне на райони за производството им
(Михалев, Трендафилов, 2005), трябва да отговаря на определени изисквания по отношение на
местостоенето на лозовите насаждения. В този смисъл местоположението определя специфика, а
спецификата се дължи както на предимствата, така и на недостатъците на района, в т.ч. и на почвите
в него. От тази гледна точка мелиоративните въздействия върху почвените условия могат да се
приемат дотолкова, доколкото не променят специфичните и доказани за даден лозаро-винарски район
предимства на ландшафта.

Материали и методи

Проучваните терени обхващат землищата в граници на селата Глушник, Драгоданово,
Трапоклово и Горно Александрово. Самият проучван терен представлява комплекс от делувиални,
пролувиални и делувиално-пролувиални повърхнини, пресечени от плитко врязани оврази и
съвременни линейно ерозионни форми в различен стадий на развитие.
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 В хода на настоящото обследване са набрани  на почвени проби, при който всяка от пробите
се взема от терена с помощта на почвена сонда, , независимо от границите на почвените различия.
Пробонабирането е извършено в три дълбочини 0-25; 25-50 и 50-75 см.

След стандартна подготовка почвените проби са анализирани за установяване на следните
показатели: механичен състав с фотоседиментограф (Трендафилов и Попова, 2007),), рН
потенциометрично във воден извлек (Аринушкина, 1961), съдържание на общи и алкалоземни
карбонати газометрично по Шайблер (Аринушкина, 1970), активен калций утаим с (NH4)2C2O4 по
Druinnot-Gallet (NO1085/NFX31-106) , съдържание на хумус по Тюрин, (Трендафилов и Попова,
2007).

Резултати и обсъждане
Район Горно Александрово обхваща долната част на южните склонове на планината Гребенец

и делувиалния шлейф, разположен в подножието му. районът на проучването обхваща терени с
надморска височина от 165 до 250м, в административните граници на селата Глушник, Драгоданово,
Трапоклово и Горно Александрово.

Планинския и хълмисто-ридовия ландшафт е разделен от делувиалните повърхнини от
дълбочинен, добре изразен като релефна форма разлом. Разломът е развит в направление Изток-
Запад. Това е основното направление на простирането на всички позитивни релефни форми от
изследвания район. Падането на пластовете, формирани от делувиален и пролувиален пренос е в
посока Север-Юг.Това определя еднопосочното южно изложение на всички изследвани терени.

Северно от линията на Подбалканския разлом скалите са представени от две групи -
горнокредни андезити и сенонски варовици, тип Крайна. Продуктите от тяхното изветряне обуславят
скелетния характер и ниското карбонатно съдържание на част от пролувиалните и делувиалните
повърхнини. В горната част на склоновете профилите са плитки, поради значителната устойчивост на
скалната основа наизветряне. Образуваните върху сенонски варовици почви имат различен състав, в
зависимост от относителната възраст на почвообразувателния процес. В зоните на плиоценска
акумулация на теригенен материал са образувани излужени канелени горски почви, с дълбок профил.
В делувиалните конуси са формирани делувиални почви с различен механичен състав (най-често
скелетни) и различно съдържание на карбонати.

Терените на акумулация на алувиални материали са отхвърлени като неподходящи за
отглеждане на лозя, поради слабата дренираност на по-голямата част от тях в изследвания район.

Проучваният район се отнася към Европейско-континенталната климатична област,
Преходно-континенталната климатична подобласт и Климатичния район на Източна Средна
България.

Основното почвено различие в обследваните райони са делувиалните почви. Те заемат 71% от
проучената площ в района (Фигура 1) На второ място по разпространение са излужените канелени
горски почви, които заемат 22% от площта на проучените терени.

Ра зпределение на  площта  на  почвените
ра зличия, проучени в ра йон Горно

Алекса ндрово

71%

4%

22%

3%

Делувиална

Делувиално-
ливадна

И злужена
канелена горска
почва
И злужена
ливадно-канелена

Фиг. 1. Разпределение на площта на почвените различия
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Плитките канелени горски почви, образувани в подножията на стръмните склонове са
изключени от обхвата на настоящото проучване, поради недостатъчната за развитието на лозата
мощност на профила и общата непригодност на терените за организиране на високопродуктивни
лозарски масиви.

Делувиално-ливадните почви и ливадните канелени почви са представени с незначителна
площ, като в границите на проучените масиви са включвани само онези от тях, които са относително
добре дренирани и предлагат благоприятни условия за развитието на лозята (Иванов и др.,1961).
Ниските и безотточни терени, както и площите с постоянно, или повърхностно преовлажнени почви
са изключени от границите на обособените масиви още във фазата на теренното проучване.
Делувиалните почви са включвани в границите на обособените масиви, когато мощността и степента
на окултуреност на почвения профил не представляват абсолютно ограничение за лозарството.

В границите на проучените масиви са включени само добре дренираните делувиални почви
със слабо развит ливаден процес на почвообразуване. Те образуват ивица, в долната част на
старопланинските склонове. В по-голямата си част са са изградени от грубочастичен скелет. Имат
висока водопропускливост и ниски стойности на хидрологичните константи. Характеризират се с
добър аерационен режим. Водният режим е непостоянен и зависи от режима на подпочвения отток.
По механичен състав са леки. Съдържанието на органично вещество е много ниско - 0,6-1,2% хумус в
орните хоризонти. Хумусното съдържание намалява много бързо в дълбочина. Съдържат разлчно
количество алкалоземни карбонати, в зависимост от произхода и състава на почвообразуващите
материали.

Степента на ерозираност на делувиалните почви зависи от местоположението на участъка.
Като обща тенденция почвите в по-високо разположените терени са и ерозирани в по-голяма степен.
Данните за площта на делувиалните почви, ерозирани в различна степен са представени на Фигура 2.

Р а з п р е д е л е н и е  н а  п л о щ т а  н а  п р о у ч е н и т е  д е л у в и а л н и
п о ч в и  в  р а й о н  Г о р н о  А л е к с а н д р о в о ,  в  з а в и с и м о с т  о т

с т е п е н т а  н а  е р о з и р а н о с т

1 6 %

2 6 %

3 8 %

2 0 %

Н е е р о з и р а н а
С л а б о  е р о з и р а н а
С р е д н о  е р о з и р а н а
С и л н о  е р о з и р а н а

Фиг. 2. Разпределение на площта на проучените делувиални почви

В зависимост от състава на почвообразуващите материали делувиалните почви от Район
Горно Александрово съдържат различно количество скелет. Силно и много силно каменисти
делувиални почви, както и почви с преобладаване на фракцията на гравия са установени в около 20%
от проучените площи на делувиалните почви, главно във високите части на терена. Общо
каменистите делувиални почви заемат 91% от проучената площ, заета с това почвено различие.
Данните за разпределението на площта на делувиалните почви в район Горно Александрово, в
зависимост от степента на каменистост са показани на Фигура 3.

Р а зпределение на  площта  на  проучените делувиа лни
почви в ра йон Горно  Алекса ндрово , в за висимост  от

степента  на  ка менистост
9%

20%

48%

23%

Н ека менист а
С илно ка менист а
С ла бо ка менист а
С редно ка менист а

Фиг. 3. Разпределение на площта на проучените делувиални почви в зависимост от степента на
каменистост
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Процесите на ерозия, състава на изходните материали и развитието на почвообразувателния
процес са основните фактори, определящи мощността на почвения профил и на хумусно-
акумулативните хоризонти. Мощността на хумусните хоризонти на делувиалните почви от района се
променя между 20 и 30 см за около 90% от почвите в проучените масиви. Мощността на профила в
границите на проучените масиви се явява съществено ограничение за около 2-5% от площите,
разположени главно в периферните части на обособените масиви. Проучването показва, че в средната
част на делувиалния шлейф в землищата на селата, които влизат в обсега на Район Горно
Александрово най-често срещани са делувиалните почви с мощност на профила 80-90см.

 Механичен състав
Делувиалните почви в Района на Горно Александрово са изключително разнообразни по

отношение на механичния състав. Около 15% от площта е заета с глинесто - песъчливи и скелетни
разновидности. Те се характеризират с висока степен на ерозия и неустойчив воден режим.

Леко песъчливо - глинестите разновидности заемат около 28% от площта на изследваните
терени и са разположени в добре дренираните участъци в средната част на делувиалния конус.
Механичният им състав обуславя относително най-благоприятно съчетание на водно-въздушните
свойства - добра дренираност и висока степен на аерация в границите на повърхностните 20-25см. от
профила.

Средно до тежко песъчливо - глинестите разновидности заемат общо около 57% от площта на
изследваните масиви с делувиални почви в района. Те се отличават с високи стойности на
хидрологичните константи и добър воден режим. Предлагат благоприятни условия за развитието на
лозата, когато са дренирани на дълбочина по-голяма от 3,50м.

Тежко песъчливо - глинести до леко глинести разновидности на делувиалните почви се
установяват сравнително рядко - най-често под формата на петна в границите на масивите със средно
песъчливо - глинести почви. Физичните им свойства са неблагоприятни и те следва да се изключват
от границите на проектните масиви, когато земеустройственият план на масивите позволява това.
Разпределението на площта на делувиалните почви в зависимост от механичния състав на профила е
представено на Фигура 4.

Р а зпр еделение  на  пло щта  на  делувиа лните  по чви, в за висимо ст
о т  меха ничния съ ста в на  о р ните  хо р изо нти
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45% Глинесто-песъчлив а
Л еко-песъчлив о-глинеста
Л еко глинеста
Средно-песъчлив о-глинеста

Фиг. 4. Разпределение на площта на проучените делувиални почви в зависимост от механичния
състав

Профилите на делувиалните почви не са диференцирани. Само в около 20% от площта на
терена е установен текстурен коефициент по-голям от единица и достига максимални стойности до
около 1,3. Това е благоприятно от гледна точка на необходимостта от аерация за по-дълбоко
разположените корени, но едновременно с това е предпоставка за неблагоприятен воден режим при
най-леките разновидности на делувиалните почви в района.

 Органичен състав

Средното съдържание на органично вещество в повърхностните хоризонти на делувиалните
почви от Район Горно Александрово е 2.3%. Съдържанието на хумус намалява твърде рязко в
дълбочина при леките разновидности и относително по-плавно при тежките. В около 40% от площта
на проучените масиви съдържанието на хумус е по-ниско от 2% в повърхностния хоризонт. Хумус в
интервала от 2,8 до 3,0% има само в около 14% от проучените площи. Данните за разпределението на
хумуса по дълбочината на профила за делувиалните почви в проучените землища са представени в
Таблица 1.
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Таблица 1. Разпределение на хумуса по дълбочината на профила за делувиалните почви

Почвен тип-делувиална почва съдържание на хумус в %
Землище Масив 0-25 25-50 50-75

33 2,81 1,51 0,91Глушник
34 2,17 1,53 0,92

Горно Александрово 26 2,72 2,25 1,41
29 1,69 1,31 1,02Драгоданово
30 2,12 1,11 0,89

Трапоклово 32 2,55 2,17 1,51

 Реакция, съдържание на общи карбонати и активен калций в профилите на
делувиалните почви

Реакцията на почвата е най-често неутрална до слабо алкална. В повърхностните хоризонти
на почвата рН се установява в интервала от 7,3 до 8,0, а в по-дълбоко разположените - от 7,54 до 8,05.
Разлики по отношение на рН между отделните обследвани землища не са установени. Данните за
изменението на рН са представени в Таблица 2.

Таблица 2. Реакция на почвата по профила на делувиални почви

Почвен тип-делувиална почва реакция на почвата рН
Землище Масив 0-25 25-50 50-75

33 6,80 7,40 7,53Глушник 34 8,00 8,03 7,80
Горно Александрово 26 7,60 7,65 7,70

29 7,77 7,95 7,88Драгоданово
30 7,80 7,55 7,65

Трапоклово 32 8,00 7,95 8,00

Таблица 3. Средно съдържание на СаСОз по масиви и землища на различна дълбочина по
профила на изследваните делувиални почви

Почвен тип-делувиална почва Ca CO3 в %
Землище Масив 0-25 25-50 50-75

33 0,79 0,80 0,56Глушник 34 1,93 0,75 2,45
Горно Александрово 26 1,36 2,42 2,85

29 7,48 5,13 14,01Драгоданово 30 4,56 8,09 17,79
Трапоклово 32 6,37 3,62 5,19

В около 25% от площта на проучените терени, рН на почвата в трите изследвани дълбочини е
в интервала от 8,0  8,1 - 8,2. По-високите стойности на почвената реакция в границите на
проучваните масиви са обусловени от присъствието на хидрикарбонати и карбонати на
алкалоземните метали. Съдържание на алкални карбонати не е установено в нито един от
обследваните масиви. Трябва, обаче да се има предвид, че ниските, заравнени и слабо дренирани
участъци, които очертават южна та граница на делувиалния шлейф, са зона на засолени почви.

Делувиалните почви в района са разнообразни по отношение на карбонатното си съдържание.
Относително най-често в границите на проучваните масиви (представителни за цялата висока и
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средновисока част на делувиалния шлейф) е установен безкарбонатен делувий (14,3% от проучената
площ), или съдържание на карбонати до 7,0%  (общо 85% от  площта) Данните за средното
съдържание на СаСОз по масиви и землища, установено на различна дълбочина по профила на
изследваните делувиални почви е представено на Таблица 3.

Съдържанието на калциев карбонат варира силно в зависимост от дълбочината на почвения
профил и местоположението на участъците, по посока на простирането на делувиалния шлейф и в
направлението на залягането на шлейфа. В повърхностните хоризонти на профила карбонатно
съдържание се установява най-често в интервала от 0,9 до 6,05%. В около 75% от площта на
терените, почвите съдържат не повече от 4,5% общи карбонати на дълбочина 0-25см.

В по-дълбоките хоризонти на профила и особено в слоя 50-75см. съдържанието на калциев
карбонат е по-високо. То се установява най-често в границите от 2,25 до 11,68% и максимално до
около 16%. Съдържание на общи карбонати над 13% е възможно да има в не повече от 25% от
площите на делувиалните почви в целия обследван район. На ограничени терени, главно при
плитките и слабо развити делувиални почви може да се установи екстремно високо съдържание на
калциев карбонат. Наблюдава се в землищата на селата Горно Александрово и Драгоданово, където
общите карбонати са съответно до 28 и до 33%. Възможните максимални стойности на СаСОз са
дадени като интервални оценки на Фигура 5.
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Фиг. 5. Средно съдържание и интервали на вариране на СаСОз

Общият извод е, че съдържанието на калциев карбонат в терените на делувиалните почви не
представлява съществено ограничение.

Таблица 4. Разпределение на активния калций в профилите на делувиалните почви, в землищата на
Район Горно Александрово

Почвен тип-делувиална почва Съдържание на активен Ca%
Землище 0-25 25-50 50-75

Глушник 0,54 0,60 0,94
Горно Александрово 0,51 1,24 1,05
Драгоданово 1,05 1,46 1,74
Трапоклово 1,20 1,40 1,69

Съдържанието на активен калций е средно 0,77% на дълбочина 0-25см и достига до 1,3% в по-
дълбоките хоризонти. На дълбочина 50-75см., за около 95% от площите на делувиалните почви то
може да се установи в границите от 0,78 до 1,8%, при което не представлява ограничение за
развитието на лозата.
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В отделни терени, главно при делувиалните почви с по-тежък механичен състав,
съдържанието на активен калций може да достигне и по-високи стойности - до 7,4%. Наблюдава се
главно в участъци на землище Горно Александрово. Случаите, в които активният калций превишава
3% могат да се разглеждат като изключение и са представителни за не повече от 3,5% от площта на
проучваните терени. Средното съдържание на активния Са в землищата на Район Горно
Александрово са представени на Таблица 4.

          Делувиално - ливадните почви са характерно почвено различие за района. По
отношение на изискванията на лозата обаче, при тях се установяват съществени ограничения,
произтичащи главно от тежкия механичен състав на повърхностните хоризонти и слабия дренаж на
терена. При условия на добър дренаж (ниво на подпочвените води по-дълбоко от 300см) и
благоприятни физико - химични свойства, терените с делувиално - ливадни почви могат успешно да
се използуват за отглеждане на лозя.

Излужените канелени горски почви заемат площ от 1012 дка и са обособени в границите на
масив 27 в землище Горно Александрово. Общо за района излужените канелени горски почви са
образувани върху старо кватернерен делувий, като в последствие се е развил канален и ливадно -
канален (в зависимост от местоположението) почвообразувателен процес. В общо регионалан план,
мощността на почвения профил е между 70 и 90см., а мощността на хумусно - акумулативните
хоризонти - 20-40см. В някои терени почвите са плитки и фрагментирани в различна степен. При
мощност на профила по-малка от 60см са непригодни за отглеждането на лозя, тъй като не могат да
осигурят необходимия запас от усвои ма вода през втората половина на вегетацията.

Излужените канелени горски почви, проучени в хода на настоящото изследване са средно
ерозирани. Те принадлежат към по-плитките и по-леки разновидности на излужените канелени
горски почви в района. Средната мощност на хумусния хоризонт е 20см, а мощността на профила е
около 70см.

По механичен състав почвата принадлежат към относително по-леките и слабо
диференцирани разновидности. Механичният състав на орните хоризонти е средно 33, а на подорните
-36%. Съдържанието на калциев карбонат в различните части на профила е в границите 5 - 8%.

Излужените канелени горски почви от район Горно Александрово, почвите предлагат
относително добри условия, без съществени ограничения по отношение на изискванията на винените
сортове лози. Регионална характеристика на район Горно Александрово.

Налице е обща тенденция за увеличаване на Са по дълбочина на профила. В
недиференцираните профили на излужените канелени горски почви тя следва да се интерпретира
като резултат от близостта на почвообразуващата скала, а в лесивираните канелени горски почви се
обяснява с процеси на механично и физико-химично свързване на Са с глинестия минерален сорбент
(Вълчева, Трендафилов, 2008).

Заключение
На регионално равнище ландшафта на проучените масиви в район Горно Александрово е

характеризиран чрез наклона и надморската височина на терените. Изложението на всички
обследвани масиви е южно.

Заравнените терени заемат относително най-голяма площ в землищата на селата Горно
Александрово и Трапоклово. В административните граници на землище Глушник, най-голямо
участие имат терените с наклон от 3 до 6 градуса.

Тъй като климатичният фактор в границите на обследваните терени не представлява
съществено ограничение, пригодността на проучените масиви за отглеждане на лозя се определя
главно на основата на данните за почвата и ландшафта. На базата на стандартно възприетите у нас
оценъчни критерии може да се направи разпределение на площта на проучените земи по отношение
на тяхната пригодност за отглеждане на лозя в различни направления за винопроизводство.

Много добрите и добри земи заемат общо 78% от територията на проучените масиви.
Останалите (около 23%) са заето от по-слабо продуктивни терени. Площи, в които почвените условия
и условията на ландшафта да представляват абсолютно ограничение за отглеждането на лозя не са
установени в границите на проучените масиви.

Съществени ограничения на пригодността на терените с делувиални почви в район Горно
Александрово, по отношение на изискванията на лозата не са установени. Комплекса делувиални
почви в проучвания район представлява ценен почвен ресурс за развитие на лозарството. Поради
обусловената от произхода на делувиалните почви разнородност по отношение на състава и
свойствата им, при създаване на лозарски масиви върху почвите от този почвен комплекс следва да с
имат предвид конкретните особености на масивите.
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В рамките на настоящото проучване, делувиално - ливадни почви са установени само в масив
31 на землище Трапоклово. Тъй като те отговарят на посочените по-горе изисквания, тези почви са
преценени като пригодни за отглеждане на лозя в трите направления на производство.
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Abstract: The efficacy and selectivity of the combined  herbicide Metofen – 240 ml/da (oxyfluorfen+
metholahlor) having a soil and foliar activity, was studied in the period 2011 – 2013 at the Fruit Growing
Institute – Plovdiv in a soil type Arenic Fluvisols by applying through the micro- irrigation system. The effect
of the different ways of the herbicide application (drip irrigation and micro-sprinkling) on weed species
forming the weed association in the row strip and their influence on the growth and fruiting habits of two
cultivar-rootstock combinations were analyzed. The results obtained about the weed control efficacy of
Metofen, applied in different ways, and the duration of the efficient herbicide activity, as well as the lack of a
depressing effect on the growth and  fruiting habits of the trees, gave the grounds to confirm the possibility
of applying the herbicide through the micro-irrigation systems. The highest weed control efficiency was
established in the variant of microsprinkling.

Key words: oxyfluorfen, metholahlor, weeds, microirrigation systems, efficiency, sweet cherry

Въведение
Подържането на почвената повърхност в добро агротехническо и екологично състояние е

едно от основните мероприятия, които до голяма степен определят ефективността на интензивното
черешово производство. На съвременния етап на развитие на плодовото производство е важно да се
разработват екологично ориентирани подходи за прилагане на хербициди, целящи постигане на
задоволителен ефект върху плевелните видове, добра селективност по отношение на културния
овощен вид и опазване на околната среда от замърсяване с пестицидни остатъци.

Проучванията върху възможностите за прилагане на „хербигация”(внасяне на хербициди с
поливната вода) са актуални с оглед рационално използване на изградените системи за
микронапояване и оптимизирането на химичната борба с нежеланата плевелна растителност.

В специализираната научна литература съществуват данни за прилагане на хербигация за
контрол на плевелите (Fisher et al. ,1985; Dale, 1986; Devine, 1988; Fourie ,1988; Mannini, 1990; Sujith et
al.,2003). В предишни изследвания бе установена много добра хербицидна ефикасност и селективност
при внасяне със системата за микронапояване на почвения, селективен системен хербицид
пендиметалин - Стомп 33 ЕK - 600 ml/da, както и остъствие на замърсяване на почвата с хербицидни
остатъци (Rankova et al., 2009; Koumanov et al., 2009). Доказана бе ефикасността на контактния
почвен и листен хербицид оксифлуорофен – Гоал 4Ф -250 ml/da при различните начини на внасяне
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върху заплевелявеляването и продължителността на ефикасно хербицидно действие, както и липсата
на депресиращо влияние върху растежа и плододаването на дърветата, което дава основание да се
приеме, че този хербицид може да се внася със системите за микронапояване при изпитвана доза от
50 ml/da (Ранкова и др, 2014)

Целта на настоящото изследване бе да се проучи хербицидната ефикасност и селективността
на комбинирания хербицид с почвено и листно действие Метофен - 240ml/da (оксифлуорофен +
метолахлор), при различни начини на внасяне чрез системите за микронапояване с оглед
възможностите за прилагането му чрез хербигация като ефикасен и екологично ориентиран подход за
контрол на заплевеляване в условията на плодово производство.

Материал и методи

Изследването е изведено през 2011-2013 г. в Института по овощарство-Пловдив на типична
алувиално-ливадна почва. Проучването е извършено в плододаващо черешово насаждение с две
сортоподложкови комбинации - сорт Бигаро Бюрла, присаден върху подложка дива череша и сорт
Лапинс, присаден върху вегетативната подложка Гизела 5.

Проследена беше ефикасността и селективността на комбинирания хербицид с почвено и
листно действие Метофен - 240ml/da (оксифлуорофен + метолахлор), внесен със системата за
микронапояване. Анализира се ефектът от различните начини на внасяне върху плевелните видове,
формиращи плевелната асоциация в редовата ивица на насаждението и влиянието им върху растежа и
плододаването на сорто-подложковите черешови комбинации.

Системата за микродъждуване е с по едно поливно крило на ред и микродъждовални апарати,
разположени по дължината на реда през 1.0 m. При работно налягане от 0.2 МРа дебитът на
апаратите е 25 l/h, а ефективният радиус на действие – 1.0 m. Така поливната вода и разтворените в
нея агрохимикали се разпръскват равномерно върху редова ивица с широчина 2.0 m. Системата за
капково напояване е с по две поливни крила на ред, разположени успоредно на 0.5 m от двете страни
на дърветата. Капкообразувателите са с дебит 2.0 l/h при работно налягане 0.1 MPa и са разположени
през 1.0 m по дължината на крилата. Капковото напояване също е разчетено да навлажнява редова
ивица с широчина 1.0 m. Напоителната норма и хербицидните дози са еднакви за всички варианти на
третиране.

Заложени бяха следните варианти: 1. Внасяне на Метофен - 240ml/da чрез системата за
подкоронно микродъждуване; 2. Внасяне на Метофен - 240ml/da чрез системата за капково
напояване; 3. Стандартно третиране с Метофен - 240ml/da (с гръбна пръскачка); 4.
Контрола(нетретирана). Третирането с хербицида се извърши преди началото на вегетация в периода
20-25 март. За дозиране на хербицида в системата за напояване се използва дозираща помпа Dosatron
(DOSATRON INTERNATIONAL, Bodeaux, France ). Проучи се хербицидната ефикасност върху
плевелните видове, формиращи плевелната асоциация в редовата ивица на насаждението (по
количествено-тегловен метод, в динамика през 30 дни от датата на третиране).

За оценка на  влиянието на Метофен при различните начини на внасяне върху растежа и
плододаването на дърветата бяха отчетени следните биометрични показатели: добив (kg/дърво),
средно тегло на един плод (g), средна дължина на едногодишния прираст(cm), площ на напречното
сечение на стъблото  (cm 2). Резултатите бяха обработени по стандартни статистически методи.

Резултати и обсъждане

Резултатите за видовия състав на плевелите са еднопосочни през годините на проучването. В
опитния участък по време на вегетацията се установи наличие на  10 вида едногодишни плевели :
лисича опашка (Alopecurus myosoroides L.), полско птиче просо (Litospermum arvense L.), полска
незабравка (Myosotis stricta L.), бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia L),   звездица
(Stelaria media L.), обикновен спореж (Senecio vulgaris L.), градински кострец (Sonchus oleraceus L.),
злолетница (Erigeron canadensis L.),  бодлив кострец (Sonchus asper L.) и зелена кощрява (Setaria
viridis L.). От многогодишните видове бе установено наличие на родилна трева(Cardaria draba L.),
ланцетовиден живовляк (Plantago lanceolata L.) и глухарче (Taraxacum officinalis L.).

Получените резултати за ефекта на Метофен върху видовия състав и степента на
заплевеляване при различните начини на внасяне са  представени на фигура 1.

Резултатите показват, че на 30-ти ден след третирането с Метофен не се наблюдават различия
по отношение ефикасност върху плевелите при различните начини на внасяне. Във вариант внасяне
чрез капково напояване,   бе отчетено наличие на единични  плевелни растения поради факта, че не
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може да се приложи листното действие на хербицида. В двата варианта с микродъждуване и
стандартно третиране не се отчита наличие на плевелни растения.

На 60-ти и 90-ти ден в трите варианта, третирани с Метофен не се отчитат плевелни растения.
На 120-ти  ден се отчита приключване на хербицидното последействие на Метофен .

Наблюдава се наличие на много добро хербицидно последействие, аналогично на това с
варианта стандартно третиране. Това дава основание да се приеме, че внасянето на почвени
хербициди със системен и контактен механизъм на действие чрез системата за подкоронно
микродъждуване показва много добър ефект върху заплевеляването, както по отношение на степента
на заплевеляване, така и относно периода на ефективно хербицидно последействие на активното
вещество. Като най-ефикасен по отношение контрола на заплевеляване се отличава вариантът с
внасяне чрез микродъждуване.
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Фиг.1 Период на ефективно хербицидно последействие при различни начини на внасяне на
Метофен

Не са наблюдавани визуални  признаци на фитотоксичност и видими смущения в развитието
на дърветата от различните варианти. Това се установява от получените резултати за растежните и
репродуктивни прояви на сортоподложковите комбинации при различните начини на внасяне на
Метофен. Данните показват, че няма съществени разлики в стойностите на тези показателите при
растенията от отделните варианти.
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Фиг.2. Влияние на различни начини на внасяне на Метофен върху растежните и
репродуктивни прояви  на сорт Бигаро Бюрла върху Дива череша

Фиг.3. Влияние на различни начини на внасяне на Метофен върху върху растежните и
репродуктивни прояви  на сорт Лапинс върху Гизела 5

Заключение

Получените резултати за ефикасността на комбинирания хербицид Метофен при различните
начини на внасяне върху заплевелявеляването и продължителността на ефикасно хербицидно
действие, липсата на депресиращо влияние върху растежа и плододаването на дърветата дават
основание да се приеме, че този хербицид може да се внася със системите за микронапояване. Като
най-ефикасен по отношение контрола на заплевеляване се отличава вариантът с внасяне чрез
микродъждуване.
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Abstract: The relationship between fertilization and macronutrient uptake in plants is a topic of
agrochemical investigations. Tomato plants have specific potassium absorption requirements, which can be
achieved with split potassium fertilization application, which ensures balanced nutrition during the
vegetation period. The aim of the study was to determine the effect of single and split (2 and 3 applications)
potassium fertilization on the export of microelements- nitrogen, phosphorus and potassium with the
vegetative mass and fruit yield of tomatoes.

A 3-year field experiment on Alluvial-meadow soil was carried out with early and mid-early
production tomatoes of a traditional Bulgarian variety - "Nikolina F1". Potassium fertilization dose of 24
kg.da-1 was applied at constant nitrogen (24 kg.da-1) and phosphorous (12 kg.da-1) fertilization.

It was determined that the macronutrients export is related to the high yields. Split potassium
fertilization (К8+8+8) positively influenced the absorption of nitrogen, phosphorus and potassium by the
tomato plants. The correlation analysis showed a very high correlation between the split potassium fertilizer
application and the uptake and export of macronutrients with the tomato plants. At K12 +12 fertilization, the
usage coefficient of K2O from plants of both production lines were 22.9 and 41.6 %, of total N - 27.5 and
45.9%, and P2O5 - 7.0 and 7.2 %. At K8+8+8 fertilization, the usage coefficient values of K2O were
respectively 41.5 and 51.9%, total N – 42.2 and 51.7%, P2O5 – 8.3 and 8.6%.

Key words: split fertilization, macronutrients export, vegetative mass production

Въведение

Доматите са култура с големи продуктивни възможности, като това ги нарежда на едно от
първите места между зеленчуците. Потребността им от хранителни елементи се изменя през
различните фази от развитието им и проучването на връзката на хранителния режим в почвата и
износа на основни макроелементи от растенията е актуален за практиката въпрос. Доматите са
калиеволюбива култура и като такава имат специфични изисквания към облекченото усвояване на
този елемент от почвата. Това би могло да се постигне чрез дробно калиево торене, което да осигури
удължено приемане на съизмерими през вегетацията количества достъпен за растенията калий
(Василева, 2015). Установено е, че калиевото торене оказва положително влияние върху формираната
вегетативна маса и продуктивността при доматите (Ботева и Костова, 2009), а добивът на плодове и
вегетативна маса основно влияят върху износа на макроелементи (Митова, 2014). На база
количествата хранителни елементи, изнесени от почвата с биологичния добив се определят и
оптималните торови норми (Белички и др., 1982).
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Материали и методи

Изведен е тригодишен полски експеримент с домати в ОП „Цалапица“ върху алувиално-
ливадна почва. Почвата е бедно до слабо хумусна, с неутрална почвена реакция (pHH2O - 7.0; pHКCl –
6.1). Характеризира се като слабо запасена с фосфор (5.8 mgР.100g-1) и добре запасена с калий (20.3
mgК.100g-1), съдържанието на минерален азот е ниско – 19.6 mg.kg-1.

Опитът е заложен като ранно и средно-ранно производство с хибриден сорт „Николина F1“
(автор: Живко Данаилов), традиционно използван в България.

Проучено е влиянието на начина на торене с калий (24 kgK.da-1) под формата на K2SO4 на фон
азотно (24 kgN.da-1 под формата на NH4NO3) и фосфорно (12 kgP.da-1 под формата на троен
суперфосфат) торене. Използвани са следните варианти на торене: 1 – контрола (неторен), 2 –
N24Р12К24 (еднократно внасяне на калия), 3 – N24Р12К12+12 (двукратно) и 4 – N24Р12К8+8+8 (трикратно).
Цялата фосфорна норма е внесена с основната обработка на почвата, азотът е внесен трикратно – с
основната обработка, при първото окопаване и при големина на плодчетата от първа цветна китка
около 2-3 cm в диаметър. При варианта с еднократно торене, калият е внесен с фосфорната норма при
основната обработка на почвата, при двукратното торене – 1/2 от калиевата норма е внесена
предпосадъчно и 1/2 с първото окопаване на растенията, при варианта с трикратно торене калиевата
норма е внасяна заедно с азота.

Съдържанието на K2О и P2О5 във вегетативната маса и плодовете е определено
спектрофотометрично (Милчева и Брашнарова, 1975), а съдържанието на общ N – по метод на Келдал
(Horneck and Miller, 1998). Добивът от доматени плодове е определен тегловно, като при направените
беритби са обирани всички плодове, достигнали стопанска зрялост.

Получените резултати са осреднени за експерименталните години и са обработени
статистически с продукт Stat Graphics (ANOVA).

Резултати и обсъждане

Доматите са култура, която реагира положително на минерално торене. От хранителните
елементи с най-голямо значение за нормалното развитие и плододаване на растенията са азот, фосфор
и калий. Данните за износа на калий, общ азот и фосфор с плодовете и вегетативната маса от домати
са обобщени в таблица 1.

Таблица 1. Износ на макроелементи с плодовете и вегетативната маса от домати

Плодове Вегетативна маса
Добив K2O общ N P2О5 Добив K2O общ N P2О5

Начин на
торене с калий

(24 kg.da-1) kg.da-1 kg.da-1

Ранно полско производство
Контрола 3987.11 11.79 5.99 0.67 1408.61 17.73 8.28 1.20
N24P12K24 4860.55 13.30 7.15 0.87 2218.47 19.53 11.67 1.55

N24P12K12+12 5766.15 13.80 7.20 1.09 2249.03 21.21 13.69 1.63
N24P12K8+8+8 5619.12 14.89 8.23 1.12 2272.36 24.58 16.17 1.75
LSD≥95% 818.900 6.809 4.823 0.413 1183.570 3.998 3.463 0.353

Средно ранно полско производство
Контрола 4571.28 11.43 5.26 0.91 1345.83 17.60 8.65 0.95
N24P12K24 6183.79 14.79 7.30 1.20 2284.72 21.73 14.94 1.27

N24P12K12+12 6885.95 15.22 7.78 1.31 2320.83 23.79 17.14 1.41
N24P12K8+8+8 7526.91 17.68 9.08 1.45 2647.36 23.81 17.24 1.44
LSD≥95% 1837.410 2.620 4.205 0.342 1041.300 5.010 1.815 0.463

Най-висок добив от домати, при отглеждане на растенията като ранно производство, е отчетен
от вариантите торени двукратно (5766.15 kg.da-1), но няма статистически доказани разлики в добива
от растенията торени с К8+8+8 и тези с К24, К12+12. При средно-ранно производство най-висок добив
плодове е отчетен при трикратно калиево торене (7526.91 kg.da-1), като доказани са разликите в
добива получен от контролата и вариантите с дробно торене. Това потвърждава тезата, че дробното
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калиево торене осигурява по-висок сумарен добив от домати, поради ритмичното постъпване на
калий в почвата и облекченото му усвояване от растенията.

Изнесените от растенията хранителни вещества, използвани за формиране на вегетативна
маса и добив от плодове, са непостоянни. Те варират в зависимост от сорт, производствено
направление и условия на средата (Митова, 2007). Най-висок износ на макроелементи с плодовете и
вегетативната маса при двете направления на отглеждане на растенията е отчетен при вариантите с
дробно (К8+8+8) торене (Таблица 1). Резултатите са очаквани, тъй като това са и вариантите с най-
висок отчетен добив (Митова и Динев, 2012).

Калият като хранителен елемент оказва влияние както върху качеството, така и върху
количеството на доматената продукция. В настоящото изследване количествата К2О изнесен с
плодовете от домати варира от 11.43 до 17.68 kg.da-1, а с вегетативната маса – между 17.60 и 24.58
kg.da-1, като тези данни са съпоставими с литературните (Райкова, 1977). В условията на ранно
производствено направление не се наблюдават доказани разлики между К2О изнесен с доматените
плодове. При средно-ранно направление на отглеждане на доматите статистически доказани с висока
достоверност са разликите в изнесения с плодовете К2О от вариантите торени с К24 и К8+8+8 и между
контролата и торените варианти. Доказани с 95% достоверност са разликите между изнесения с
вегетативната маса К2О от доматените растения, торени с К8+8+8 и тези от варианти без торене и с
еднократно внасяне на калия, при отглеждането им като ранно производство. При средно-ранно
производствено направление има статистически доказани разлики между К2О изнесен с
вегетативната маса на растенията от контролния вариант и вариантите с дробно внасяне на калия.

Доматите спадат към азот-позитивните растения. Използваната торова норма е в границите на
оптималното за конкретния почвен тип. С плодовете изнесеният общ N е в границите 5.26 – 9.08
kg.da-1, a с вегетативната маса – между 8.28 и 17.24 kg.da-1. Статистически доказани разлики между
изнесения общ N с доматените плодове не се наблюдават. Разликите в изнесения общ N с
вегетативната маса са доказани при 95% достоверност между контролата и вариантите с дробно
торене и между варианти, торени с К24 и К8+8+8, при отглеждане на растенията в условията на ранно
производствено направление. При средноранно производство с висока достоверност са разликите в
изнесения общ N с вегетативната маса на доматите от всички изпитвани варианти, с изключение на
тези торени дробно (К12+12 и К8+8+8).

Известно е, че доматените растения реагират положително на фосфорно торене. В
изследването количествата изнесен фосфор варира от 0.67 до 1.45 kg.da-1 за плодовете и от 0.95 до
1.75 kg.da-1 за вегетативната маса. Статистическият анализ показва доказани разлики в изнесения с
плодовете и вегетативната маса Р2О5 от растенията на контролите и вариантите, на които е
приложено дробно калиево торене за двете направления на отглеждане.

Облекченото усвояване на калий от доматените растения през вегетацията им, осигурено чрез
дробно внасяне на калиевата норма, спомага за по-високо натрупване на този елемент във
вегетативните и репродуктивните органи на растенията и респективно за износа му с биологичния
добив. Наблюдава се и положително влияние на дробното торене върху износа на общ N и Р2О5 от
доматите.

За да се проследи влиянието на разделянето на калиевата норма и дробното ѝ внасяне върху
износа на хранителни елементи с биологичния добив от домати са построени криви (Фигури 1 и 2) и
са изчислени коефициентите на корелация, детерминация, определеност и неопределеност за двете
производствени направления (Таблица 2).

От фигури 1 и 2 се вижда, че най-висок износ на трите хранителни елемента, при отглеждане
на доматените растения в двете производствени направления, е отчетен във вариантите с трикратно
калиево торене (К8+8+8).
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Фиг. 1. Корелация между износа на макроелементи с биологичния добив и торенето с калий, при
отглеждане на растенията в ранно производствено направление

Фиг. 2. Корелация между износа на макроелементи с биологичния добив и торенето с калий, при
отглеждане на растенията в средно-ранно производствено направление

Коефициентите на корелация при ранно производство варират от 0.96 до 0.99 и показват
„много висока“ корелационна зависимост между износите и разделянето на калиевата норма. При
отглеждане на растенията в условията на средно-ранно производствено направление корелационните
коефициенти са по-ниски (0.92 – 0.95), но корелационната зависимост отново се определя като
„много висока“.

Таблица 2. Статистически коефициенти за износа на макроелементи с биологичния добив от домати

Ранно производствено н-е Средно-ранно
производствено н-еКоефициент

K2O общ N P2О5 K2O общ N P2О5

R 0.9914 0.9903 0.9666 0.9559 0.9275 0.9559
R2 0.9828 0.9806 0.9343 0.9138 0.8603 0.9137

D, % 98.28 98.06 93.43 91.38 86.03 91.37
K2, % 1.72 1.94 6.57 8.62 13.97 8.63
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Според коефициентите на определеност в над 98% и 93% от случаите увеличаването на
износа, съответно на К2О и общ N и износа на Р2О5 с биологичния добив от домати, е в следствие на
разделянето и дробното внасяне на калия при ранно направление на отглеждане. При средно-ранно
производствено направление дробното торене води до увеличаване на износа на К2О и Р2О5 в над
91% от случаите и в 86% – на общ N (Таблица 2).

За практиката интерес представлява т.н. „коефициент на използване“ на хранителните
елементи, внесени с торовете, като показател за ефективността на торовите норми. В таблица 3 са
представени изчислените коефициенти на използване на хранителните елементи от доматените
растения в зависимост от начина на торене с калий, като те са съпоставими с данни на други автори
(Митова, 1994; Митова и др., 2011; Митова, 2014).

Таблица 3. Коефициент на използване на К2О, общ N и Р2О5 по години

Коефициент на използване, %
2012 2013 2014П-во Торене

К2О общ N P2О5 К2О общ N P2О5 К2О общ N P2О5

Контрола
N24P12K24 17.1 12.9 5.4 1.7 6.6 3.7 22.6 37.4 4.5

N24P12K12+12 24.2 21.3 7.7 6.2 22.1 6.3 38.5 39.3 7.1Ра
нн

о

N24P12K8+8+8 32.8 35.8 8.5 31.2 33.1 8.9 60.6 57.7 7.4
Контрола
N24P12K24 25.4 21.8 4.8 17.9 35.5 2.0 50.3 46.8 8.7

N24P12K12+12 32.5 36.8 7.9 35.2 48.3 4.8 57.0 52.5 8.8

С
ре

дн
о-

ра
нн

о

N24P12K8+8+8 52.0 38.8 10.9 39.8 65.9 6.8 64.0 50.5 8.3

През трите експериментални години най-висок коефициент на използване на елементите,
внесени с торовете, е изчислен във вариантите с дробно торене с калий (с тенденция на превес на
К8+8+8). На следващата фигура са представени осреднените коефициенти на използване на K2O, общ N
и P2О5 от доматените растения.

Фиг. 3. Коефициент на използване на К2О, общ N и Р2О5 средно за периода 2012-2014 г.

Прави впечатление, че коефициентите на използване на трите елемента са по-високи при
отглеждане на растенията като средно-ранно производство. Подобна тенденция се наблюдава и при
разглеждане на данните по години, като обяснение на това биха могли да бъдат по-добрите
климатични условия (Василева, 2015).

Коефициентът на използване на торовия К2О в зависимост от торенето варира от 13.8 до
41.5% при ранно и между 31.2 и 51.9% при средно-ранно отглеждане на растенията. За общия N
стойностите за двете направления са съответно от 18.9 до 42.2% за ранно и от 34.7 до 51.7% за
средно-ранно производство. Коефициентите на използване на Р2О5 от внесените торове варира от 4.5
до 8.3% в торените варианти на ранно и от 5.1 до 8.6% - на средно-ранно производствено
направление (Фигура 3).
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Заключение

Установено е, че износът на макроелементи следва получените високи добиви. Дробното
внасяне на калиевата норма спомага за по-високо натрупване на калий (изнесен с плодовете от
домати варира от 11.43 до 17.68 kg.da-1, а с вегетативната маса – между 17.60 и 24.58 kg.da-1).
Наблюдава се и положително влияние на дробното торене върху износа на общ N и Р2О5 от доматите.

Корелационният анализ показва много висока корелация между разделянето на калиевата
норма и дробното ѝ внасяне и износа на макроелементи с доматените растения  (с R от 0.92 до 0.99).

През трите експериментални години най-висок коефициент на използване на елементите,
внесени с торовете, е изчислен във вариантите с дробно торене с калий (с тенденция на превес на
К8+8+8).

Най-високи коефициенти на използване на торовите К2О, общ N и Р2О5 са получени при
дробното внасяне на калиевата норма. При торене с К12+12 коефициентите на използване на К2О от
растенията на двете производствени направления са 22.9 и 41.6%, на общ N – 27.5 и 45.9%, а на Р2О5 -
7.0 и 7.2%. При торене с К8+8+8 коефициентите са съответно 41.5 и 51.9% за К2О, 42.2 и 51.7% за общ
N, 8.3 и 8.6% за Р2О5.
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Abstract: Biodiversity of insects in organic farming can lead to changes in the number of pests and affect
plant protection measures. In order to establish these changes there a field monitoring study on biodiversity
of indicator entomofauna was conducted in a biological apple agrocenose (2013-2015). Biodiversity was
determined by tracking changes in certain environmental parameters (i.e. climate and soils agrochemical
condtions) and insect diversity parameters (i.e. number, abundance, frequency, persistence, indices of
Simpson and Shannon). The data obtained were compared with these in conventional apple agrocenose. The
values of biodiversity indicators were higher in the biological agrocenoses compared to conventional,
concerning the abundance, persistence and indices of biodiversity of of indicator entomofauna.
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Въведение

Интензивните земеделски практики могат да предизвикат значително намаление на
биологичното разнообразие от организми в агроекосистемите (Reidsma et al., 2006; Hendrickx et al.,
2007). Изследванията показват, че системата на управление на агроекосистемата обикновено има
значително влияние върху обилието и разнообразието на членестоноги организми (Hummel et al.,
2002; Melnychuk et al., 2003; Clough et al., 2007). В ябълковите насаждения, ефектът е и върху
членестоногите, населяващи земната повърхност. Bogya et al. (2000), Epstein et al. (2000), Markó &
Kádár (2005) показват, че биоразнообразието и плътността на повърхностно-обитаващите хищни
членестоноги са по-ниски в насажденията управлявани с широкоспектърни инсектицидни схеми.
Поддържането на почвената повърхност също има влияние върху повърхностно-обитаващите хищни
ентомофаги (Minarro & Dapena, 2003; Mathews et al., 2004). Опити, проведени в ябълково насаждение
показват, че покровните култури са атрактанти на полезна ентомофауна (Altieri и Schmidt, 1986;
Haley и Hogue, 1990; Bugg и Waddington, 1994; Vogt и Weigel, 1999; Fitzgerald и Solomon, 2004).
Увеличаването на естествените неприятели в културните растения в резултат на повишаване на
разнообразието от растителни видове допринася за биологичния контрол на вредителите (Hickman и
Wratten, 1996; Hooks и Johnson, 2003, Gurr et al., 2004). Изследванията показват по-високо
разнообразие и обилие в биологичните, в сравнение с конвенционалните системи за земеделие. Това е
най-осезаемо за видовете, известни с ползите за агроекосистемите (напр. от сем. Сarabidае,
Staphylinidае, Сoccinellidae, и др.), докато само няколко таксони са по-широко разпространени в
конвенционалните полета (напр. Staphylinidае и Nematocera). Членестоногите в био-култивираните
полета се характеризират не само с по-голямо разнообразие и обилие, но също така от по-равномерно
разпределение на видовете (Pfiffner и Niggli, 1996).
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При планирането на научни изследвания, сравняващи биоразнообразието в биологични и
конвенционални агрофитоценози, Kromp & Maindl (1997) препоръчват обследването на ферми със
максимално сходни агроекологични условия, те да бъдат относително стабилни, изследванията да
бъдат многогодишни, да се използват насекоми като екологични индикатори реагиращи бързо на
промени в околната среда, да се отчитат типовете земеползване и тяхното влияние върху
отношенията растение/насекоми, и се разработят подходящи методи на изследване и оценка.

Настоящото проучване сравнява ефекта от прилагане на биологични методи на отглеждане на
ябълката върху плътността и биоразнообразието на надземните хищни членестоноги, в сравнение с
конвенционалните методи. Сред спектъра от таксономични групи, които могат да бъдат изследвани в
ябълковите насаждения, изследването се фокусира върху потенциалните хищници, отчитайки и
тяхната стойност като биоиндикаторни организми (Irmler, 2003) и важната им роля за регулиране
плътността на вредителите (Sunderland & Samu, 2000; Sunderland, 2002; Urbaneja et al., 2006). За
индикаторни видове са селектирани бръмбари бегачи (Coleoptera: Carabidae), късокрили бръмбари
(Coleoptera: Staphylinidae), бръмбъри (Coleoptera: Cetoniidae) и Щурци (Orthoptera: Gryllidae).

Материали и методи
Проучвани агроценози

Проучването бе проведено по време на вегетацията на ябълкови дървета, през 3-годишен
период от 2013 до 2015г. в две агроценози. Биологичната ябълкова агроценоза се намира в
Демонстрационната биоферма на Агроекологичния Център при Аграрен Университет (АУ) -
Пловдив, а конвенционалната – в частно ябълково насаждение в землището на с. Калековец, област
Пловдивска. Ябълковите сортове са еднакви - „Мелодие“ и „Флорина“. Дърветата са засадени в
северно-южни редове, разделени от затревени междуредия, с разстояния 3,60м в междуредията и
1,20м вътре в реда. В двете насаждения се използва различна система на торене (биологична и
химична).

Климатични условия
Данните за климатичните условия, имащи най-голямо значение за растежа и развитието на

ябълката (Malus domestica) бяха получени от Синоптична станция при АУ към НИМХ Пловдив.
 Отчитане на агрохимични и почвени показатели

За изследване на главните почвени характеристики, в "Лабораторен комплекс за изпитване"
при АУ-Пловдив, бяха взети почвени проби от две дълбочини - от 0 до 0,20м и от 0,20 до 0,50м, от
осем експериментални участъка, в началото на съответните вегетационни години.

Растително разнообразие в междуредията на ябълковите агроценози и Система на поддържане
на междуредията

Успоредно с проучването на биоразнообразието по почвената повърхност беше отчитано и
растителното разнообразие в междуредията, в съседни метровки, по количественния метод на
Фетваджиева (1982).

Отчитане на организми по почвената повърхност
Индикаторните организми - бръмбарите бегачи (Coleoptera: Carabidae), късокрилите

бръмбари (Coleoptera: Staphylinidae), бръмбърите (Coleoptera: Cetoniidae) и щурците (Orthoptera:
Gryllidae), бяха събирани в почвени капани, което е един ефективен метод за събиране на
повърхностно-обитаващи безгръбначни (Coulson & Butterfield, 1985; Cameron et al., 2004). В двете
насаждения бяха избрани по два реда като във вътрередовите пространства, бяха поставени
пластмасови кофички, разположени помежду си на 10 м разстояние, по 10 в ред. Размерите им бяха: d
= 9 cm, h = 12 cm, пълни до половината с консервант (Формалин HCOH - Стабилизиран). Капаните
бяха защитени с покрив срещу валежи. Съдържанието им бе събирано един път месечно (от март до
октомври, от 2013 до 2015г.), (според Попов, 2000). Определянето на събрания материал беше до най-
ниския възможен таксон (семейство) според Fauna Europea (2013). Представителите бяха
идентифицирани в катедра "Ентомология", на "Аграрен университет - Пловдив“.

Статистически анализи
За обработка на данните и извършване на статистическите анализи бе използван

статистически пакет STATISTICA 9.0 (StatSoft Inc., 2004) и PAleontological STatistics (Hammer, 2001).
Екологична харастеристика

Изчислени бяха два индекса на биоразнообразие: Индекс на Шенон (ентропия), [Shannon
index (entropy)]. Индекс на разнообразие, който отчита броя индивиди, както и броя на таксоните.
Варира от 0 за общности със само един таксон до високи стойности за общности с много таксони,
всяка с малко индивиди. (Harper, 1999). Hi = - ∑ (ni / n) ln (ni / n). Индекс на Симпсън за разнообразие

37



1-D. Стойността на този индекс варира между 0 до 1. Колкото е по-висока стойността, по-голямо е
разнообразието в пробата. Индексът представлява вероятността, че два произволни индивида,
подбрани от една проба, ще принадлежат към различни видове.

Simpson's Diversity Index = 1 - D = ∑  (n / N)2

Следните екологични характеристики бяха използвани, за да се характеризира почвената
мезофауна (Magurran, 1988): обилие (отношението между броя на индивидите от един таксон и
общата численост на индивидите от всички таксони); честота (обилие, в %); постоянство
(процентното съотношение между броя на пробите, съдържащи даден таксон, към общия брой).

Резултати и обсъждане

Климатична характеристика
Температурата през 2013 г. беше близка до нормалната с голямо количество валежи

през Април, Юни и Юли (фиг. 1). През 2014 г. температурата беше над нормалната със значителни
валежи през Март, Април, Юни, Юли, Август, Септември и Октомври (фиг. 2). През 2015 г.,
температурата беше над нормалната със значителни валежи през Март, Май, Юни, Август,
Септември и Октомври (фиг. 3).
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Почвена характеристика и агрохимични показатели
В биологичното насаждение почвата е ливадно-блатна (Gleysols). В горния почвен слой

механичният състав е леко песъчливо-глинест, почвената реакция е слабо кисела, съдържанието на
хумус – високо. В слоя 0,20-0,50м механичният състав е глинесто-песъчлив, рН на почвата e много
слабо алкална, съдържанието на хумус – много ниско. В горния и долния почвен слой запасеността с
фосфор е средна, тази с подвижен калий е много силна в горния слой и в дълбочина. Според
нитратната и амониевата запасеност на обследваните почвени слоеве тя се класифицира като
недостатъчна. Почвата в конвенционалното насаждение е алувиално-ливадна (Mollic Fluvisols) с
глинесто-песъчлив механичен състав в горния почвен слой и свързан пясък в слоя 0,20-0,50м.
Почвената реакция е средно-кисела в повърхностния слой и в дълбочина. Съдържанието на хумус е
ниско, запасеността с подвижен фосфор в повърхностния слой е добра, а в слоя 0,20-0,50м – средно
запасена. Запасеността с подвижен калий е силна. Запасеността на почвата с азот (амониев и
нитратен) в горния слой е недостатъчна, докато в долния се характеризира със средна запасеност.
(таблица 1).

Таблица 1. Агрохимични и почвени показатели (средно за 2013-2015г.)

Ябълково
насаждение

Дълбочина,
Сm

Хумус,
%

pH NH4+ + NO3-
mg/100g

P2O5
mg/100g

K2O
mg/100g

0-20 3,1 7,38 0,83 11,5 67,41Биологично
20-50 0,8 7,71 0,64 5,0 37,9
0-20 1,5 6,74 0,83 10,9 23,8Конвенционално 20-50 1,7 7,42 0,78 14,6 25,5
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Растително разнообразие в междуредията на ябълковите агроценози и Система на поддържане
на междуредията

В началото, в биологичната агроценоза е извършено затревяване с тревни смески от Ежова
главица (Dactylis glomerata), Люцерна (Medicago sativa) и Ливадна власатка (Festuca pratensis). В
периода на отчитане тези смески не са презасявани, а насаждението е поддържано в чимово-
мулчирна система. До края на 2012 г., конвенционалната агроценоза е поддържана в система черна
угар. От 2013 г. до края на периода на проучване, насаждението е оставено в свободен тип
затревяване. Косене на тревостоя се извършва веднъж годишно. Използван е хербицид - 0,5 %
Раундъп (360 г/л глифозат и 180 г/л сърфактант).

След отчитане на представителите на растителните семейства, беше изчислен процент от
общия брой на плевелите. По-долу са показани най-многочислените представители (в проценти).

Биологична агроценоза:
Ефемери: 1. Poa sp. - 2013 - 12,2; 2014 -  5,6; 2015 - 5,5.
Зимни пролитни: 1. Alopecurus sp. 2013 - 0; 2014 - 17,8; 2015 - 17,3. 2. Matricaria sp. 2013 - 0;

2014 - 0; 2015 - 0. 3. Capsella sp. 2013 - 2,0; 2014 - 0; 2015 - 0.
Ранни пролетни: 1. Avena sp. 2013 - 0; 2014 - 0; 2015 - 0.
Късни пролетни: 1. Latuca sp. 2013 - 2,6; 2014 - 1,5; 2015 - 1,5. 2. Setaria sp. 2013 - 0; 2014 - 0;

2015 - 0. 3. Portulaca sp. 2013 - 0; 2014 - 0; 2015 - 0.
Двугодишни: 1. Daucus sp. 2013 - 16,9; 2014 - 4,7; 2015 - 3,3.
Коренищни: 1.Sorghum sp. 2013 - 36,6; 2014 - 35; 2015 - 21,2. 2.Cynodon sp. 2013 - 24,1; 2014-

28,1; 2015 - 30,3.
Коренови издънкови: 1.Convolvulus sp. 2013 - 0,1; 2014 - 5,2; 2015 - 4,8. 2. Cirsium sp. 2013 - 0;

2014 - 0,6; 2015 - 3,1. 2. Cirsium sp.
Вретеновиден корен: 1.Taraxacum sp. 2013 - 5,5; 2014 - 1,5; 2015 - 13.
Конвенционална агроценоза:
Ефемери: 1. Poa sp. 2013 - 26,6; 2014 - 40,8; 2015 - 81,8. 2.Senecio sp. - 2013 - 48,4; 2014 - 1,5;

2015 - 0,2.
Зимни пролитни: 1. Alopecurus sp. 2013 -  0; 2014 - 0; 2015 - 0. 2. Matricaria sp. 2013 - 0; 2014 -

16,2; 2015 - 1,2. 3. Capsella sp. 2013 - 3,6; 2014 - 2,06; 2015 - 0,2.
Ранни пролетни: 1. Avena sp. 2013 - 5,2; 2014 - 0; 2015 - 0.
Късни пролетни: 1. Latuca sp. 2013 - 3,1; 2014 - 0; 2015 - 0. 2. Setaria sp. 2013 - 1,6; 2014 - 0;

2015 - 0. 3. Portulaca sp. 2013 - 11,5; 2014 - 38,9; 2015 - 10,6.
Двугодишни: 1. Daucus sp. 2013 - 0; 2014 - 0; 2015 - 0.
Коренищни: 1. Sorghum sp. 2013-0; 2014 - 0; 2015 - 0. 2. Cynodon sp. 2013 - 0; 2014 - 0; 2015 - 0.
Коренови издънкови: 1.Convolvulus sp. 2013-0; 2014-0; 2015- 3,3. 2. Cirsium sp. 2013 - 0; 2014-

0; 2015 - 0.
Вретеновиден корен: 1.Taraxacum sp. 2013 - 0; 2014 - 0; 2015 - 0.

Проследени са извършваните агротехнически мероприятия:
Биологична агроценоза:
Брой на месечните поливки: 2013 - IV: 1, V: 2, VIII: 1, IX: 1; 2014 - V: 1, VI: 1, VIII: 1; 2015 -

V: 2, VI: 1, VII: 5.
Поддържане на междуредова растителност: IV: 2, V: 2, VII: 2, VIII: 1; 2014 - V: 1, VI: 2; 2015 -

IV: 1, V: 1, VI: 1. (брой коситби в междуредията).
Поддържане на почвено плодородие: 2013 - V: 1, VIII: 1; 2014 - V: 1, VIII: 1; 2015 - V: 1, VIII:

1 (Внасяне на Хемозим био №5).
Конвенционална агроценоза:
Брой на месечните поливки: 2013 - IV: 3, V: 7, VI: 6, VII: 5, VIII: 3; 2014 - IV: 4, V: 5, VI: 6,

VII: 4, VIII: 3; 2015 - IV: 3, V: 6, VI: 5, VII: 5, VIII: 2.
Поддържане на междуредова растителност: 2013 - III – Раундъп, VI:Раундъп, VIII: 1 откос;

2014 - III - Раундъп, VI: Раундъп, VIII: 1 откос; 2015 - III - Раундъп, VI: Раундъп, VIII: 1 откос.
Поддържане на почвено плодородие: VI: Магнезиев сулфат, Калцинит и Алгицал, VIII-

Алгицал; 2014 - IV: Мулти калий; 2015 - III: NPK, V: Калциев хлорид, Карбамид (х2), VI: NPK.

Екологична характеристика
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Общото събрано отчетено количество индивиди в биологичното насаждение, през трите
години е 8940 броя. Наблюдаваните семейства, определени като индикаторни, заемат следното
процентно съотношение: Семейство Щурци (Gryllidae - 38%), беше най-изобилно представения
таксон, следван от Бръмбари бегачи (Carabidae - 32,6%), Късокрили бръмбари (Staphylinidae - 1,2%) и
Бръмбарите (Cetoniidae - 0,3%). Останалите 27,9% се подразделят на другите 16 отчетени семейства,
чиито представители са с по-малко на брой видове. Общото количество отчетени индивиди в
конвенционалното насаждение е 3658 броя. Семейство Carabidae заема най-голям процентен дял -
37,5%, следван от семействата Staphylinidae - 0,4%, Gryllidae - 0,1% и Cetoniidae - 0,01%. Останалите
61,99% се подразделят на 16-те други семейства.

Анализът на получените данни сочи, че Shannon index (entropy), в обхвата на териториите,
управлявани по биологичен начин, е по-висок през всички години [H(2013 BIO) = 0,4321; H(2014 BIO) =
0,7188; H(2015 BIO) = 0,8030], от този отчетен в териториите с конвенционално ползване на земята [H(2013

CONV) = 0; H(2014 CONV) = 0,1097; H(2015 CONV) = 0,0550], (фиг. 4.). Това потвърждава проучванията на Попов
и кол., 2013 и Minnaro et al., 2008.

Фиг. 4  Профили на разнообразието по индексът на Шенон (вляво) и по индексът на Симпсън (вдясно)
при площите с биологично и конвенционално производство.

Според Индексът на Simpson (1-D), резултатите отново сочат по-високи стойности в
териториите, управлявани по биологичен начин, [H(2013 BIO) = 0,2304; H(2014 BIO) = 0,4572; H(2015 BIO) =
0,5200], от този в конвенционалното ползване на земята [H(2013 CONV) = 0,; H(2014 CONV) = 0,0451; H(2015

CONV) = 0,0170], (фиг. 5).
Управлението на почвената повърхност имаше значителен ефект върху постоянството и

обилието на всички анализирани таксони в биологичното насаждение. Но всяка таксономична група
реагира специфично, т.е. бръмбарите-бегачи бяха идентифицирани повече в химично поддържаните
междуредия, докато късокрилите бръмбари, мъхнатите бръмбари и щурците бяха с по-голяма
плътност в междуредията, поддържани в чимово-мулчирана система (биологични) (фиг. 5 и 6).

Фиг. 5 Ефект от взаимодействието на главните фактори: тип земеползване и сезон при показателя
Постоянство на индикаторните таксони.
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Резултатите от настоящото проучване сочат, че двата тествани фактора на управление, а
именно органичните течни и твърди торове, в съчетание с мулчиране или механичният  контрол на
плевелите (като алтернативи на хербицидите), могат да повлияят едновременно на обилието и
биоразнообразието на потенциалните повърхностно-обитаващите хищници. Влиянието на торовете
беше много по-ниско от това на управлението на почвената повърхност. В конвенционалната
агроценоза торенето имаше значителен ефект върху семейство Carabidae, което показа високо обилие
и постоянство върху химично-третираните площи, което потвърждава изследванията на други
автори, например Minnaro et al. (2008).

Фиг. 6  Ефект от взаимодействието на главните фактори: тип земеползване и сезон при показателя
Обилие на индикаторните таксони.

Промяната на микрохабитата, чрез управление на почвената повърхност (преминаването от
черна угар (в края на 2012 г.) в свободен тип затревяване), може да обясни специфичните реакции на
различните таксони. В конвенционалното насаждение, почвената влажност беше значително по-
висока, в резултат на по-многобройните поливки, което би могло да повлияе обилието на някои
хищни членестоноги (Lassau & Hochuli, 2004; Hatten et al., 2007). Нещо повече, тревните остатъци от
мулчирането може да бъде препятствие при движение на някои видове, както и хранителен ресурс
или убежище за някои други видове (Langellotto & Denno, 2004; Hatten et al., 2007). Обработката на
почвената повърхност също има своето отражение, но всеки вид има свои собствени екологични и
физиологични изисквания и затова видовете могат да покажат различна динамика (Cárcamo, 1995;
Minarro & Dapena, 2003; Minnaro et al., 2008; Lassau & Hochuli, 2004; Mathews et al., 2004; Hofmann &
Mason, 2006; Tuovinen et al., 2006; Hatten et al. , 2007; Thomson & Hoffmann, 2007).

Заключение
Стойностите на показателите за биоразнообразие са по-високи (р<0,05) в биологичната

агроценоза в сравнение с конвенционалната, по отношение на обилието и постоянството на
индикаторните таксони, както и Индексите на Simpson и Shannon. Средно от трите години на
обследване, в био- агроценозата бе наблюдавано по-високо обилие и постоянство на семействата
Carabidae и Gryllidae. Това вероятно се дължи на неупотребата на химични пестицидни средства и
поддържане в междуредията на чимово-мулчирна система. В конвенционалната агроценоза през 2014
и 2015 г. бяха отчетени относително добри стойности при показателите обилие и постоянство на
семейство Carabidae, което вероятно се дължи на преминаването на поддържане на междуредията от
черна угар (в края на 2012 г.) в свободен тип заплевеляване, добрата инфилтрационна способност на
почвата и по-многобройните поливки. Има необходимост от допълнително оценяване на ефекта от
биоразнообразието и биологичните методи на отглеждане върху количеството и качеството на
предоставените екосистемни услуги, което е предмет на бъдещи изследвания.
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Abstract: Were studied the manager of inheritance, the coefficient of heritability and efficiency of selection
the number of genes and the manifestations of heterosis and  transgression with regard to number of leaves
on Burley tobacco samples. For the purpose are researched the population of P1, P2, F1 and F2 of nine
hybrid combinations. The results show that in regard to number of leaves inheritanceе is overdominantly
and always in the direction of the parent with the higher values of investigated parameters. Manifestation of
heterosis and transgression of significant figures is observed in one third of hybrid combinations. Data from
hibridological analysis showed that the number of genes determines the expression of the sign number of
leaves is small and almost no varies. The received low to values in terms of the coefficient of heritability in
studied crosses Burley tobacco indicate that the selection by number of leaves will be more effective in later
hybrid generations.

Key words: Burley tobacco, number of leaves, hybridological analysis, inheritance, hereditability, heterosis

Въведение
Броят на листата е от съществено значение за добива. Колкото повече листа има растението,

толкова е по-голям добивът от него (Киркова, 2005; Мутафчиева 2009; Томов, 1985, 1991, Gveroska et
all,  2013; Risteski et all, 2012.).

Броят на листата се наследява предимно доминантно и непълнодоминантно спрямо родителя
с по-голям брой листа (Стоилова, 1988). Според Канева (1980) броя на листата се унаследяват
свръхдоминантно, доминантно или непълно доминантно, към родителите с по-високи стойности.
Машева (2007) установява, че при наследяване на признака брой листа определящи са адитивните
генни ефекти. Sastry and Рrasadа Rао, (1980) съобщават, че за начина на наследяване на броя на
листата при Виржиния с най-голямо значение са доминантните и адитивните генни ефекти. Chang и
др. (1980); Sastry and Рrasadа Rао, (1980) при кръстоски от тютюн Бърлей установяват, че при броя на
листата преобладават доминантните генни ефекти. Новева и др. (1984) доказват, че наследяването в
F1 е положително и свръхдоминантно, като най-голямо влияние оказват епистатните генни
взаимодействия. При изследвания с пурени тютюни Тоrrecila and Ваrrosо, (1980) установяват, че с
най-голям относителен дял са адитивните генни ефекти. Меthа et аll. (1984,1985) съобщават, че броят
на листата се контролира както от адитивни, така и от неадитивни ефекти. Петрова, (1993)
установява, разнопосочност на начина на наследяване в зависимост от условията на средата.
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Оскъдни са изследванията относно наследяемоста на броя листата. Някои автори споменават
за висока наследяемост в широк смисъл за броя на листата (Станкев, 2001; Dimanov, 2003, Shyu et
аll.,1975; Amarnath, 1987; Naumovski,1988; Peksuslu et al., 2002), което дава възможност за бързото им
стабилизиране в следващите генерации.

Целта на изследването е чрез хибридологичен анализ да се установи начинът и типът на
унаследяване, характерът на генните взаимодействия, броят на гените, ефектът на доминантните и
епстазни взаймодействия, коефициентът на наследяемост и ефективност на отбора, както и проявите
на хетерозис и трансгресия относно броя на листата при хибридни комбинации тютюн Бърлей, с
оглед използването на получените резултати в селекционната практика.

Материали и методи
За осъществяване на набелязаната цел през периода 2009 - 2010 г в учебно-опитното поле на

ИТТИ – с. Марково, са изследвани популациите на Р1, Р2, F1 и F2 на девет хибридни комбинации
тютюн Бърлей.  Две от кръстоските са представени от правата и реципрочната хибридна комбинация.
Предмет на проучване и анализ са броят на листата. Измервани са по 300 растения от вариант.

Определени са: средна аритметична ( x ), грешка на средната аритметична (S x %), степен на
доминиране (d/a) по Mather and Jinks (1985), хетерозисен ефект по отношение на по-добрата
родителска форма (НР) и депресия по Омаров (1975). Установени са: показател за трансгресия (Тn),
брой на гените по които се различават родителските форми (N), доминантност (D), епистаза, (Е),
коефициент за наследяемост на признака (Н2), коефициент за ефективност на отбора на генотипи по
фенотипно проявление на признака (Pp) по Соболев (1976).

Резултати и обсъждане
При изследваните образци тютюн Бърлей, унаследяването на броя на листата е

свръхдоминантното, най-силно изразено при Хибрид 1527 А (Ky 907 x Б 1317). Унаследяването е
винаги в посока на родителя с по-високи стойности (Таблицa 1).

Проявление на значим хетерозис с по отношение на броя на листата се проявавя при три от
деветте проучвани кръстоски (Таблицa1). Само при Хибрид 1527 А, неговите стойности надхвърлят
10%. Колкото степента на доминиране е по-силно изразена, толкова по силно е и проявлението на
хетерозисния ефект.

Депресията в F2 относно броя на листата e слабо проявена, като отново с най-високи
стойности е при Хибрид 1527 А (Таблицa 1).

Стойностите за коефициента за трансгресия по отношение на броя на листата показват, че при
Хибрид 1528 (Л 1383 x Бт 102) и Хибрид 1530 (Б 1344 х Бт 102) в наличните хомозиготни потомства,
могат да бъдат отбрани растения с 1 брой повече листа в сравнение с изходните родителски форми, а
при Хибрид 1527 А (Ky 907 x Б 1317) с 2 броя повече листа (Таблица 2). Проявите на трансгресия са
силно свързани с проявите на хетерозис.

Данните от хибридиологичния анализ показват, броят на гените детерминиращи
проявлението на признака брой на листата e малък и почти не варира при отделните хибридни
комбинации – от 6 до 8 (Таблица 2). Върху фенотипната експресия на броят на листата влияние
оказват доминантните гени, чиито ефекти се повлияват от положителни или отрицателни епистазни
взаимодействия, в зависимост от кръстоката.

Получените стойностите на коефициента за наследяемост по отношение на признака брой на
листата са ниски и слабо варират в зависимост от кръстоската, но при нито една хибридна
комбинация не надхвърля 50 % (Таблица 2). Това показва, че условията на средата оказват решаващо
влияние върху детерминирането на признака, а въздействието на генотипа е по-слабо проявено.
Следователно отборът ще бъде ефективен в по-късни хибридни генерации (F5 – F6), което затруднява
селекционната работа.
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Таблица 1. Биометрични данни за броя на листата

Родители /
кръстоски

Parents/ Crosses

Р1

x ±S x
Р2

x ±S x
F1

x ±S x
F2

x ±S x
d/a Хете

розис
НР
%

Депрес
ия

Depress
ion
%

Хибрид 1527
(Б 1317 x Ky 907)

27,2 ±0,25 27,7 ±0,25 29,0 ±0,24 28,3 ±0,26 1,3 104,7 2,41

Хибрид 1527 А
(Ky 907 x Б 1317)

27,7 ±0,25 27,2 ±0.25 31,1 ±0,27 28,5±0,30 14,6 112,3 8,36

Хибрид 1528
(Л 1383 x Бт 102)

25,6 ±0,27 28,7±0,16 30,8±0,20 30,4 ±0,23 1,7 107,3 1,3

Хибрид 1529
(Б 1386 х Ky 907)

28,1 ±0,21 27,7 ±0,25 28,5 ±0,25 28,2±0,26 3 101,4 1,05

Хибрид 1530
(Б 1344 х Бт 102)

29,6 ±0,15 28,7 ±0,16 32,3±0,22 29,9±0,27 10,2 109,1 7,43

Хибрид 1531
(Б 1344 х Б 1334)

27,3 ±0,22 29,0 ±0,20 30,4±0,23 29,5±0,25 1,4 104,8 2,96

Хибрид 1532
(Б 1344 х Ky 907)

29,6 ±0,15 27,7 ±0,25 30,2±0,22 28,8±0,24 1,6 102 4,64

Хибрид 1533
(Б 1344 х K 8959)

29,6 ±0,15 26,4±0,19 30,4 ±0,25 29,7±0,32 1,5 102,7 2,3

Хибрид 1533А
(K 8959 х Б 1344)

26,4±0,19 29,6 ±0,15 30,7 ±0,27 29,1±0,28 1,1 103,7 5,2
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Таблица 2. Генетична характеристика на броя на листата

Кръстоски
Crosses

Тн N D E H2 Pp

Хибрид 1527
(Б 1317 x Ky 907)

0,45 7,71 3,73 2,83 0,24 2,55

Хибрид 1527 А
(Ky 907 x Б 1317)

1,68 5,35 2,47 -2,36 0,37 2,89

Хибрид 1528
(Л 1383x Бт 102)

0,92 5,63 2,56 -2,49 0,19 2,27

Хибрид 1529
(Б 1386 х Ky 907)

0,23 6,26 3,14 2,85 0,22 2,46

Хибрид 1530
(Б 1344 х Бт 102)

1,16 7,87 3,84 3,07 0,26 2,63

Хибрид 1531
(Б 1344 х Б 1334)

0,42 6,44 2,98 -2,65 0,33 2,75

Хибрид 1532
(Б 1344 х Ky 907)

0,17 5,88 2,66 2,52 0,29 2,68

Хибрид 1533
(Б 1344 х K 8959)

0,25 6,70 3,10 -2,73 0,35 2,82

Хибрид 1533А
(K 8959 х Б 1344)

0,32 5,43 2,62 2,41 0,21 3,34

Заключение
При изследваните от нас хибридни комбинации тютюн Бърлей, преобладава

свръхдоминантното наследяване броя на листата, като то е винаги в посока на родителя с по-високи
стойности на изследвания показател.

Проявите на хетерозис и трансгресия са силно изразени по отношение на броя на листата,
като най-силно те са проявени при Хибрид 1480.

Броят на гените, контролиращи проявлението на признака e малък и почти не варира при
отделните хибридни комбинации. Върху фенотипната експресия на броят на листата влияние оказват
положителни или отрицателни епистазни взаимодействия.

Установените ниски стойности на коефициента на наследяемост при проучваните кръстоски
тютюн Бърлей по отношение на броя на листата, предполага ефективен отбор в по-късни хибридни
генерации.
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Abstract: Have been assessed competition testing for biological and economic indicators and 13 samples Burley
tobacco, among them12 new created lines and standard variety Pliska. As a result, the study found that biometric
identifiers of all new lines satisfy the selection ideal in Burley tobacco. Аll new lines superior standard Pliska variety,
as yield and percentage of first class, and length of the vegetative period. The comprehensive assessment shows that
higher selection value differ Line 1485, Line 1472, Line 1495, Line 1499 and Line 1484. With best biological and
economic parameters stand out Line 1484 and Line 1499, with a slight advantage the first over second. Line 1484,
however, presents a very long vegetative period, which requires additional researches and tests before possibly
presenting in IASAS,  for testing and recognition as a new variety Burley tobacco.
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Въведение

Тютюн Бърлей  съставлява около 10% от производството на тютюн у нас (Бозуков, 2012). По
добив и процент на първа класа, производството у нас отстъпва на това в традиционните страни
производителки на тютюн Бърлей (Дюлгерски, 2011). От друга страна местните тютюни не са
равностойни заместители на вносните в цигарените блендове и значително им отстъпват по качество
(Дочева и Стоилова, 2011; Киркова, 2005; 2; Миланова и др., 2013; Popova et аll, 2006). Изследванията
показват, че вносните тютюни Бърлей превъзхождат нашите образци от тази сортова група по
повечето химични, технологични и пушателни характеристики (Киркова и др., 2006; Николова и др.,
2004; Стоилова и Божинова, 2007). Причините за това са много, но на най-важната от тях е
неефективната сортова структура (Диманов и Машева, 2011). Сегашните сортове не покриват нито
изискванията на селскостопанските производителите, нито тези на цигарената промишленост
(Дюлгерски, 2011; Николов и др, 2004).

Незадоволителното състояние на производството на тютюн Бърлей налага извеждането на
широкомащабна селекционна дейност за създаването и внедряването на нови по-вискодобивни и по-
висококачествени сортове у нас (Дюлгерски 2011; Мутафчиева, 2009; Dimitrieski еt all, 2006; Risteski
et all, 2012).

Целта на настоящето изследване е да се направи конкурсно изпитване и биологична и
стопанска характеристика на перспективни линии тютюн Бърлей и възможността за евентуално
представяне на най-добрите от тях в ИАСАС за признаването им, като нови сортове от тази сортова
група.
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Материали и методи

През периода от 2012 до 2014 г. в опитното поле на ИТТИ са изпитани 13 образци тютюн от
сортова група Бърлей, от които дванадесет новосъздадени перспективни линии и използваният за
стандарт – сорт Плиска 2002. Всички линии са в напреднали генерации и са показали добри
предварителни резултати. Проучваните варианти са много добре изравнени вегетативно и
морфологично. За всички варианти е приложена еднотипна технология на отглеждане и сушене.
Полските опити са заложени според Методиката на Запрянов и Димова (1995). На всички тях са
извършени фенологични наблюдения за дължина на вегетационния период и биометрични
измервания на височината на растенията, броя и дължината и ширината на листата на растенията.
Също така е направена и стопанска оценка по отношение на добив на сух тютюн от декар и процент
на първа, втора и трета класа.

Eксперименталните данни са обработени чрез дисперсионен анализ (Anova), а разликите
между вариантите са установени чрез многоранговия тест на Dunkan (1995).

Резултати и обсъждане

1. Изпитване за биологични показатели
1.Биометрични показатели
От биометричните показатели са проучени височина, брой на листата и размери на листата от

среден пояс, представени съответно от 13 лист (Таблица № 1).
За периода на проучване с най-голяма височина на растенията се харектерезира Линия 1484,

следвана с незначителна разлика от Линия 1481, а с най-малка Линия 1473 (Таблица 1). Всички
проучвани варинати се представят с височина, която е в оптимланите граници за сортова група
Бърлей. В унисон с голямата височина на растенията, с най-голям брой листа се отличава  Линия
1484, която превъзхожда показанията на стандартния сорт Плиска с над 6 броя, при доказана разлика
с най-високо ниво на значимост (Таблица 1). С над 30 броя листа се представя и Линия 1499, която
отстъпва на Линия 1484 с незначителна разлика. Въпреки голямата височина на растенията Линия
1481 се характеререзира с по-малък брой листа. Само една линия  се изравнява с показанията на
стандарта по този показател, всички останали варинати го превъзхождат.

По отношение на размерите на листата отново с най-благоприятни показатели е Линия 1484,
която превъзхожда всички останали варинати, както по дължинана така и по ширина на листата
(Таблица 1). На второ място по размери на листата (дължина и ширина) се нарежда Линия 1499.
Благоприятни показатели имат също Линия 1472, Линия 1481, Линия 1485 и линия 1495. Докато
някои от новоселекционираните линии отстъпват незначително на стандарта относно дължината на
листата, то всички те силно го превъзхождат по отношение на ширината. Биометричните показатели
на всички нови линии удовлетовряват  селекционния идеал при тютюн Бърлей.

2. Дължина на вегетационния период
С най-кратка и същевремнно благоприятна дължина на вегетационния период се отличава

Линия 1481, която значително превъзхожда показанията на останалите варианти (Таблица 1).
Благоприятен е този показател и при Линия 1479 и Линия 1499. С най-дълъг вегетационен период се
представя стандартния сорт Плиска, който е с прекалено голяма дължина по този показател. Всички
новоселкционирани линии превъзхождат стандартния сорт по дължина на вегетационния период,
като и Линия 1484 също се отличава с доста дълга вегетацията, което е неин недостатък.

Линия 1484 и Линия 1499 може да се използват в хибридизацията, като донор за подобряване
на височина, броя и размерите на листата, а Линия 1481 за скъсяване на дължината на вегетационния
период.
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Таблица 1. Данни от биометрични показатели на проучваните варианти средно за периода на
изследване

Сорт/линия Височина
в см.

Брой листа Дължина на
листата в см.

Ширина на
листата в см.

Вегетационен
период в дни

Плиска 164.6cde,f 25.77f 60.87def 27.84f 82.63a

Линия 1471 167.3c 26.6def 60.43ef 31.14e 77.03c

Линия 1472 165 cde,f 27.2cde 61.81cd 32.65bc 72.87e

Линия 1473 162f 25,9f 60.37ef 31.32e 78.97b

Линия 1474 165.5cde 26.4ef 60.96def 31.5de 77.53c

Линия 1476 162.7ef 25.9f 60.49ef 31.17e 79.27b

Линия 1479 162.7ef 26.5ef 60.19f 31.55de 72.87e

Линия 1481 170.1ab 26.2f 61.27de 31.59de 68.4f

Линия 1484 171.6a 32.4a 64.28a 33.92a 79.63b

Линия 1485 164def 27.6b 62.39c 32.36c 75.53d

Линия 1488 167.6bc 27.4cde 61.02def 32.14cd 76.9c

Линия 1495 166.1cd 27.5bc 63.03b 32.67bc 75.4d

Линия 1499 170.2ab 31.7a 63.09b 33.17b 72.47e

GD5% 2.66 0.93 0.89 0.64 0.72
GD1% 3.61 1.26 1.2 0.92 0.98

GD0,1% 4.83 1.69 1.61 1.23 1.31

2. Изпитване за стопански показатели
Получените резултати показват, че по добив на сух тютюн от декар всички

новоселкционирани линии превъзхождат стандартния сорт Плиска (Таблица 2). С най-добри
показатели е Линия 1484, която дава 335 кг/дка и превъзхожда стандартния сорт с 35 %, доказана
разлика при най-високо ниво на значимост. На второ място по добив се нарежда Линия 1499,
надвишаваща показанията на стандарта с 31 %. Над 300 кг/дка се получава също и от Линия 1485,
Линия1495 и Линия 1472, които имат много близки показания.

Качеството е от първостепенно значение при тютюна. То се определя основно от процента на
класите. С най-висок процент на първа класа се оформят  Линия 1484– 45% (Таблица 2). Тази линия
дава и най-малък процент на трета класа. Линия1499 се нарежда на второ място с 40 % първа класа. С
по-благоприятен процент на първа класа се открояват и Линия 1485, Линия 1472 и Линия 1495.

Стандартният сорт Плиска е вариантът, който се представя, както с най-нисък процент на
първа класа, така и с най-висок процент на трета класа. Въпреки, че всички нови линии надвишават
сериозно показанията на стандарта, получените резултати следва да се приемат за задоволителни,
понеже преобладава процента на втора класа при всички от тях.

Резултатите от стопанска оценка ясно показват, че всички новоселкционирани линии
превъзхождат контролния сорт, както по добив, така и по процент на първа класа, което е успех в
селекцията на тютюн Бърлей.

В резултат на изследването с най-добри комплексни показатели се оформят Линия 1484,
следвана от Линия 1499 и в по-малка степен Линия 1485, Линия 1472 и Линия 1495. Най-добрата от
тях - Линия 1484  притежава и твърде дълъг вегетационен период. Това налага да се направят
допълнителни изследвания за евентуално предлагане, като нов сорт тютюн Бърлей.

51



Таблица 2. Добив, процент на класите и процент спрямо стандартния сорт Плиска 2002 средно за
периода на проучване

Сорт/Линия
Добив
кг/дка

Процент
спрямо

стандарта
Класи в %

% I II III
Плиска -стандарт 247.92h

1 0 0 1 0 6 0 3 0
Линия 1471 275.17fe

1 1 1 3 0 5 0 2 0
Линия 1472 303.17c

1 2 2 3 5 5 5 1 0
Линия 1473 269.83gf

1 0 9 2 0 6 0 2 0
Линия 1474 291.58d

1 1 8 3 0 5 5 1 5
Линия 1476 281.58e

1 1 4 2 5 5 0 2 5
Линия 1479 265.83g

1 0 7 2 5 5 5 2 0
Линия 1481 278e

1 1 2 2 0 5 5 2 5
Линия 1484 334.75a

1 3 5 4 5 5 0 5
Линия 1485 303.67c

1 2 2 3 5 4 5 2 0
Линия 1488 298.17dc

1 2 0 3 0 5 0 2 0
Линия 1495 301.92c

1 2 2 3 5 5 0 1 5
Линия 1499 323.83b

1 3 1 4 0 5 0 1 0
GD5% 6.95

GD1% 9.42

GD0,1% 12.62

Заключение

Резултатите от конкурсното изпитване показват, че всички новоселкционирани линии
превъзхождат стандартния сорт, както по добив и по процент на първа класа, така и по-
дължина на вегетационния период, което е успех в селекцията на тютюн Бърлей.

Със селекционна ценност се представят Линия 1485, Линия 1472, Линия 1495, Линия
1499 и Линия 1484, със превъзходтсво на последните две над останалите.

С най-висок добив се представя Линия 1484, която е и с най-висок процент на първа
класа. Същата обаче се представя и с твърде дълъг вегетационен период, което налага
допълнителна селекционна работа, преди евентуално представяне в ИАСАС за признаване,
като нов сорт тютюн Бърлей.

52



Литература

Бозуков Хр. 2012. Състояние и перспективи на тютюнопроизводството в България, Доклад -
презентация на Първи земеделски бизнес форум „Предизвикателства, възможности и
перспективи пред сектора”, х-л „Хилтън”, София, 27.09.2012 г.

Диманов Д., В. Машева. 2011, Нови сортове ориенталски тютюни от сортовата група басми,
Български тютюн, брой 6, 23-27

Дочева М., А. Стоилова. 2011, Газ-хроматографско определяне на никотин и вода в кондензата на
тютюневия дим, Български тютюн, брой 5, 18-20

Дюлгерски Й. 2011. Селекционно-генетични проучвания при тютюн Бърлей, Дисертация

Запрянов З., Д. Димова. 1995. Ръководство за упражнение по опитно дело с биометрия, Земиздат

Миланова Т., Ст. Киркова, М. Србиноска, П. Алексиева. 2013. Изследвания върху RIP – хартии,
Научна конференция с международно участие, НТ-СУБ, Х, 168-172

Киркова С., Л. Таскова, Й. Кочев, М. Къшева. 2006. Изследване качеството на тютюни тип Бърлей
– от внос и отгледани при контролирани агротехнически условия у нас, ”Хранителна наука,
техника и технологии”, 2006, УХТ

Мутафчиева М. 2009. Проучване и селекция на сортове тютюн Бърлей, Дисертация

Николов Е., В. Mашева, Ц. Христева. 2004. Зависимости между основни стопански и технологични
признаци при едролистни и ориенталски тип тютюни, І, Зависимости между основни
стопански и технологични признаци при ориенталски тип тютюни, Сборник Юбилейна
Научна конференция – „60 години ИТТИ”, 3-5 ХІ, 83 – 86

Николова В., Д. Драчев, Н. Николов, П. Запрянова. 2004. Агротехническо и технологично
проучване на интродуцирани сортове, Сборник Юбилейна Научна конференция – „60 години
ИТТИ”, 3-5 ХІ, 314 – 321

Стоилова А., Р. Божинова. 2007. Натрупване на никотин и други азотсъдържащи вещества в тютюн
Бърлей. Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, том LII, Агроеко 2007,19-22

Dimitrieski M., G. Miceska, I. Risteski, K. Kososka. 2006. Variability of chemical composition in semi-
oriental tobacco type otlia depending on the variety and the way of growing, Tobacco, Vol 56, № 5-
6, 92-98

Dunkan V. 1995. Multiple – range and multiple F – test Biometrics

Popova V., Drachev D., V. Nicolova. 2006. Investigation on the burning properties of Burley tobacco
grown in different regions of Bulgaria, Tobacco, Vol. 56, № 7 – 8, 159 – 164

Risteski I., K. K. Kososka, B. Gveroska. 2012. Results of the investatigation on some bio-morphological
characteristks of domestic and introduced varieties of Burley tobacco, Tobacco, vol. 62, № 1-6, 13-
21

53



ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2016
Дом на науката и техниката - Пловдив, 9 юни 2016

ECOLOGY AND HEALTH 2016
House of science and technique - Plovdiv, 9 June 2016

ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА МЕСТНИ РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ В
КОЛЕКЦИЯТА НА ИРГР САДОВО

Николая Велчева
Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”

гр. Садово 4122, бул. „Дружба” 2, тел./факс +359 32 629026

DOCUMENTATION OF LOCAL PLANT GENETIC RESOURCES IN IPGR SADOVO
COLLECTION

Nikolaya Velcheva
Institute of Plant Genetic Resources "K. Malkov"

Sadovo 4122, 2 "Druzhba" Str., tel./fax +359 32 629026

E-mail: nikolaya_velcheva@abv.bg

Abstract: In the period 2007-2015 the fund of the National Genebank in IPGR Sadovo is enrichment with
4740 accessions from expeditions. Local varieties, populations and forms of leguminous, vegetable, medical,
aromatic and decorative forms from private gardens and small farms are collected. All accessions were
recorded by passport data, including taxonomic description of the genotype, ecological and geographical
origin, information for farmers who maintain the local resources. Organized datasets based partially
inventory in the country indicate a valuable source of local germplasm. As a result of the invasion of foreign
varieties and reduce the size of the farms that support traditional old varieties the biodiversity in rural areas
is threatened by extinction. This requires the maintenance of an information database for local-harvested
accessions with a view to their conservation and sustainable use.

Key words: biodiversity, local germplasm, genebank, national register

Въведение
Опазването и устойчивото използване на растителните генетични ресурси (РГР) в селското

стопанство са част от широкообхватните усилия за насърчаване на иновативни практики и
осигуряване на принос към интелигентно и устойчиво развитие на обществото. В тази връзка
информационните дейности са в основата на гарантирането на цялостен подход и взаимодействие на
всички заинтересовани страни (FAO, 2008; ITPGRFA, 2009).

Управлението на колекциите РГР включва дейности по събиране, оценка, документация,
размножаване и съхранение на генетичен материал, с оглед целенасоченото му използване в
селекцията и земеделското производство (Engels and Visser, 2008).

С увеличаването на ролята на генбанките, като основен фактор за опазването на
биоразнообразието, за ограничаването на генетичната ерозия и като възможност за възстановяване на
стари, традиционни и забравени сортове, се разширява значението на документацията и
информационната осигуреност за ex situ съхранените образци в колекциите (Wright, 1997; Knupffer,
2002; Galluzzi et al., 2010; Wouw et al., 2010, МОСВ, 2013).

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков” - Садово изпълнява научно-
обоснована програма по опазване на генофонда и разполага със специфична информация и база
данни за растителните образци, съхранени в Националната генбанка (Кръстева и др., 2007; Krasteva
and Velcheva, 2012; Велчева, 2015).
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Изследователската задача цели изясняването на ролята на документацията на РГР в
системата за устойчиво управление и използване на местния генофонд.

Материали и методи
Компютърният център към ИРГР „К. Малков” гр. Садово е създаден през 1982 г. и е

отговорен за съхранението и обновяването на информацията в Националния регистър за
документация на образците РГР, постъпващи в Националната колекция и съхранени в генбанката към
Института.

Всички постъпващи растителни материали се регистрират в електронна база данни PHYTO
2000 във формат Microsoft ACCESS по 20 паспортни показатели, съгласно международните
стандарти на FАО, ECPGR и Bioversity International.

Създаден е Национален електронен каталог като част от Европейския каталог за растителни
генетични ресурси (EURISCO). Паспортната информация се експортира, съгласно дескриптор,
утвърден от ECPGR - Европейската програма по растителни генетични ресурси (Hausmann and Dias,
2013; EURISCO, 2015).

Резултати и обсъждане
Колекциониране и документация на местни образци от експедиции

През периода 2007-2015 г. са проведени 49 експедиции по международни проекти из
земеделски райони в страната с цел събиране на ценни местни ресурси. Фондът на Националната
генбанка на ИРГР Садово е обогатен с 4740 местни образци (фиг. 1).

Фиг. 1. Обогатяване на колекциите с местни РГР (2007-2015 г.)

Колекционирани са местни сортове, популации и форми от зърнено-житни, зърнено-бобови,
фуражни, зеленчукови, медицински, подправни и декоративни видове от лични градини и дребни
земеделски стопанства (Фиг. 2). На фигура 3 е представен статуса на обогатяването по групи култури.

Фиг. 2. Колекционирани образци РГР от експедиции (2012 г.)
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Фиг. 3. Статус на обогатяването на Националната колекция с местни образци от експедиции
В експедиционната програма приоритет е колекционирането на местните културни форми от

полски, зеленчукови и подправни култури.

Експедициите са проведени в традиционни земеделски центрове: градинарски райони около
Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Горна Оряховица, Велико Търново -  богати на местни форми от
зеленчукови култури; Благоевград, Кюстендил, Велинград, Странджа, Сакар и Лудогорието, от
където са колекционирани образци градински и полски фасул; Плевен, Видин, Разград, Шумен,
Ямбол, Свиленград – събрани са дини, пъпеши, тикви, царевица. Установи се, че сравнително добре е
съхранено разнообразието от местни сортове в предбалканските и пограничните райони, останали по-
изолирани от съвременните тенденции в земеделието.

Събраната информация по време на експедициите е обработена и е съставена база данни с цел
инвентаризация на местния генофонд. На базата на експедиционните листове всички образци са
регистрирани по паспортни данни, включващи таксономично описание на генотипа, еколого-
географския произход, информация за стопаните, които поддържат местите ресурси.

Организираните масиви от данни на база извършената частична инвентаризация в страната
показват наличие на ценна местна зародишна плазма. Набелязани са центрове, с концентрация на
съхранени традиционни културни видове, които биха могли да бъдат обект на бъдещи експедиции и
проекти.

Изследването показва значимата ролята на домашните градини за опазването на
биоразнообразието и старите сортове, които са резултат от дългогодишна народна селекция. В тази
връзка е и насочена работата на института по събиране, устойчиво опазване и възстановяване на
традиционни и забравени сортове.

Въз основа на документацията е съставен регистър на местните сортове, включващ
специфични наименования, опит в отглеждането им и традиции в използването им в кулинарията,
която е на разположение на всички заинтересовани потребители на местни РГР.

Поколенията в миналото са използвали безброй местни форми на познатите ни култури. При
анализ на структурата на регистрираната колекция в ИРГР Садово се забелязва, че е налично голямо
генетично разнообразие при културите и специфични генетични разнообразия са колекционирани
дори в рамките на едно селище или стопанство. Процентно с най-висок дял в обогатяването са
образците при зеленчуковите култури (33 %), следван от зърнено-бобовите (21 %).

Местните форми и сортови популации са по-нискодобивни и не всички от тях могат да се
използват директно в производството. Те обаче притежават много ценни качества за селекцията, като
сухо- и студоустойчивост, големи адаптивни възможности, устойчивост на болести и неприятели,
високо съдържание на сухо вещество, захари, витамин С, багрила и др.

Научни мрежи и информационни системи

Опазването на РГР е сложен интердисциплинарен процес, който е обект на различни
национални и международни инициативи.
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Европейска общност обединява усилията си в тази насока като организира Европейска
програма по РГР (ECPGR). Един от приоритетите на организацията е уеднаквяване на механизмите
при изграждането на национални бази данни за поддържане на информационен ресурс във връзка с
участието на образци РГР от националните колекции в международни каталози.

Националната генбанка в ИРГР - Садово е номинирана от Европейската програма по
растителни генетични ресурси (ЕGPGR) като отговорен център за България. Данни за образците,
които се поддържат в Националната ex situ колекция участват в европейския електронен каталог
ЕURISCO (http://eurisco.ipk-gatersleben.de/), съгласно подписано споразумение през 2013 г. С това е
защитено правото за участие в EURISCO на всички институти в страната, които могат да се
присъединят в системата чрез номинирания вече център.

Българската колекция (NI PGRBGR) в EURISCO обхваща паспортни данни за 63 713 образци,
в това число от BGR001/ИРГР Садово – 59 292 обр., от BGR029/ДЗИ Генерал Тошево – 3 857 обр. и
BGR005/ИРЕМК Казанлък – 564 обр. От тях с български произход са 29 % от образците.

Подписан е договор за сътрудничество в Европейската интегрирана система на генбанките
(AEGIS) за изпращане на паспортна информация за регистрирани образци с български произход.
Основното условие за придобиване на AEGIS статус на образците, съгласно договора, е ,,уникалност”
на зародишната плазма. За такива се считат генотиповете с местен произход, събрани от експедиции
в страната.

Базата данни на AEGIS (http://aegis.cgiar.org) осигурява улеснен достъп на потенциалните
потребители до съхранените местни генетични ресурси в Европа. Това елиминира ограниченията,
свързани с пространствено-отдалеченото разположение на генбанките и в резултат подобрява
координацията между организациите и изследователите, работещи в областта на РГР.

Поддържането на богатство от местна зародишна плазма, неговото съхранение и
информатизацията на дейностите от регистрацията до проучвателната и аналитична работа  в
колекциите създава предпоставките за свободен достъп до растителното разнообразие и неговото
устойчиво използване.

Сътрудничеството и постоянният обмен на информация и знания между научните работници,
селекционерите и земеделските производители играят ключова роля за създаването на условия за
постигане на оптимизация на дейностите по опазването, като същевременно спомагат научните
резултати да бъдат по-достъпни за крайните потребители. На фигура 4 е представена схемата на
информационния поток, обслужващ управлението и използването на генофонда.

Обогатяване с РГР
↓

Информационен център
Паспортни данни

Международни бази данни
↓

Генбанка
Съхранение при контролирани условия

Безвалутен обмен
↓

Куратори
Репродукция

Проучване на образците
Характеризираща и оценъчна информация

Създаване на признакови колекции
↓

Селекционери
Селекционни програми

Създаване на нови сортове и линии

Фиг. 4. Поток на информацията за обслужване и използване на генофонда
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Заключение

В периода 2007-2015 г. колекциите на ИРГР Садово са обогатени с 4740 местни образци от
проведени експедиции в страната.

Документационната система на ИРГР-Садово оптимизира опазването на местните РГР и
целевото използване на Националния генофонд.

Действащото европейско сътрудничество в ECPGR и EURISCO позволява по-добра
координация на дейностите между генбанките и улеснява достъпа до генетични ресурси на
потенциалните потребителите.

Инициативата AEGIS усъвършенства координация на дейностите в областта на
биоразнообразието като акцентира върху опазването на местните растителни генетични ресурси,
които са неизчерпаем източник на полезни признаци при селекционно-подобрителната работа и са
основа за постигане на устойчиво земеделие.

Събраната информация позволява организирането на регистър на старите сортове, издаването
на каталози и съдейства за възвръщане интереса на обществото към традиционните растителни
видове.
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Abstract: During the period 2014-2015 in IPGR Sadovo agri-environmental evaluation of 14 introduced
and 5 local melon (Cucumis melo L.) accessions were conducted. The objective of the study is to establish
the existing genetic diversity in the collection and select of promising genotypes. Plant genetic resources are
assessed under the COMECON List of descriptors (Malinina et al., 1989), consistent with ECPGR Minimum
descriptors for Cucurbita spp. (2008). Bulgarian cultivar Dessert № 5 was used like a standard in
comparative assessment. The variation of quantitative traits of the fruit: fruit length (cm), fruit width (cm),
thickness of the meat (cm) and fruit weight (g), and grouping of accessions based on cluster analysis indicate
a great genetic diversity in the collection. The study selected genotypes suitable like an initial material for a
future breeding and improvement programs. Accessions with Cat. № В4000246, originating from France
and local B4E0112 and B4E0133 are characterized with best complex of economical qualities. All genotypes
are stored at the National Genebank.

Key words: melon, collection, variation, cluster analysis, ex situ conservation

Въведение
Продоволствената сигурност се превръща в глобално предизвикателство от първостепенно

значение с оглед на нарастващата човешка популация. За гарантиране на устойчиво снабдяване с
хранителни продукти при променящите се екологични и климатични условия огромни надежди се
възлагат на селекцията.

Опазването на генетичното разнообразие от растителни ресурси е добра алтернатива за
извършване на правилен подбор на източници за осъществяване на успешна селекционно-
подобрителна дейност, както и за възстановяване на стари забравени сортове, традиционни за нашата
страна. Чрез развитието на растителната интродукция, както и по пътя на експедиции за
колекциониране на образци с местен произход, се увеличават възможностите за повишаване на
биологичния потенциал на културите и качеството на продукцията. Откриват се форми –
геноносители на ценни признаци и свойства, представляващи интерес за селекцията и
производството (Кръстева и др., 2009; Krasteva et al., 2013).

ИРГР Садово поддържа и обогатява ежегодно ex situ колекцията си чрез събиране, проучване,
използване, документация и съхранение в генбанка при контролирани условия на растителни
генетични ресурси. Колекцията от Cucumis melo L. включва местни популации, селекционни линии,
интродуцирани сортове и хибриди от различни страни (Нейков и др., 2013).
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Успехът на селекционната работа при пъпешите зависи в значителна степен от обстойното
изучаване на изходния материал и максималното въвличане на целия потенциал по продуктивност и
други ценни стопански качества. От друга страна от значение е и изучаването на математическата
изменчивост на изучаваните характеристики при образците, както и създаването на признакови
колекции с оглед ефективното използване на съхранените ресурси (Кръстева, Л., М. Миланова, 2003).

Целта на изследването е установяване на наличното генетично разнообразие в колекция
пъпеши с различен екологогеографски произход и излъчване на перспективни генотипове от
Националния генофонд.

Материали и методи

Подготовка на експеримента
В предварителната подготовка на изследването са извършени следните дейности:
- Интродукцирани са образци по линията на международния безвалутен обмен на растителни

генетични ресурси от водещи международни партньори на ИРГР Садово;
- Проведена е експедиция в селски райони на страната за събиране на образци за обогатяване

на местния генофонд, съхранен в Националната генбанка;
- Всички постъпили растителни образци са регистрирани в електронната база данни

Phyto`2000 по 20 паспортни показатели, съгласно международните стандарти на FAO, ECPGR и
Bioversity International.

Растителен материал и проучени показатели
През периода 2014 - 2015 г. в опитното поле на ИРГР Садово е проучена колекция пъпеши, от

която 14 образци са с чужд и 5 – с местен произход (Таблица 1). За стандарт в сравнителната оценка е
използван българският сорт Десертен № 5. Изпитването на образците е извършено в колекционен
питомник при условията на пролетно полско производство. Оценени са морфологични и стопански
признаци, съгласно Международния дескриптор COMECON List of descriptors (Malinina et al., 1989) и
Minimum descriptor for Cucurbita spp. (ECPGR, 2008).

Таблица 1. Паспортна информация за образците Cucumis melo L., включени в проучването

№ Кат. № Сорт/Образец Произход Институт/Населено място
1 В4000238 Prescote de Luneville FRA INRA
2 В4000239 Orange FRA INRA
3 В4000240 Vedrantais FRA INRA
4 В4000241 Margot FRA INRA
5 В4000242 Madelenen FRA INRA
6 В4000243 Isabelle FRA INRA
7 В4000245 Ananas D`Amerique Chair Verte FRA INRA
8 В4000246 Ananas D`Amerique Chair Rouge FRA INRA
9 В4000247 Ananas D`Amerique FRA INRA

10 В5000054 №5 CHN USAD
11 В5000060 Acur TUR USAD
12 В5000061 Pilintzer DEU USAD
13 В5000062 Kleine Russische DEU USAD
14 В5000063 Delicious of Pillnitz DEU USAD
15 В4Е0044 Local BGR с. Кадиево, местен
16 В4Е0057 Local BGR с. Старо Железаре, местен
17 В4Е0112 Local BGR с. Мало Конаре, местен
18 В4Е0121 Local BGR с. Черногорово, местен
19 В4Е0133 Local BGR с. Черногорово, местен
20 A9BM0108 Десертен №5 St BGR Българска селекция

* Източник на данните е Национален Регистър Phyto 2000 (ИРГР Садово)

Биометрични измервания на признаците: дължина на плода (cm), ширина на плода (cm),
дебелина на месото (cm) и маса на плода (g) са извършени на 20 плода от образец в етап на
технологична зрялост.

Изчислени са показателите, характеризиращи средната стойност на всеки от признаците и
степента им на изменчивост чрез величината на вариационния коефициент (CV %). Прието е
варирането да се счита за слабо, ако вариационният коефициент не превишава 10 %, средно – когато

60



е по-голям от 10 % и по-малък от 20 %, силно (значимо) – когато е над 20 % (Димова и Маринков,
1999).

Статистическа обработка на данните
За обработка на резултатите от проучването e използван статистически пакет SPSS 13.0.

Данните са осреднени и стандартизирани. Приложен е вариационен и клъстерен анализ.

Резултати и обсъждане
Разнообразието при пъпешите се определя главно от изменчивостта на признаците на плода,

кореспондиращо директно със стопанското значение на културата.

При условията на умерения климат в нашата страна е установено генетично разнообразие в
проучената колекция от 20 образци пъпеши. То е обусловено от изменчивостта на количествените
признаците, характеризиращи плодовете. Резултатите, на база осреднени данни от двегодишния
период в таблица 2, показват варирането на всеки от тях при чуждите и местните образци.

Таблица 2. Вариране на количествени признаци при проучените образци пъпеши

Показатели Mean Min Max Std. Deviation CV %
Дължина на плода (cm) 14,75 8,00 37,00 7,87 53,33
Ширина на плода (cm) 11,75 9,00 17,00 2,63 22,38
Дебелина на месото (cm) 2,74 1,50 4,00 0,84 30,60чу

ж
ди

Маса на един плод (g) 790,57 440,00 2008,00 416,83 52,72
Дължина на плода (cm) 18,33 13,00 21,00 3,12 17,04
Ширина на плода (cm) 15,58 11,50 18,00 2,43 15,62
Дебелина на месото (cm) 3,42 2,50 4,00 0,65 19,01м

ес
тн

и

Маса на един плод (g) 1335,67 913,00 1778,00 356,51 26,69

Морфологичните признаци на плода – дължина, ширина, дебелината на месото и маса, се
характеризират със значимо вариране при интродуцираните образци. Най-висока изменчивост се
отчита по отношение на дължината на плода (CV = 53,33 %) и масата (CV = 52,72 %).

В групата на местните образци е установен висок вариационен коефициент при масата на
един плод (CV = 26,69 %). При останалите признаци – дължина, ширина и дебелина на месото,
изменчивостта се характеризира със средни стойности на вариране.

Многопосочната оценка чрез приложението на клъстер анализа разделя образците по генотип,
в зависимост от фенотипното проявление на количествените признаци. В конкретния случай
образците се диференцират в отделни клъстерни групи главно по масата на плода, която е един от
най-важните стопански признаци. Проучваната колекция предлага голямо разнообразие по този
показател (Фиг. 1, 2).

Фиг. 1. Колекциониране на местни образци пъпеши от експедиции
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Фиг. 2. Интродуцирани образци пъпеши от колекцията на ИРГР Садово

Резултатите от клъстерирането са представени чрез дендограма (Фиг. 3), показваща
последователността на обединяването на генотиповете в четири групи.

Фиг. 3. Групиране на образците пъпеши на база морфологични признаци на плода

Първият клъстер (маркиран в червено) включва 7 интродуцирани образци с разнообразен
географски произход. Те формират дребни плодове с маса от 440,00 g до 540,00 g.

Образците, които се обединяват в най-големия клъстер, се характеризират с маса на плода в
границите 848,00 g – 1026,00 g. По отношение на този показател, генотиповете показват генетично
сходство със стандартния сорт Десертен № 5. Групата включва интродуцирани образци от Франция,
Германия и Турция, както и местния В4Е0044 с произход от с. Кадиево, Пловдивско.

Два образеца от експедиции – В4Е0057 и В4Е0121, образуват самостоятелен клъстер. Те се
характеризират с маса, превишаваща стандарта и с високи стойности на останалите морфологични
признаци на плода.

С най-едри плодове в проучената колекция от фонда на Националната генбанка са
генотиповете, обединени в четвърти клъстер. Той е представен от местните образци с каталожни
номера В4Е0112 (1657,00 g) и В4Е0133 (1778,00 g), както и интродуцирания В4000246 (2008,00 g) с
произход от Франция.
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Резултатите от изследването идентифицират геноносители на ценни стопански качества за
целите на селекцията на нови сортове и хибриди, както и за директно използване в производството.
Установи се, че местните образци пъпеши от експедиции се характеризират с най-високи стойности
на всички морфологични признаци на плода, като четири от тях са включени в класифицираната
признакова (сърцевина) колекция (Таблица 3).

Таблица 3. Перспективни образци пъпеши от колекцията, надвишаващи стандарта по маса на плода

№ Кат. № Дълж. на плода (cm) Ширина на плода  (cm) Дебелина на месото (cm) Маса (g)
1 В4000246 24,00 17,00 4,00 2008,00
2 В4Е0133 20,00 16,00 4,00 1778,00
3 В4Е0112 21,00 16,00 4,00 1657,00
4 В4Е0121 20,00 17,00 3,00 1388,00
5 В4Е0057 17,00 18,00 4,00 1345,00
6 В5000062 20,00 10,50 2,50 1026,00
7 В4000238 11,00 15,00 4,00 997,00
8 В5000060 37,00 9,00 2,00 978,00
St A9BM0108 13,00 11,50 3,00 933,00

Излъчването на образци с добър комплекс от стопански качества е фактор, който в
максимална степен удовлетворява изискванията на селекционните програми и съкращава периода на
подобрителния процес. На базата на проведения експеримент интерес в тази връзка представляват
следните генотипове, формиращи висока маса на плодовете:

Кат. № В4Е0112 – Образец пъпеши с местен произход от с. Мало Конаре, обл. Пловдив. По
индекс на плода се характеризира с яйцевидна форма. Съгласно качествената оценка - кората му е
кремава, ситно набръчкана, със светложълти ивици и добре изразена наребреност. Месестата част е с
жълто-зелено оцветяване, ароматна и с много добри вкусови качества.

Кат. № В4Е0133 – Образец от местна популация пъпеши от с. Черногорово, обл. Пазарджик.
Плодовете му са с яйцевидна форма. Преобладаващият цвят на кората е кремав, със светлозелени
ивици и слабо изразена наребреност. Месестата част е светлорозова, ароматна, много сладка.

Кат. № В4000246 – Образец Ananas D`Amerique Chair Rouge – директен сорт, получен в ИРГР
Садово по линията на международния безвалутен обмен от INRA (Франция). Плодовете му са с
цилиндрична форма. Кората е гладка, с преобладаващ оранжев цвят и зелени петна. Месестата част
на плода е с розово оцветяване и с дебелина средно 4,00 сm. По органолептични качества генотипът
се характеризира със сладък вкус, но липсва специфичния аромат на местните сортове пъпеши.

Заключение

В изследваната колекция от 20 образци пъпеши (Cucumis melo L.) с разнообразен
екологогеографски произход се наблюдава значително генетично разнообразие по отношение на
изследваните морфологични признаци на плода.

Чрез клъстерния анализ образците са групирани в четири клъстера, като основен фактор при
групирането се явява признакът маса на плода.

Излъчени са перспективни генотипове, надвишаващи стандартния сорт Десертен № 5 по
едрина на плода и е изградена сърцевина колекция.

С най-добър комплекс от стопански качества се характеризират Кат. № В4000246 с проиход
от Франция и местните образци пъпеши от експедиции: В4Е0112 и В4Е0133.

Създадена е база данни с паспортна и оценъчна информация за нуждите на селекцията и
други потребители на растителни генетични ресурси.

Всички образци, включени в проучването, са съхранени във фонда на Националната Генбанка
към ИРГР Садово.
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Abstract: Experimental study was carried out in period 2013-2015 at the Tobacco and Tobacco
Products Institute, Plovdiv. 6 introduced  varieties of tobacco variety group Virginia Coker 254, Virginia 385,
OX 207, RG 11, Hevesi 4, Line 825 are analyzed. The purpose of this research is to investigate the genotypes
and determine opportunities for their inclusion in the selection process as starting shapes. As components in
breeding programs can be used varieties Virginia 385 and Line 825 that stand out with the highest number of
leaves, width of 12 leaf and yield. As donors of resistance to PVY can be used Virginia 385 and Hevesi 4 and to
TMV Line 825.
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Въведение
Тютюнът е култура с голямо икономическо значение и е основен поминък за част от населението

на значителен брой страни в света. (Бозуков, 2014, Машева В.,  2014, Диманов, 2011). В България има
важно значение за решаване на демографските, икономическите и социални проблеми (Къшева М.,
2013). Тютюн Виржиния ( Flue cured ) e най-значителната съставка на блендовете (Campbel J., 1989).

Обогатяването, проучването и използването на генетичния фонд на тютюн Виржиния е
възможност за успеха на селекцията (Друмева – Йончева, Б. Чинчев, 2006). В изучаването на
интродуцирани сортове голямо значение има добре организирана система биофенологични наблюдения
(Лапин, 1972). От проучването на интродуцираните сортове може да се получи обилна информация за
стопанските, морфологични, биологичните, технологичните, химичните и дегустационните качества на
сортовете. (Шабанов, 1987, Чинчев, 1990). Пред селекцията на едролистните тютюни една от основните
задачи е интродуциране на чужди сортове тютюн за директно внедряване в производството или като
изходен селекционен материал при изпълнение на селекционна програма ( Диманов, 2012, Чинчев, 1990,
Шабанов, 1987).

Целта на настоящата изследователска работа е да се проучи набор от интродуцирани образци
тютюн Виржиния и да се установят възможностите за включването им в селекционния процес като
изходни форми или за директното им внедряване в производството.

Материали и методи
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Експерименталната работа е извършена на опитно поле на Института по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково през периода 2013-2015 г. Предмет на изследването са интродуцирани сортове
тютюн Виржиния от Полша, САЩ, Унгария и Чехия от колекцията на ИТТИ. За стандарт е използван
хибрид Виржиния 0514. Експериментът е заложен по блоков метод в 4 повторения с големина на
опитната парцелка 27 m². Разсаждането на тютюна е извършено по утвърдената за тютюн Виржиния
схема 100-110/45-50 см. Проведени са основните агротехнически мероприятия за борба с болестите и
неприятелите в съответствие с възприетата технология за отглеждане на тютюн Виржиния. Изследвани
са показателите височина на растенията (см.), брой технически годни листа, размери на  12 лист / среден
беритбен пояс / – дължина и ширина (см). Извършена е стопанска оценка на добив сух тютюн (кг./дка),
процент на класи. За изкуствено заразяване са използвани следните вирусни щамове: TMV-TGM
(Stoimenova, 1995) и PVY №53 (некротичен щам), регистрирани в НБПМКК съответно под № 3294 и №
3577.

Приложени са еднофакторен анализ ANOVA, сравнителната оценка на средните стойности е
направена чрез многоранговия тест на Dunkan.

Резултати и обсъждане
Морфологичните признаци при тютюн Виржиния са важен елемент от биологична и стопанска

гледна точка. Резултатите средно за периода на стойностите на биометричните показатели височина,
брой технически годни листа, размери на 12 лист и оценка на добива на растенията от интродуцираните
генотипове тютюн са представени в таблица 1.

При тютюн Виржиния оптималните параметри за височината са в границите 145-165 см.
Варирането на височината на стъблото на изследваните сортове е от 142,4 см. за американския С 254 до
180,6 см. за сорта от Полша Virginia 385, който заедно с Линия 825 превишава контролата 0514. В
границите на сортовия идеал са генотиповете от САЩ OX 207, RG 11 и от Унгария Hevesi 4.

Броят листа е съществен признак, определящ  продуктивността на растението и е важен сортов
белег. При тютюневите генотипи от сортова група Виржиния броят листа варира от 18 до 26. Всички
изпитвани генотипове тютюн отговарят на това изискване. С най-голям брой листа се открояват Virginia
385 (26) и Линия 825 (27). Като цяло по-високите растения имат и по-голям брой листа. С най-малък
брой листа са американските сортове Сoker 254 (21) и RG11 (22).

Дължината и ширината на листата са важен морфологичен признак, характеризиращ типа тютюн
Виржиния и са основният фактор, определящ продуктивността на растенията. Дължината на листа от
средния пояс при сортовете Виржиния не трябва да е по-малка от 57-60 см., а ширината от 28-30 см.
Дължината на 12 лист при всички генотипи отстъпва от стандарта 0514 (60.5 см.). Близо до стандарта е
Линия 825 (60,02 см.). С доказано най-малка дължина на 12 лист е Hevesi 4 (55,6 см.). С най-високи
стойности по признака ширина на 12 лист са генотипове Линия 825 (34.4 см.) и Virginia 385 (32,06 см.),
който се доближава до стандарта. Най-малка е ширината при RG 11.

Продължителността на вегетационния период при тютюн Виржиния категоризира сортовете като
ранни, средноранни и късни. Ранни – около 60 дни от разсаждане до масов цъфтеж, средно ранни – 65-75
дни, късни – над 75 дни. С доказано по-дълъг вегетационен период се откроява генотипа Virginia 385 –
83 дни. Удължаване на вегетационния период се наблюдава и при сорт  Сoker 254 , с продължителност на
вегетацията 79 дни. Близък до стандарта е сорта от Унгария Hevesi 4 (70) и Линия 825 - 72 дена.

Добивът и качеството на тютюна са най-важните стопански показатели, които се формират през
цялата вегетация на растенията. Сравнявайки добивите сух тютюн от изпитваните образци се вижда, при
стандарта 0514 той е най-висок (297 кг/дка). Близки до контролата са сортовете Virginia 385 и Линия 825.
Доказано по- ниски са добивите при генотипите RG11 и Hevesi 4.

Таблица 1 Данни за биометрични и стопански показатели 2013-2015 г.

сорт Височина на Брой Дължина на Ширина на Вегeтационен Добив
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растенията,
см.

листа 12 лист,
см.

12 лист,
см.

период/дни сух тютюн,
кг./дка

0514 - стандарт 165.89 a,b 24.58a,b 60.52a 32.74a,b 71.3b 296.75d

Virginia 385 180.63a 26.27a,b 57.10b,c, 32.06a,b 82.33a 283.67c,d

OX 207 159.2a,b 22.62a,b 58.71a,b,c 31.12b 75a,b 258.50a,b

RG11 158.67 a,b 21.88 a,b 56.64c 28.03c 78a,b 247.33a

Hevesi 4 158.66 a,b 23.52 a,b 55.57c 31.10b 70b 249.17a

Линия 825 170.89a,b 27.44 a 60.02a,b 34.41a 71.67b 285.58c,d

Сoker 254 142.37b 21.37b 57.37a,b,c 31.35a,b 78.67a,b 269.87b,c

GD5% 33.99 5.19 3.1 3.18 6.6 47.28
GD1% 47.65 7.27 4.34 4.46 9.26 66.29
GD0,1% 67.36 10.28 6.13 6.3 13.08 93.7

На фиг.1 са представени резултатите за качествените показатели по сортове и класи на
изследваните генотипи. Най-висок процент І класа се наблюдава при сортовете RG11и Л 825. Малко по-
нисък е процентът при сортовете ОХ 207 и Hevesi 4. Стандартът Виржиния 0514 се представя с най –
нисък процент първа класа и с най-висок процент трета класа. При всички генотипи преобладава втората
класа.

Фигура 1. Качество на тютюна от сортова група Виржиния реколта 2013-2015 г.

На
таблица 2
виждаме, че

устойчиви
след заразяване  с
PVY са

генотиповете V 385 и Hevesi 4 . Със свръхчувствителна реакция към TMV реагира Л 825. Всички
останали генотипове тютюн след заразяване  с PVY и TMV развиват типичните за всеки от вирусните
симтоми. Нито един от включените в изследването образци не притежава устойчивост едновременно към
двата вируса.

Таблица 2 Имунологична оценка на генотипи тютюн от сортова група Виржиния след

заразяване с TMV и PVY
УстойчивостГенотип Държава PVY TMV

0514 - стандарт България S S
Virginia 385 Полша R S
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OX 207 САЩ S S
RG11 САЩ S S

Hevesi 4 Унгария R S
Линия825 Чехия S R
Сoker 254 САЩ S S

Заключение
Сортовете Линия 825 и Virginia 385 се открояват с най-голям брой листа,  ширина на 12 лист и

добив сух тютюн и са надеждни източници за селекционни програми.
Сорт Hevesi 4 е с дължина на вегетационния период, позволяващ включването му в селекционни

програми.
Най-висок процент І класа се наблюдава при образците RG11и Л 825.
Генотиповете Virginia 385 и Hevesi 4 могат да се използват като донори на устойчивост на PVY, а

Линия 825 на ТМV.
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РЕАКЦИЯ НА СОРТОВЕ ОБИКНОВЕНА ЗИМНА ПШЕНИЦА КЪМ ПРИЧИНИТЕЛЯ НА
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REACTION OF COMMON WINTER WHEAT CULTIVARS TO THE FUSARIUM HEAD
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Abstract: The Fusarium head blight (Fusarium culmorum) is very damaging disease which in suitable
meteorological condition can to produce near 100% loses. The disease is caused from complex of fungus
from genera Fusarium, as the most widespread are the species F.graminearum and F.culmorum. During the
period 2014-2015 in the Institute of Plant Genetic Resources-Sadovo was estimated the reaction of 50
foreign winter bread wheat cultivars to The Fusarium Head Blight agent (Fusarium culmorum). Immune
varieties were not recorded. In the group of the mean sensitive accessions were Ardica (Spain), Estrella
(Spain), Bakfis (Chech Republic),Turnia (Poland), Litera (Romania) и Delabrad (Romania) varieties. It was
determined that Mahissa-1 and Dimas varieties from Spain and Muza from Poland were resistant to
Fusarium culmorum. These genotypes are suitable to use in the breeding programs as sources of genes for
resistant to the Fusarium head blight.

Key words: common winter wheat, Fusarium culmorum, resistant, varieties

Въведение

Пшеницата е основна зърнено житна култура, която се напада от редица гъбни болести,
коитоснижават добивите и заедно с това влошават качеството на зърното (Атанасова и др., 2015;
Cosic et al., 2007; Dvojcovic et al., 2007; Kerekes, 2004; Wisniewska et al., 2004). Фузариумът е сред най-
широко разпространените фитопатогенни итоксикогенни гъби, причиняващи икономически важни
болести, кореновогниене или увяхване (Станоева и Илиев, 2013). Фузариозата по класа на пшеницата
е силно вредоносна болест, която при подходящи метеорологични условия може да причини загубидо
100% (Mesterházy and Bartók,1997; Mesterházy et al., 2003). Болестта се причинява от комплекс от
фитопатогенни гъби от род Fusarium, като най-често разпространение имат видовете F. graminearum
и F. culmorum (Караджова, 2001; Levi, 2008). Редица автори посочват, че пшеницата е особено
чувствителна при заразяване във фаза цъфтеж (Чавдаров, 2012; Вълчева и др., 2012). Болестта
понижава добива и качеството напродукцията (Димов, 2006).Някои автори посочват, че гъбите от род
Fusarium имат способността да образуват токсични метаболити с широк спектър на патологично
действие върху човешкия и животински организъм (Caloni andCortinovis, 2010; Chrpova et al, 2011;
Sip et al.,2004; Wagacha & Mutchomi, 2007).

Използването на фунгицидите в борбата срещу фузариозата по класа става все по-интензивно
през последните две десетилетия, откакто изследванията показват, че химическият контрол
допринася за по-слабото замърсяване на зърното с микотоксини (Станоева и Илиев, 2013; Matthies
and Buchenauer, 2000; Menniti еt al., 2003; Pirgozliev еt al., 2002). Въпреки това като най-
переспективно средство за борба с причинителя на фузариозата по класа по пшеницата,
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изследователите посочват създаването на устойчиви сортове. Успехът на селекционните програми,
целящи селекция на такива сортове е затруднен от недостатъчните източници на устойчивост, нейния
полигенен контрол и зависимостта от генотип-среда -взаимодействия (Вълчева и др., 2011; Miedaner
et al., 2001). Последните изследвания показват, че гените, които редуцират височината (Rht-B1, Rht-
D, Rht8) и са интродуцирани в 90% от комерсиалните сортове, създадени през втората половина на
миналия век повишават чувствителността към най-разпространените в Европа видове на род
Fusarium (Вълчева и др., 2011; Holzapfel et al., 2008; Voss et al., 2008; Srinivasachary et al.,
2009).Изследванията свързани с търсенето на източници на устойчивост на пшеницата към Fusarium
graminearum и други видови на род Fusarium дават Лалев (2000), Mesfin et al. (2003); Rudd et al.
(2001), Чавдаров (2012), Дешева и Чавдаров (2015), Дешева и др. (2015).

Целта на настоящото изследване е да се проучи реакцията на 51 сорта обикновена зимна
пшеница с разнообразен произход към причинителя на фузариоза по класа — F. culmorum.

Материали и методи
Изследването е проведено през периода 2014-2015 г. в опитното поле на ИРГР „К. Малков”,

гр. Садово, в местността „Долусене” на почвен тип ливадно-канелена смолницоподобна почва. В
проучването са включени 51 сорта с произход от 11 страни (Таблица 1). Сеитбата е извършена в
оптимални за района срокове –10-20 октомври, след предшественик грах. Опитът е заложен по
блоков метод с рандомизирано разпределение на вариантите в 4 повторения и големина на работната
парцелка от 10 m2. През вегетацията са проведени необходимите агротехнически мероприятия -
подхранвания и борба с болести и неприятели.

Проучена е устойчивостта на образците към причинителя на фузариоза по класа- Fusarium
culmorum. Методите за инокулация на образците и отчитането на заразените семена са извършени по
методика на Dobrev (1987). Инокулумът беше приготвен върху стерилни пшеничени зърна.
Приложен беше методът на пряко напръскване на цъфтящи класове със спорова суспензия в
концентрация 105 макроконидии на ml/вода. Върху всички инокулирани класове (по 10 класа от
всеки образец) се поставяше влажна камера за 24 часа. Контролните растения от всички проучвани
сортове и линии бяха пулверизирани с вода. Степента на нападение при отделните сортове е отчетена
по следната скала: 1) имунни сортове - 0% заразени семена; 2) устойчиви – от 0,01 до 15% заразени
семена; 3) средно чувствителни - от 15,01 до 25% заразени семена; 4) чувствителни - от 25,01 до 50%
заразени семена; 5) силно чувствителни - над 50,01% заразени семена (Chavdarov, 2012).

Резултати и обсъждане
На таблица 2 са представени резултатите от реакцията на изследваните 51 сорта обикновена

хлебна пшеница към причинителят на фузариоза по класа – Fusarium culmorum. Имунни сортове към
Fusarium culmorum, не са отчетени. С под 15% заразени семена са показали испанските сортове:
Mahissa-1 (5,8%) и Dimas (12,4%) и полския сорт Muza (14,1%). Тези образци се характеризират като
устойчиви. Процентът на спаружените семена спрямо общият брой семена (здрави и заразени) при
тези генотипове е съответно 4,1%, 5,4% и 2,7%. В групата на средно чувствителните образци с
нападение от 15,01 до 25% попадат сортовете: Ardica (Испания), Estrella (Испания), Bakfis (Чехия),
Turnia (Полша), Litera (Румъния) и Delabrad (Румъния). Чувствителна реакция към патогена е
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отчетена при 22 сорта, при които процентът на инфектираните семена спрямо общия брой семена
варира от 25,3% за Boema до 50,0% за Alicante. Двадесет и един от образците попадат в групата на
силно чувствителните сортове. При тях процентът на заразените семена спрямо абсолютната маса на
контролата варира от 50,4 до 75,8%.

Абсолютната маса на здравите семена при изследваните сортове варира от 31,80 g за
унгарския сорт MV-Taler до 49,50 g за испанския сорт Navarro 150, при средна маса от 43 g.
Дванадесет от проучваните сортове се характеризират с абсолютна маса на здравите зърна над 45 g.
Абсолютната маса на болните семена е най- малка при сортовете Coa (17,20 g) и MV-Taler (17,71 g) и
най-висока при испанския сорт Estrella (38,57 g). В резултат на инфекцията абсолютната маса на
семената най-силно е намаляла при Navarro 150, а най-слабо при Estrella. Както беше посочено в
предишните ни изследвания (Дешева и Чавдаров, 2015; Дешева и др., 2015) разликата в
понижаването на абсолютната маса на заразените семена може да се дължи на метериологичните
условия или на момента на инокулация, който варира от фаза цъфтеж до наливане на 1/3 от
големината на зърното (Чавдаров, 2012).

Таблица 1. Списък на сортове обикновена хлебна пшеница включени в проучването

№ Каталожен номер Сорт Произход № Каталожен
номер Сорт Произход

1 B2000168 Paulus Австрия 27 B1000662 Golosa Румъния
2 B2000169 Saturnus Австрия 28 B1000664 Delabrad Румъния
3 B2000170 Expert Австрия 29 B0000117 Gordana Сърбия
4 A1BM0256 Енола България 30 B0000118 Dragna Сърбия
5 B2000171 Mahissa-1 Испания 31 B0000120 Pobeda Сърбия
6 B2000173 Ardica Испания 32 B0000124 Gora Сърбия
7 B2000175 Campeador Испания 33 B0000125 Rapsodia Сърбия
8 B2000176 Dimas Испания 34 B0000126 Lillyana Сърбия
9 B2000177 Estrella Испания 35 B2000158 MV –Aprod Унгария
10 B2000179 Montnegre Испания 36 B2000159 MV-Taler Унгария
11 B2000180 Montsech Испания 37 B2000207 Alberic Франция
12 B2000181 Montserrat Испания 38 B2000208 Alicante Франция
13 B2000182 Navarro 150 Испания 39 B2000209 Amarok Франция
14 B2000189 Albimonte Испания 40 B2000234 Andalou Франция
15 B2000195 Ebro II Испания 41 B2000201 Mladka Чехия
16 B2000200 Toroma Испания 42 B2000202 Rheia Чехия
17 B2000163 Ada Латвия 43 B2000204 Balada Чехия
18 B2000235 Turnia Полша 44 B2000205 Barroko Чехия
19 B2000236 Muza Полша 45 B2000206 Evelina Чехия
20 B2000239 Kobra plus Полша 46 B2000213 Ines Чехия
21 B2000229 Coa Португалия 47 B2000218 Raduza Чехия
22 B2000230 Jordao Португалия 48 B2000219 Bakfis Чехия
23 B1000665 Gruia Румъния 49 B2000226 Secese Чехия
24 B1000666 Faur Румъния 50 B2000227 Seladon Чехия
25 B1000667 Litera Румъния 51 B2000228 Silueta Чехия
26 B1000668 Boema Румъния
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Таблица 2.Реакция на сортове пшеница инокулирани с причинителя на фузариозата по класа –
Fusariumculmorum
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1 Енола st 47,8 192 26,19 102 53,1 4.9 100,0 6 3,1 0,1 34,9 84 43,7 2,2 54,8
2 Ada 40,0 305 27,74 250 82,0 10,0 100,1 - - - - 155 50,8 4,3 79,0
3 Paulus 47,7 340 29,45 172 50,6 8,2 99,9 5 1,5 0,1 41,9 163 47,9 4,8 61,7
4 Saturnus 46,5 356 28,57 241 67,7 11,2 99,9 3 0,8 0,1 71,7 112 31,5 3,2 61,2
5 Expert 40,2 417 28,71 104 24,9 4,2 100,0 10 2,4 0,3 74,6 303 72,7 8,7 71,7
6 Mahissa-1 47,6 313 21,60 138 44,1 4,9 74,4 13 4,1 0,4 64,6 162 5,8 3,5 45,9
7 Ardica 46,6 314 29,41 259 82,5 12,0 99,9 4 1,3 0,1 53,6 51 17,2 1,5 63,5
8 Campeador 42,2 328 25,62 196 59,8 8,3 100,0 11 3,4 0,4 86,2 121 36,8 3,1 60,7
9 Dimas 45,2 259 28,13 213 82,2 9,6 99,9 14 5,4 0,6 94,8 32 12,4 0,9 62,2

10 Estrella 47,1 306 38,57 230 75,2 10,8 100,0 6 2,0 0,3 106,1 70 22,8 2,7 81,6
11 Montnegre 38,7 351 22,81 76 21,6 2,9 99,9 12 3,4 0,6 129,2 263 75,0 6,0 59,3
12 Montsech 37,8 378 25,33 144 38,1 5,4 99,9 5 1,3 0,2 105,8 229 60,6 5,8 67,0
13 Montserrat 43,4 274 25,58 145 52,9 6,3 99,9 - - - - 129 47,1 3,3 58,9
14 Navarro

150
49,5 411 22,34 135 32,8 6,7 99,9 3 0,7 0,1 67,3 273 66,4 6,1 45,1

15 Albimonte 43,8 417 26,27 293 70,3 11,8 92,3 6 1,4 0,4 152,2 118 28,3 3,1 60,0
16 Ebro II 41,2 256 24,74 52 20,3 2,1 99,9 10 3,9 0,9 218,4 194 75,8 4,8 59,8
17 Toroma 41,2 192 25,56 50 26,0 2,0 100,0 9 4,7 0,9 242,7 133 69,3 3,4 63,0
18 Mladka 42,4 508 26,23 288 56,7 12,2 99,9 13 2,6 1,1 199,5 207 40,8 5,43 61,8
19 Rheia 46,7 323 28,93 192 59,4 9,0 99,9 10 3,1 1,0 214,1 121 37,5 3,5 61,9
20 Balada 45,0 312 27,14 160 51,3 7,2 100,0 12 3,8 1,1 203,7 140 44,9 3,8 60,1
21 Barroko 46,1 240 25,62 101 42,1 4,7 100,0 18 7,5 1,5 180,7 121 50,4 3,1 55,6
22 Evelina 44,3 338 31,82 168 49,7 7,5 100,1 16 4,7 1,4 197,5 154 45,6 4,9 71,8
23 Alberic 43,5 388 25,81 163 42,0 7,1 100,1 8 2,1 0,9 258,6 217 55,9 5,6 58,3
24 Alicante 43,6 392 22,96 191 48,7 8,3 99,8 5 1,3 0,5 229,3 196 50,0 4,5 52,6
25 Amarok 42,9 326 24,68 160 49,1 6,9 99,9 8 2,4 0,5 145,7 158 48,5 3,9 57,5
26 Ines 42,4 315 23,24 158 50,1 6,7 100,0 15 4,8 1,1 172,9 142 45,1 3,3 42,4
27 Raduza 41,6 410 22,31 261 63,6 10,8 99,5 19 4,6 1,6 202,4 130 31,7 2,9 53,6
28 Bakfis 42,0 303 26,39 226 74,6 9,5 100,0 5 1,6 0,2 95,2 72 23,8 1,9 62,8
29 Secese 44,9 522 19,57 192 36,8 8,6 99,9 8 1,5 0,4 111,4 322 61,7 6,3 43,6
30 Seladon 45,7 385 23,79 151 39,2 6,9 99,9 7 1,8 0,3 93,7 227 59,0 5,4 52,0
31 Silueta 44,7 294 20,13 138 44,5 5,9 100,0 14 4,8 1,3 207,7 149 50,7 3,0 45,0
32 Coa 41,2 157 17,20 51 32,5 2,1 99,9 13 8,2 1,4 261,4 93 59,3 1,6 42,3
33 Jordao 42,6 188 20,37 68 36,2 2,9 100,1 12 6,4 1,2 234,7 108 57,4 2,2 46,7
34 Andalou 42,2 275 21,90 128 46,6 5,4 99,9 10 3,6 1,0 236,9 137 49,8 3,0 51,9
35 Turnia 41,7 272 23,21 207 76,1 8,6 100,0 9 3,3 0,8 213,1 56 20,6 1,3 55,6
36 Muza 42,5 297 28,57 247 83,2 10,5 100,0 8 2,7 0,7 205,7 42 14,1 1,2 67,2
37 Kobra plus 42,8 423 20,13 262 61,9 11,2 99,8 7 1,6 0,7 233,6 154 36,4 3,1 47,0
38 Gruia 43,6 302 20,92 101 33,4 3,9 89,2 8 1,6 0,6 172,0 196 64,9 4,1 48,0
39 Faur 37,8 383 20,93 205 53,5 7,6 97,7 6 1,6 0,2 88,2 172 44,9 3,6 55,4
40 Litera 38,4 378 25,00 298 78,8 11,7 102,3 8 2,1 0,6 195,3 72 19,1 1,8 65,1
41 Boema 42,0 419 20,75 301 71,8 11,6 91,9 12 2,9 1,1 218,2 106 25,3 2,2 49,4
42 Golosa 41,0 366 20,00 192 52,5 8,0 101,6 9 2,4 0,6 162,6 165 45,1 3,3 48,8
43 Delabrad 45,2 334 24,05 252 75,4 10,9 95,3 3 0,9 0,1 73,7 79 23,7 1,9 53,2
44 MV Aprod 38,6 289 21,02 127 44,9 5,1 103,2 5 1,8 0,1 51,8 157 55,5 3,3 54,5
45 MV-Taler 31,8 142 17,71 38 26,8 1,4 115,8 8 5,6 0,7 275,1 96 67,6 1,7 55,7
46 Gordana 46,4 264 23,35 90 34,1 3,7 89,5 7 2,6 0,6 184,7 167 63,3 3,9 50,3
47 Dragana 44,6 210 19,20 75 35,7 3,1 94,5 10 4,8 1,0 224,2 125 59,5 2,4 43,0
48 Pobeda 43,8 174 18,87 112 64,4 4,2 86,0 9 5,2 0,9 228,3 53 30,4 1,0 42,2
49 Gora 40,4 337 20,88 238 70,6 9,5 98,8 8 2,4 0,5 154,7 91 27,0 1,9 51,7
50 Rapsodia 41,6 259 19,21 75 28,9 3,0 97,4 7 2,7 0,6 206,0 177 68,3 3,4 46,4
51 Lillyana 44,2 250 21,19 93 37,2 3,5 86,1 6 2,4 0,6 226,2 151 60,4 3,2 47,9
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Заключение

1. Имунни сортове към причинителя на фузариозапо класа (Fusarium culmorum), не са отчетени.
2. Испанските сортове: Mahissa-1 и Dimas и полския сорт Muza са устойчиви към Fusarium

culmorum.
3. Средна чувствителносткъм причинителя на фузариоза по класа с нападение от 15.01 до 25%

показват сортовете: Ardica (Испания), Estrella (Испания), Bakfis (Чехия),Turnia(Полша) и
Delabrad (Румъния).
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Abstract: The study was carried out in the experimental field of IPGR-Sadovo during the period 2013-2015.
Twenty two accessions of Triticum monococcum L. stored in the National genebank of IPGR-Sadovo were
investigated. Samples were evaluated on morphological and agronomic traits according to international
descriptor list. It was determined that BGR 19061, BGR 19063 and BGR 30022 had the shortest stem. The
highest total tillers had BGR 19063, while BGR 11001 are characterized with the highest productive tillers.
Three accessions combined the longest and productive spike (BGR 19065, BGR 30035 and BGR 28720).
BGR 11001 and Bulgarian landraces B2E0417 possessed the highest grain yield from plant. The largest
thousand grain mass had BGR 19063, BGR 30030, BGR 19061 and BGR 28717. A cluster analysis was
applied for grouping the accessions by genetic similarity based on studied 11 agronomic characters.
Genetically most similar by complex of investigated characters were BGR28720 with BGR30036, BGR
28717 with BGR 30030, BGR 30012 with BGR 19055, BGR 19078 with B3E0025 and BGR 12386 with BGR
30028. The most genetically distant were BGR 28720 и BGR 11001. The results of this study allow
increasing the opportunities for using of einkorn wheat collection in different directions associated with
breeding improve activities of common wheat, direct introduce into the production and international
exchange.

Key words: einkorn, morphological characters, agronomic characters, cluster analysis

Въведение

Еднозърнестият лимец е една от най-ранно култивираните форми пшеница. Зърна див лимец
са открити в разкопки, датиращи от епипалеолита в района на Близкия изток, известен като
Плодородния полумесец. Смята се, че за пръв път е култивиран около 7500 г. преди новата ера, близо
до Карадаг, област в югоизточна Турция (Heun et al., 1997; Weiss and Zohary, 2011). В България е бил
отглеждан в Хасковско, Старозагорско, Ямболско, Пернишко, Софийско и Кюстендилско известен
под названието „яза”. Според Странски (1929, 1934) и Арнаудов (1936) еднозърнестият лимец е
пренесен от прабългарите в земите на някогашна Волжко-Камска България от Балканският
полуостров, а Schiemann (1932) отделя един клон от пътя за разпространение на лимеца, който
започва от нашите земи и отива в посока Волга-Кама-Урал.

Културният еднозърнест лимец (Triticum monococcum L.) принадлежи към сем. Житни
(Poacea), род пшеница (Triticum L.) (Жуковски, 1957). Отнася се към групата на диплоидните
пшеници (2n=14) и е носител на геномната конституция АА. На немски и английски е известен под
названието “einkorn”, на френски “engrain”, на унгарски “alakor”, на италиански “faro”, на румънски
“alac”, а на руски като “однозернянка”. Странски (1929, 1934), който е проучвал лимеца в страната
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открива 4 диви и 11 културни разновидности, между които и някои ендемични (var. bulgaricum, var.
sofianum), като посочва твърде голямо разнообразие от вариетети. Според него у нас са намерени:
var. vulgare, var. symphaeropolitanum, var. atriaristatum, var. nigricultum, var. pseudomacedonicum, var.
macedonicum, var. flavescens, var. sofianum, var. hornemannii. Голямото богатство на диви и културни
разновидности и форми, установено у нас от този вид е указание, че нашата страна се намира в
центъра на формообразуването му.

Разпространените форми еднозърнест лимец са сухо- и студоустойчиви, което ги прави много
подходящи за отглеждане при променящите се климатични условия (Jing et al., 2007; Grausgruber et
al., 2004). Могат да се развиват и при по-висока надморска височина между 700 и 1300 m, където
отглеждането на съвременната пшеница е немислимо. Лимецът не е взискателен към почвеният тип.
Подходящ е за отглеждане и при по-бедни на хранителни вещества почви, както и на засолени (Jing et
al., 2007). Отличава се с голяма резистентност към гъбни болести – брашнеста мана и ръжди (Vasu et
al., 2001; Dhaliwal et al.; 2003; Sodkiewicz et al.; 2004; Jing et al., 2007; Chhuneja et al., 2008; Konvalina
et al., 2010).

В сравнение с конвенционално отглежданите житни култури при лимеца добивите от da са по-
ниски и се движат в границите от 100 до 300 kg/da (неолющен). Дялът на плевите е 30-35 % от добива
на зърното (Castagna et al., 1995; Grausgruber et al., 2004). Основен проблем при използването на
зърното от лимец, е че след вършитба то остава обвито в плеви, което създава проблеми при сеитба,
прибиране и почистване на семената.

По данни на Министерството на земеделието и храните за 2012 г. площите заети с лимец
възлизат на 10 000 da. Лимецът вече се отглежда в много части на страната - основно Силистренско,
Врачанско, Пловдивско и с. Рабево-Източни Родопи. Най-високи са добивите в Добруджа. Лимецът е
издръжлива култура, устойчива на климатичните промени и вирееща на бедни почви, което я прави
привлекателна за много площи в Кърджалийска област.

В България от 2007 г. се субсидира биологичното производство на лимец и спелта по Схемата
за единно плащане на площ и мярка "Агроекологични плащания" от Програма за развитие на
селските райони за периода (2015-2020 г.).

Към отглеждането му са се насочили много производители във Франция, Швейцария,
Австрия, Германия, Италия и Унгария (Koháry 2003, Gyulai 2009, Emődi et al., 2014). В Чехия е
включен в системата за органично земеделие (Konvalina, 2010).

Колекция от еднозърнест лимец (Triticum monococcum L.) се поддържа, чрез средносрочно и
дългосрочно еx situ съхранение в Националната генбанка в ИРГР-Садово (Оджакова и кол., 2007;
Дешева и кол., 2013). Тя е представена от общо 83 образци, от които 68 се съхраняват в базовата
колекция на генбанката. Разнообразието на поддържаните образци e от 13 вариетета. Преобладават
образците с произход от Русия, България и Германия, а 23 образеца са с неизвестен произход (Дешева
и кол., 2013).

Целта на настоящото изследване е да се оценят по морфологични и стопански признаци 22
образци еднозърнест лимец (Triticum monococcum L.) от Националната колекция поддържана в ИРГР-
Садово.

Материали и методи
Проучването е проведено през периода 2013-2015 г. в опитното поле на ИРГР „К. Малков” гр.

Садово, в местността „Долусене” на почвен тип ливадно-канелена смолницоподобна почва. В
изследването са включени 22 образци еднозърнест лимец (Triticum monococum L.) поддържани в
Националната колекция в ИРГР-Садово.

Сеитбите са извършени в оптимални за района срокове 15-20 октомври. Опитите са заложени
по блокова схема при рандомизирано разпределение на изпитваните варианти в три повторения и
големина на опитните парцелки от 1 m2. От всеки образец са засявани по 100 семена (5 реда по 20
семена) при разстояния 20/5 сm и дължина на редовете 1 m. Между образците и отделните лехи са
оставяни пътеки по 1 m.

През вегетациите са прилагани необходимите агротехнически мероприятия свъзани  с борбата
срещу болести и неприятели.

Морфологичните характеристики на образците са определени в съответствие с
използване на Международен класификатор за род Triticum (1984). Оценени са следните признаци:
розетка-форма (във фаза братене); положение на флаговия лист (във фаза начало на изкласяване);
лигула- наличие или отсъствие; ушички-размер; клас-форма, положение (в пълна зрялост), цвят,
окосменост, осилестост ; осили-окраска и тип; зърно-форма и цвят.
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Агрономическа характеристика

През периода на изследването бяха извършени биометрични измервания по 11 показатели:
дължина на втoри лист (cm), ширина на втори лист (cm), височина на растението (cm), обща
братимост (бр.), брой продуктивни братя, дължина на класа без осили (cm), брой класчета в
централаен клас, тегло на зърна от централен клас (g), брой зърна от централен клас (бр.), тегло на
зърна от растение (g), маса на 1000 зърна (g). Биометрични измервания са направени на 10 растения
от всяко повторение от образец, взети от средата на опитната парцелка при трите повторения.

Маса на 1000 зърна е определена съгласно БДС ISO 520 (2003).
За установяване на достоверност на разликите между средния стандарт от опита и

проучваните образци е използван еднофакторен дисперсионен анализ (Лидански, 1988). Клъстер
анализ е приложен за групиране на образците по сходство въз основа на проучваните стопански
показатели. Като мярка за генетично сходство е използвано междугрупово евклидово разстояние
(Ward, 1963).Статистико-математическата обработка е извършена с програма SPSS 13.0 for
WINDOWS.

База данни за оценъчна информация е съставена във формат Microsoft ACCESS’2007.

Резултати и обсъждане

Морфологична характеристика
Проучените 22 образци еднозърнест лимец се характеризират със стелеща форма на розетката

(бал 9), което е типично за вида (> 70°) (Таблица 1).
Положението на флаговия лист при 9 от образците е хоризонтално (46-90°), (бал 5). Девет

номера имат от 91 до 135 градуса наклон, бал (7). Всички образци имат лигула (бал 9). С малък
размер на ушичките са 9 образци (бал 3), а 13 образци са със средна големина (бал 5) (Таблица 1).

Класовете са неовласени с цилиндрична форма (бал 3). Преобладават образците със сламено-
жълт цвят  на класа (бал 1). Дължина на осилите е от 61 до 100 mm (бал 7), като окраската на осилите
съвпада с тази на класа.

Положението на класа при анализираните 22 образци е вертикално (бал 1; <15°).
Зърното е светлочервено (бал 4) с елипсовидна форма (бал 5), силно сплескано отстрани и с

доста тясна, но дълбоко врязана бразда на коремната страна (Таблица 1).

Таблица 1. Морфологична оценка на 22 образци от еднозърнест лимец (T. monococcum L)

Клас Зърно
BGR Розетка

форма

Положение
на флаговия

лист
Лигула Ушички Положение

на класа Форма Цвят Окосме-
ност

Оси-
лестост

Окраска
на

осилите Цвят Форма

19069 9 9 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
19065 9 7 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
30035 9 7 9 3 1 3 1 1 7 1 2 5
19078 9 5 9 3 1 3 1 1 7 1 2 5
30022 9 5 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
19061 9 5 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
19079 9 9 9 3 1 3 3 1 7 1 2 5
11001 9 7 9 5 1 3 3 1 7 1 2 5
12386 9 7 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
19063 9 9 9 3 1 3 1 1 7 1 2 5
30031 9 5 9 3 1 3 1 1 7 1 2 5
30028 9 7 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
30026 9 7 9 3 1 3 1 1 7 1 2 5
19055 9 5 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
B2E041
7

9 5 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
B3E002
5

9 9 9 3 1 3 1 1 7 1 2 5
28720 9 5 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
26774 9 7 9 3 1 3 1 1 7 1 2 5
30027 9 7 9 3 1 3 1 1 7 1 2 5
28717 9 5 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
30036 9 5 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
30030 9 7 9 5 1 3 1 1 7 1 2 5
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Агрономическа характеристика

На таблица 2 и таблица 3 са представени средните данни за 11 показателя определящи
основните структурни елементи на добива при проучваните 22 образци еднозърнест лимец. Анализът
на резултатите показва, че дължината на втори лист варира в границите от 20,68 cm до 26,02 cm при
средна стойност за опита от 22,63 cm. Десет от проучваните образци превишават стандарта по този
показател, но доказани разлики не са установени. С най-широк втори лист се характеризира
BGR12386 (1,46 cm), а с най-тесен местната форма B2E0417 (0,96 cm). Височината на растението като
морфологичен показател пряко свързан с полягането на растенията варира между 113,35 cm и 139,43
cm. С доказано най-ниско стъбло се отличават номерата: BGR 19061 (113,35 cm), BGR 19063 (115,15
cm) и BGR 30022 (115,40 cm), а с най-високо: BGR 30031 (135,21 cm), BGR 28717 (139,43 cm) и BGR
30030 (133,30 cm). Средният брой братя от едно растение е 18,87 бр., от които продуктивните са 14,52
бр. Доказано най-висока обща братимост притежава BGR 19063 (34,30 братя), който превъзхожда
двойно стандарта. С най-голям брой продуктивни братя е BGR 11001 (31,32 бр.) (Таблица 2).
Дължината на класа без осилите варира от 7,16 cm при BGR 30022 до 9,92 cm при BGR 30035. Три от
анализираните образци се характеризират с най-дълъг клас (BGR 19065, BGR 30035 и BGR 28720).
При тях разликите спрямо стандарта са статистически доказани при ниво на статистическа значимост
р≤0,05. Тези образци се отличават и с най-голям брой класчета и брой зърна в централен клас.
Теглото на зърната в централен клас варира от 0,72 g до 1,14 g. Най-висок добив на зърно от 1
растение е отчетен при BGR 11001 (10,72 g), следван от местният образец B2E0417 (9,89 g). Масата
на 1000 зърна варира от 20 g до 32,5 g. С доказано най-едно зърно се открояват образците: BGR 19063
(28,02 g), BGR 30030 (29,68 g), BGR 19061 (30,45 g) и BGR 28717 (32,50 g) (Таблица 3).

Генетично сходство и отдалеченост между проучваните генотипове еднозърнест лимец

Проучваните 22 образци еднозърнест лимец (Triticum monococcum L.) се различават по
анализираните стопански показатели и се групират в два основни клъстера (фиг. 1). В първи клъстер
попадат осем образци. Този клъстер се подразделя на два под групи. В първата подгрупа се отнасят
BGR 28720, BGR 30036, BGR 26774 и BGR 30027. Тези образци се характеризират със сравнително
високо стъбло и с най-ниска обща и продуктивна братимост. Най-високо стъблени генотипове (BGR
28717, BGR 30030 и BGR 30031) са групирани във втората подгрупа.

Във втория клъстер попадат останалите 14 образци. Този клъстер също се разделя на две
подгрупи. В първата подгрупа се отнасят най-ниско стъблените генотиповете BGR 30022, BGR
19055, както и BGR 19063, който се характеризира с най-висока обща братимост и с голямо тегло на
зърната от централен клас и маса на 1000 зърна. Във втората подгрупа се отнасят 11 образци, които
от своя страна са разделени на 4 по-малки подгрупи. Българската местна форма B3E0025 попада в
една подгрупа с номерата BGR 19078, BGR 12386 и BGR 30028, докато В2Е0417 е генетически най-
близък с образците BGR 19079 и BGR 11001.

Генетически най-сходни по комплекса от проучвани показатели са BGR28720 с BGR30036,
BGR 28717 с BGR 30030, BGR 30012 с BGR 19055, BGR 19078 с B3E0025 и BGR 12386 с BGR 30028,
докато генетически най-отдалечени са генотиповете BGR 28720 и BGR 11001.
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Фиг.1. Групиране на 22 образци еднозърнест лимец по метод Ward

Таблица 2. Структурни елементи на добива при 22 образци еднозърнест лимец, средно за периода
2013-2015 г.

BGR
Дължина на
втори лист,

cm

Ширина на
втори лист,

cm

Височина на
растението,

сm

Обща
братимост,

бр.

Брой
продуктивни

братя,
бр.

St 22,63 1,16 124,20 18,87 14,52
19069 22,06 1,20 117,30 16,28 12,33
19065 21,54 1,25 118,05 18,01 14,28
30035 23,75 1,34 123,07 16,73 13,45
19078 23,57 1,06 124,83 17,58 14,58
30022 24,27 1,12 115,40 - 25,53 19,67
19061 21,86 1,15 113,35 - 16,53 12,80
19079 21,55 1,07 124,93 22,90 16,50
11001 21,40 1,10 117,47 22,09 21,32 +
12386 21,85 1,45 + 125,33 19,13 13,91
19063 21,96 1,19 115,15 - 34,30 + 14,30
30031 20,91 1,06 133,30 + 15,97 13,09
30028 21,28 1,15 122,43 19,37 15,87
30026 26,02 1,31 126,63 18,83 13,73
19055 24,64 1,06 117,22 23,97 19,65
B2E0417 22,67 0,96 124,58 25,13 19,53
B3E0025 22,92 0,99 121,53 16,90 13,53
28720 21,83 1,09 131,13 14,67 11,83
26774 20,68 1,14 127,23 15,63 13,20
30027 23,01 1,38 127,57 13,27 10,50
28717 22,30 1,09 139,43 + 14,77 11,83
30036 23,56 1,15 132,40 14,90 12,60
30030 24,27 1,30 135,21 + 12,67 10,93
LSD 0,05 4,12 0,25 8,25 11,75 5,62
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Таблица 3. Структурни елементи на добива при 22 образци еднозърнест лимец, средно за периода
2013-2015 г.

BGR

Дължина на
класа без

осили,
cm

Брой
класчета в
централен
клас, бр.

Брой зърна
от

централен
клас

Тегло на
зърната от

централен клас,
g

Тегло на
зърната

 от
раст.,

g

Маса на
1000

зърна,
g

St 8,68 37,68 33,99 0,87 7,83 24,88
19069 8,91 37,95 31,70 0,72 6,19 22,41
19065 9,88 + 42,07 38,44 0,86 7,12 21,77 -
30035 9,92 + 42,63 39,96 + 0,97 8,74 23,92
19078 7,72 - 33,23 29,77 0,77 8,82 25,75
30022 7,16 - 36,37 32,07 0,80 8,22 24,11
19061 7,51 - 33,73 31,63 0,98 7,75 30,45 +
19079 9,30 40,60 36,47 0,81 6,75 21,65 -
11001 9,21 40,82 37,33 0,97 10,72 + 25,79
12386 8,26 36,44 32,10 0,75 6,79 23,48
19063 8,17 37,27 32,87 1,05 + 9,64 28,02 +
30031 8,92 36,34 29,38 0,92 7,82 27,14
30028 8,45 37,87 34,85 0,89 8,37 25,08
30026 9,23 38,57 36,10 0,79 6,36 21,80 -
19055 8,47 33,57 32,03 0,77 8,19 24,67
B2E0417 8,73 36,73 33,43 0,83 9,89 24,30
B3E0025 7,81 33,53 31,63 0,79 6,51 24,72
28720 9,73 + 41,43 37,27 0,76 6,26 20,00 -
26774 8,46 39,67 36,17 0,95 8,68 23,57
30027 8,39 34,90 32,37 0,75 5,18 - 22,80
28717 8,96 35,70 31,23 1,14 + 9,23 32,50 +
30036 9,31 42,03 37,83 0,92 7,49 23,80
30030 8,48 37,43 33,07 1,04 7,46 29,68 +
LSD 0,05 0,91 6,25 4,99 0,18 2,59 2,80

Заключение

При морфологичната оценка на проучваните 22 образци еднозърнест лимец са установени
варирания по признаците: положение на флагов лист, размер на лигула, цвят на класа и дължина на
осилите.

Установено е, че с най-ниско стъбло се отличават номерата: BGR 19061, BGR 19063 и BGR
30022. Доказано най-висока обща братимост притежава BGR 19063. С най-голям брой продуктивни
братя е BGR 11001. С най-дълъг и продуктивен клас се характеризират BGR 19065, BGR 30035 и
BGR 28720. Най-висок добив на зърно от 1 растение е отчетен при BGR 11001 и местният образец
B2E0417. С доказано най-едно зърно се характеризират образците: BGR 19063, BGR 30030, BGR
19061 и BGR 28717.

Установено e, че генетически най-сходни по комплекса от проучвани показатели са
BGR28720 с BGR30036, BGR 28717 с BGR 30030, BGR 30012 с BGR 19055, BGR 19078 с B3E0025 и
BGR 12386 с BGR 30028. Генетически най-отдалечени са генотиповете BGR 28720 и BGR 11001.

Създадена e база данни в електронен формат, която съдържа оценъчната информация на
проучените образци, която ще бъде съхранявана в Националната генбанка в ИРГР гр. Садово.
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Abstract: During the period 2012-2014 year was conducted field experience with hybrid corn Kneja -
613 grown without irrigation on soil type typical black earth. The variants are 14 , including 12
systems of treatment with herbicides preparations and 2 controls - business and zero. Received results
show that the use of herbicides for weed economically justified since yields obtained and earnings per
unit area they are higher than the costs of production. It estimates the norm of profitability and cost
of production.

Key words: yields, profit, production costs, rate of profitability, cost of production

Въведение

Икономическият анализ на резултатите от използването на химически средства за борба
с плевелите дава възможност да се определят най-подходящите от тях при конкретните
агрометеорологични условия и конюнктура на пазара на селскостопанска продукция за
годината (Васев, А., 1974). В редица изследвания е установено, че борбата срещу плевелите
при царевицата е фактор за получаването на по-високи добиви при значително по-ниска
себестойност на продукцията. Тя води до намаляване участието на живия труд в процеса на
производство и дава възможност за редуциране на междуредовите обработки (Вуткова, Ст., Н.
Орашки, 1982). Според Орашки, Н. (1983), системната и ефикасна борба с плевелната
растителност чрез използването на хербициди е икономически ефективно мероприятие, което
съдейства за повишаване производителността на труда и ефективността на производството и
чувствително снижаване себестойността на продукцията.

Основните икономически показатели, използвани като база в анализа на
икономическата ефективност на химическата борба с плевелите при царевицата, са средният
добив, общите приходи от единица площ, производствените разходи на декар и печалбата от
единица площ за всички използвани в опита хербициди и комбинации от тях.

Целта на настоящето изследване е да се установи икономическият резултат от
използването на хербициди и комбинации от тях при царевичен хибрид Кнежа-613, отглеждан
в условия без напояване.

Материал и методи
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Полският опит е проведен в опитното поле на Института по царевица – гр. Кнежа, на
почвен тип типичен чернозем при неполивни условия. Реколтиран е царевичен хибрид Кнежа-
613 с гъстота 4500 растения/da. Големината на реколтната парцелка е 29,4 m2, а на опитната –
19,6 m2. Изпитани са следните варианти:

1. Аденго 465 СК (акт. в-во изоксафлутол – 225 g/l + тиенкарбазон-метил – 90 g/l +
ципросулфамид (антидот) – 150 g/l) в доза 35 ml/da + Елумис ОД (акт. в-во
никосулфурон – 30 g/l + мезотрион – 75 g/l) в доза 200 ml/da.

2. Мерлин флекс (акт. в-во изоксафлутол – 240 g/l) в доза 42 ml/da + Аминопиелик 600 СЛ
(акт. в-во 600 g/l 2,4-Д-аминна сол) в доза 120 ml/da.

3. Спектрум (акт. в-во диметенамид-П – 720 g/l) в доза 140 ml/da + Лумакс (акт. в-во S-
метолахлор – 375 g/l + тербутилазин – 125 g/l + мезотрион – 37,5 g/l) в доза 300 ml/da

4. Гардоприм плюс голд (акт. в-во S-метолахлор – 312,5 g/l + тербутилазин – 187 g/l) в доза
450 ml/da + Матон 600 ЕК (акт. в-во 600 g/l 2,4-Диетилхексил естер) в доза 110 ml/da.

5. Дуал голд 960 ЕК (акт. в-во S-метолахлор – 960 g/l) в доза 150 ml/da + Елумис ОД (акт. в-
во никосулфурон – 30 g/l + мезотрион – 75 g/l) в доза 200 ml/da.

6. Гардоприм плюс голд в доза 450 ml/da + Елумис ОД в доза 200 ml/da.

7. Гардоприм плюс голд в доза 450 ml/da + Каспър 55 ВГ (акт. в-во просулфурон – 50 g/kg
+ дикамба – 500 g/kg) в доза 30 g/da.

8. Дуал голд 960 ЕК в доза 150 ml/da + Мистрал опти (акт. в-во никосулфурон – 240 g/l) в
доза 21 ml/da.

9. Гардоприм плюс голд в доза 450 ml/da + Мистрал екстра (акт. в-во никосулфурон – 60
g/l) в доза 75 ml/da.

10. Дуал голд 960 ЕК в доза 150 ml/da + Пик 75 ВГ (акт. в-во просулфурон – 750 g/kg +
атплюс – 0,2%) в доза 1,5 g/da.

11. Аминопиелик 600 СЛ (акт. в-во 600 g/l 2,4-Д-аминна сол) в доза 120 ml/da + Мистрал
екстра (акт. в-во никосулфурон – 60 g/l) в доза 75 ml/da.

12. Дуал голд 960 ЕК в доза 150 ml/da + Каспър 55 ВГ в доза 30 g/da.

13. Стопанска контрола

14. Нулева контрола

Сеитбата на царевицата е извършена в оптималните агротехнически срокове и през трите
години на провеждане на опита. Почвените хербициди са внесени след сеитбата, преди
поникването на царевицата и плевелите, а листните – през вегетацията на културата – до фаза
8-ми лист. Препаратите са внесени с гръбна пръскачка – при разход на работен разтвор 30 l/da.

Икономическата оценка на резултатите е извършена по следните показатели:
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Среден добив – kg/da
Общ приход – лв/da
Общи разходи – лв/da
Печалба -  лв/da
Норма на рентабилност

Общият приход (ОП) = Добивът на зърно в kg/da (Д) х Борсовата изкупна цена (Ц).
Общите разходи включват материални разходи, разходи за механизирани услуги,

разходи за хербициди.
Печалбата (П) = Общият приход (ОП) – Общите разходи (ОР).
Нормата на рентабилност (НР) = печалбата (П) разделена на общите разходи (ОР) и

умножена по 100.
Разликите в добивите на зърно (по варианти) са доказани статистически с помощта на

еднофакторен дисперсионен анализ.

Резултати и обсъждане

Икономическата ефективност от използването на хербициди е представена на таблица 1.

Табл. 1. Икономическа ефективност на борбата с плевелите (2012-2014 г.)

Варианти
Среден
добив
(kg/da)

Общ
приход
(лв/da)

Общи
разходи
(лв/da)

Печалба
(лв/da)

Норма на
рентабилност
(в проценти)

1. 1. Аденго 465 СК + Елумис ОД - 200 ml/da 618,0 185,40 94,40 91,00 96
2. Мерлин флекс - 42 ml/da + Аминопиелик 600 СЛ - 120
ml/da 607,5 182,30 81,00 101,30 125

3. Спектрум - 140 ml/da + Лумакс - 300 ml/da 606,5 182,00 87,00 95,00 109
4. Гардоприм плюс голд - 450 ml/da + Матон 600 ЕК -
110 ml/da 605,3 181,59 82,80 98,79 119

5. Дуал голд 960 ЕК - 150 ml/da + Елумис ОД - 200
ml/da 619,4 185,82 93,50 92,32 99

6. Гардоприм плюс голд - 450 ml/da + Елумис ОД - 200
ml/da 624,8 187,44 96,80 90,64 94

7. Гардоприм плюс голд - 450 ml/da + Каспър 55 ВГ - 30
g/da 596,4 178,92 83,68 95,29 114

8. Дуал голд 960 ЕК - 150 ml/da + Мистрал опти - 21
ml/da 620,1 186,03 79,64 106,39 134

9. Гардоприм плюс голд - 450 ml/da + Мистрал екстра
- 75 ml/da 617,4 185,22 101,80 83,42 82

10. Дуал голд 960 ЕК - 150 ml/da + Пик 75 ВГ - 1,5 g/da 600,9 180,27 77,64 102,63 132
11. Аминопиелик 600 СЛ - 120 ml/da + Мистрал
екстра - 75 ml/da 626,7 188,01 93,40 94,61 101

12. Дуал голд 960 ЕК - 150 ml/da + Каспър 55 ВГ - 30
g/da 617,0 185,10 80,38 104,72 130

13. Стопанска контрола 537,1 161,13 70,00 91,13 130

14. Нулева контрола 117,9 35,37 31,00 4,37 14

Средно за опита 572,5 171,75 77,36 89,40 116

За добива на зърно
gDp5% = 57,4
gDp1% = 77,5
gDp0,1% = 103,1

Средно за
хербицидите

613,3 184,00 87,67 96,34 110

Основните икономически показатели, използвани като база в анализа на
икономическата ефективност на химическата борба с плевелите при царевицата са: средният
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добив, общите приходи от единица площ, производствените разходи на декар и печалба от
единица площ за всички използвани в опита хербициди и комбинации от тях.

Средните добиви варират в доста широки граници – от 117,9 kg/da за нетретираната
контрола до 626,7 kg/da за варианта, при който е извършено третиране с хербицидната
комбинация Аминопиелик 600 СЛ в доза 120 ml/da + Мистрал екстра в доза 75 ml/da. Това
определя и големите колебания в общия приход от единица площ.

Общите производствени разходи при средно ниво от 77,36 лв/da за изследваните
варианти варират в зависимост от разходите за химична борба с плевелите от 77,64 лв/da до
101,80 лв/da, което е разлика от 31,1%. Най-висока е стойността на производствените разходи
при използване на хербицидната комбинация Гардоприм плюс голд в доза 450 ml/da и Мистрал
екстра в доза 75 ml/da. Най-ниски са производствените разходи при третиране с Дуал голд 960
ЕК в доза 150 ml/da и Пик 75 ВГ в доза 1,5 g/da. Нормата на рентабилност при този вариант е
132%.

Общите приходи (в лв/da) средно за опита са 171,75 лв/da. За вариантите с хербициди
общите приходи са 184 лв/ da. Най-голяма стойност на общия приход е получена от вариант 11,
при който е използвана хербицидната комбинация Аминопиелик 600 СЛ в доза 120 ml/da +
Мистрал екстра в доза 75 ml/da. Полученият среден добив от този вариант е 626,7 kg/da.
Нормата на рентабилност е 101% при средна за опита 116%.

Печалбата от единица площ (в лв/da) като комплексен резултат от стойността на
получената продукция и направените общи разходи се колебае в границите от 83,42 лв/da до
106,39 лв/da за вариантите с хербициди. Най- голяма печалба е реализирана при използването
на комбинацията от двата хербицида Дуал голд 960 ЕК в доза 150 ml/da + Мистрал опти в доза
21 ml/da. Счетоводната печалба (средно от вариантите с хербициди) е 96,34 лв/da, а средно от
опита е 89,40 лв/da. Получените стойности на печалбата (в лв/da) са по-високи при всички
варианти с използване на хербициди (96,34 лв/da) спрямо средната за опита (89,40 лв/da).

Изводи:

 В проведения полски опит е проучено влиянието на почвени и листни хербициди и
комбинации от тях върху добивите на зърно от царевичен хибрид Кнежа-613,
отглеждан при условия без напояване. Най-висок добив – 626,7 kg/da, е получен след
използване на хербицидната комбинация от Аминопиелик 600 СЛ в доза 120 ml/da +
Мистрал екстра в доза 75 ml/da. Полученият среден добив за опита е 572,5 kg/da, а от
вариантите с хербициди – 613,3 kg/da.

 Направеният икономически анализ на резултатите от опита показва, че използването на
хербициди и комбинации от тях води до увеличаване на печалбата от изпитваните
варианти с различен процент спрямо тази, получена от стопанската контрола. Най-
голяма печалба е реализирана след използването на хербицидната комбинация Дуал
голд 960 ЕК в доза 150 ml/da + Мистрал опти в доза 21 ml/da.

 Нормата на рентабилност варира от 82% до 134% за вариантите с хербициди. С най-
високи икономически показатели е вариантът, при който е извършено третиране с Дуал
голд 960 ЕК в доза 150 ml/da + Мистрал опти в доза 21 ml/da.
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Abstract: Three different parental varieties and F1 hybrid combinations were observed in the
inheritance of the characters plant height number of leaves and total dry weigh. For all investigated
signs in hybrid combination (Krumovgrad 17 x Basma 101X) relatively the greatest participation of
the dominant gene effects. For hybrid combinations of varieties of Ustina ecotype except number of
leaves with parental variety Kozarsko 541 in expression of the signs are additive gene effects.
- In the process of drying stage yellowing decreased the amount of nicotine in tobacco all tested
varieties with the highest percentage in variety Kozarsko 541;
- As a result of the drying yellowing stage sugar level increase in all varieties as it is the highest in
Krumovgrad 17.

Key words: oriental tobacco inheritance, chemical parameters

Въведение
Тютюнът е стока с редица специфични особености. От една страна те се дължат на употреба

му като ароматично-вкусов продукт, стока реализираща се основно на базата на формираните
специфични консуматорски качества, а от друга те са резултат от фенотипната експресия на редица
количествени признаци и реакцията на сорта към екологичните условия (Машева, Николов, 2011;
Николаев, 2013).

Основни показатели определящи продуктивността при ориенталския тютюн  са признаците
брой листа, височината на растенията, размери и абсолютно сухо тегло на листата дължина на
интернодиите и др. За разлика от другите селскостопански култури, тютюневите сортове са
изключително свързани с условията на отглеждане, при които в голямата си част се формират
химичните показатели и специфичните консуматорски качества  на суровината (Къшева и др., 2013;
Кorubin-Aleksosska,  2001).

Значителното вариране на количествените признаци при ориенталския тютюн, в зависимост
от индивидуалните особености на генотипа и влиянието им върху качеството на тютюневата
продукция изискват конкретно изучаване.

За това ние си поставихме за цел да се установи относителния дял на адитивните и доминатни
генни ефекти за признаците височина на растенията брой и абсолютно сухо тегло на листата и
промяната на основни химични показатели при различни режими на сушене на тютюна.

Материали и методи
Проучването е проведено през периода 2014-2015 г. в ИТТИ, ОП Козарско.
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В изследването са включени четири родителски сорта и F1 на хибридните комбинации
(Козарско 541 х Басма 101Х), (Пловдив 50 х Басма 101 Х) и ( Крумовград 17 х Басма 101 Х). Трите
родителски сорта – Козарско 541, Пловдив 50 и Крумовград 17 са селекционирани български сортове
ориенталски тютюн, а сорт Басма 101Х е от Гърция. Сортовете ясно се разграничават по
изследваните признаци, задължително условие за такъв тип проучване. Статистико-генетичния
анализ включва оценка структурата на генните ефекти (Mather, K., J. Jinks, 1985).

Изследванията за промяна на химичните показатели взависимост от режимите на сушене са
проведени с представителни проби за всеки сорт по ISO 10315-2000, ISO 3400-1997, БДС ISO-4387-
2000, ISO 8454-1995, в  комплексна лаборатория за изпитване към ИТТИ. Сравнени са химичните
показатели никотин и захари на съответните сортове сушени при едни и същи условия с етап
нажълтяване и без нажълтяване.

Резултати и обсъждане

Структура на генните ефекти по признака височина на растенията
Данните за структурата на генните ефекти за признака височинана растенията са представени

на фиг. 1. При хибридните комбинации с родителски сортове Козарско 541 и Пловдив 50 от екотип
Устина наследяването е в рамките на адитивно-доминантния модел.  Моделът на наследяване се
потвърждава от нулевата хипотеза. При тези хибридни комбинации  в експресията на признака
адитивните генни ефекти са определящи. Такива резултати са получени при изследвания с тютюни от
екотипове Устина, Дупница и Джебел басма (Машева, 2008; Петрова, 1993; Станкев, 1985).
Положителните знаци н стойностите на параметрите показват, че в случая доминира родителя с по-
високо стъбло. Делът на адитивния фактор при хибридната комбинация (Пловдив 50 х Басма 101 Х) е
силно изразен . Сравнително висок е и относителния дял на параметъра е – среда, като по този начин
още повече се засилва  общият им ефект.

При хибридната комбинация (Крумовград 17 х Басма 101) наследявянето на признака
височина на растението е от доминантен тип. При тази хибридна комбинация ефектът на средата е с
най-високо относително тегло. Контролът на признака - предимно от доминантни генни ефекти и
силното влияние на средата, ограничава възможностите за бързо консолидиране на линията.

Фиг. 1. Оценка на параметрите и взаимодействие на средата по признака височина на растенията

Броят на листата при тютюна е основен признак  от една страна той е важен морфологичен
показател, а от друга оказващ влияние както върху продуктивността така и върху хомогенността на
тютюневите партиди. В изследванията на редица автори се отбелязва, че наследяването е адитивно
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(Петрова, 1993; Машева, 2007), частично доминанттно (Станкев, 1985; Петрова, 1993),
свръхдоминантно (Новева и сътр. 1984; Димитрова, Василев, 2004). Резултатите от изследването на
този признак са представени на фиг.2. При хибридните комбинации с родителски сортове Козарско
541 и Крумовград 17 наследяването е свръхдоминантно. Доминантните ефекти на гените са с
положителетн знак и усилват проявлението на признака. При третата хибридна комбинация
наследяването е адитивно при нея се наблюдават и значими стойности на параметъра е - среда,
показващо, че измененията на условията ще водят към значително изменение в проявата на признака.

Фиг. 2. Оценка на параметрите и взаимодействие на средата по признака брой листа

Признака абсолютно сухо тегло е показател за материалността на тютюневите листа и е в
пряка връзка, както с добива така  и с качествените показатели на суровината. Резултатите са
представени във фиг. 3. Наследяването е в рамките на адитивно-доминантния модел. При хибридната
комбинация (Крумовград 17 х Басма 101) то е свръхдоминатно. При тази хибридна комбинация се
наблюдава и най-високо ниво на  параметъра е, като неговото ниво почти се изравнява с ефекта на
доминантните гени.

Фиг. 3. Оценка на параметрите и взаимодействие на средата по признака абсолютно сухо тегло

При селекциониране на тютюневите сортове освен на морфологичните признаци – характерни
за всеки екотип ориенталски тютюн, от основно значение са и химичните показатели формиращи се
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както по време на вегетационния период на сортовете, така и в следващите етапи, през които
преминава тютюневата суровина, а именно периода на сушене и ферментация.

 Измененията, настъпващи в тютюневия лист по време на сушенето обуславят редица
изменения в химичните, физикохимичните и физични свойства на тютюневите листа. Затова е
необходимо правилно извеждане на процеса сушене така, че паралелно протичащите физични и
биохимични процеси  в зеления тютюнев лист да доведът до разкриване на основните качествени
признаци формирани през време на неговата вегетация (Боцески, Д. 2003.).

Резултатите за изменение на химичните показатели никотин и захари са представени в табл. 1.

Таблица 1. Изменение на никотина и захарите на ориенталски тютюн

ПРОБА контрола след
нажълтяване

Изменение
%

никотин
Козарско 541 1.09 0.87 -36.78
Пловдив 50 0.96 0.88 -9.09

Крумовград 17 1.93 1.56 -23.71
захари

Козарско 541 11.60 16.80 30.95
Пловдив 50 21.40 23.30 8.15

Крумовград 17 5.50 9.31 40.92

Никотин – този химичен компонент е най-типичен от алкалоидите в тютюневото растение.
Той обуславя физиологичнота сила при пушене, която се проявява положително само при
съдържание на никотина в определени оптимални граници (Гюзелев, Л., 1983). Количеството на
никотина е сортова особеност, но то значително варира от екологичните условия и начина на сушене.
От таблицата се вижда, че при всички изследвани сортове след сушене с нажълтяване се наблюдава
чувствително намаляване на никотина в сухия тютюн с най-висок процент 36,78% при сорт Козарско
541.

Въглехидратни вещества. Разтворимите въглехидрати са положителен компонент на химичния
състав на ориенталския тютюн.

Количеството на разтворимите захари в сухите тютюневи листа зависи от начина на сушене.
Колкото по-дълъг е процеса на сушене, при благоприятни за разграждане на високомолекулните
съединения условия, толкова са по-ниски стойностите на разтворимите захари в сухия тютюн.
От данните представени в табл.1  се вижда, че при всички  сортове количествата на разтворимите
захари при сушене с етап нажълтяване са по-високи спрямо контролата като увеличението е най-
високо при сорт Крумовград 17 с 40, 92%.

Заключение

Получените резултатите  ни дават основание да формулираме следните изводи:
-За всички изследвани признаци при хибридната комбинация (Крумовград 17 х Басма 101 Х)

относително най-голямо е участието на доминантните генни ефекти. При хибридните комбинации на
сортове от екотип Устина с изключение на признака брой листа с родителски сорт Козарско 541
определящи в експресията на признаците са адитивните генни ефекти.

- при метода на сушене с етап нажълтяване се наблюдава намаление на количеството никотин в
тютюна за всички изследвани сортове с най-висок процент при сорт Козарско 541;

- в резултат на сушенето на тютюна с нажълтяване се наблюдава нарастване на захарите като
то е най- високо при сорт Крумовград 17.
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Abstract: Potassium is one of the most essential macronutrients for growth and good
physiological status of plants. It also plays an important role in improving the quality of a
number of fruits and vegetables. The aim of the study was to investigate the influence of
different potassium fertilization treatments – single and split (2 and 3 aplications) on the
biological value of tomato fruits.
А field experiment with early and mid-early production of tomatoes was conducted at the
experimental field “Tsalapitsa” of ISSAP “Nikola Pouskarov” on Alluvial soil. Two
determinate tomato cultivars – "Atak" and "Nikolina F1" were selected and a potassium rate of
24 kg.da-1 (240 kg, et hectar) was applied. All variants were fertilized with nitrogen (24 kg.da-1)
and phosphorus (12 kg.da-1). Biochemical parameters related to quality were measured at a
representative tomato fruit harvest.
It was determined that splitting the potassium fertilization rate leads to increase of dry matter
content, sugars’ content and vitamin C in tomato fruits of both cultivars. The antioxidant
activity of fruits of cultivar “Atak” was positively influenced by the (К8+8+8) fertilization
treatment. Highest content of lycopene and common dyes was recorded at split potassium
fertilziation variants. A relationship between dry matter and sugars content in the tomato fruits
was observed, along with a high correlation to split potassium fertilization.

Keywords: potassium fertilization, lycopene, vitamin C, sugars, dry matter content

Въведение

Калият е сред най-важните за растенията хранителни елементи, с него се свързва и качеството
на доматените плодове. Установено е, че чрез балансирано калиево торене може да се увеличи
синтеза на полезни вещества като сухо вещество, аскорбинова киселина, каротеноиди и ликопен,
киселини, захари (Чолаков, 2003; Ботева, 2009; Николова, 2010; Si-smail et al., 2007; Dorais et al., 2008;
Almeselmani et al., 2010).

Според Hartz (2007) калиево торене с цел повишаване на добива и качеството на доматените
плодове е най-ефективно, ако се прилага в периода, включващ размер на плодовете 2-3 cm в диаметър
и докато 10% придобият характерно оцветяване. Чрез дробното калиево торене може да се осигури
удължено приемане на съизмерими през вегетацията количества достъпен за растенията калий и
участието му в поддържане на синтетичните процеси (Василева, В., 2015).

Редица автори свързват биохимичните показатели на доматените плодове със сортовите
особености (Hartz et al., 2005; Henry et al., 2008), но при еднакъв фон на N и P разликите, които се
отчитат, биха могли да се дължат на различната схема за внасяне на калиевата норма.
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Материали и методи
Изведен е двугодишен полски експеримент с домати в ОП „Цалапица“ върху алувиално-

ливадна почва. Почвата е бедно до слабо хумусна, с неутрална почвена реакция (pHH2O - 7.0; pHКCl –
6.1). Характеризира се като слабо запасена с фосфор (5.8 mgР.100g-1) и добре запасена с калий (20.3
mgК.100g-1), съдържанието на минерален азот е ниско – 19.6 mg.kg-1.

Опитът е заложен като ранно и средно-ранно производство с два съвременни детерминантни
сорта „Николина F1“ и „Atak“.

Проучено е влиянието на начина на торене с калий (24 kgK.da-1) под формата на K2SO4 на фон
азотно (24 kgN.da-1 под формата на NH4NO3) и фосфорно (12 kgP.da-1 под формата на троен
суперфосфат) торене. Използвани следните варианти на торене: 1 – контрола (неторен), 2 – N24Р12К24
(еднократно), 3 – N24Р12К12+12 (двукратно) и 4 – N24Р12К8+8+8 (трикратно). Цялата фосфорна норма е
внесена с основната обработка на почвата, азотът е внесен трикратно – с основната обработка, при
първото окопаване и при големина на плодчетата от първа цветна китка около 2-3 cm в диаметър.
При вариант К24 калият е внесен с фосфорната норма при основната обработка на почвата, при К12+12
1/2 от калиевата норма е внесена предпосадъчно и 1/2 с първото окопаване на растенията, при К8+8+8
калиевата норма е внасяна заедно с азота.

Плодовете достигнали до стопанска зрялост са обирани и в представителна масова беритба са
извършени анализи за определяне на качествените показатели през двете експериментални години.

Съдържанието на сухо вещество в плодовете е определено чрез фиксация при 60°С за 3 часа, а
след това при 105°С до постоянно тегло. Общите багрила и ликопен са определени по Мануелян.
Съдържанието на общи захари е очетено с Digital refractometer – 32 145 и изразено в проценти.
Съдържанието на витамин С и обща киселинност е отчетено на апарат RQflex® на Merck по
оказаната методика.

Резултати и обсъждане
Качествените показатели, отчетени през експерименталните години са обобщени в

следващите таблици.

Таблица 1. Качество на доматени плодове (2013 година)

Atak Николина F1
Показател

Контрола К24 К12+12 К8+8+8 Контрола К24 К12+12 К8+8+8

Ранно производствено направление
Сухо вещество, % 4.67 5.49 4.86 6.03 4.14 3.34 4.9 5.07

Захари, % 4.1 3.8 3.5 4.7 2.5 2.6 4.1 4.3
Киселинност, % 0.49 0.48 0.49 0.53 0.6 0.5 0.54 0.44

Ликопен, mg.100g 3.49 4.22 4.98 4.92 4.99 5.47 5.24 4.71
Витамин С, mg.100g 14.3 10.78 13.44 21.39 11.76 16.56 17.38 18.68

Средно-ранно производствено направление
Сухо вещество, % 4.78 5.45 5.32 5.94 4.02 4.17 4.82 5.21

Захари, % 3.8 2.6 2.8 3.9 3.5 3.8 3.7 4.2
Киселинност, % 0.49 0.5 0.49 0.48 0.47 0.51 0.5 0.57

Ликопен, mg.100g 4.58 5.26 6.03 5.95 4.92 6.36 5.07 4.72
Витамин С, mg.100g 9.5 6.5 6.6 12.6 6.16 8.91 8.2 10.5

През първата година с по-добри качествени показатели се очертават плодовете от ранно
производствено направление, а през втората – тези от средно-ранно (таблици 1 и 2). Тези разлики
биха могли да се дължат на различните климатичните условия през месеците на плододаване на
доматите за двете години на извеждане на опита – 2013 година се характеризира със сух климат, а
следващата 2014 – с влажен (Василева, В., 2015).
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Таблица 2. Качество на доматени плодове (2014 година)

Atak Николина F1
Показател

Контрола К24 К12+12 К8+8+8 Контрола К24 К12+12 К8+8+8

Ранно производствено направление
Сухо вещество, % 4.76 4.65 3.78 5.24 2.68 3.49 3.22 4.15

Захари, % 3.4 3.8 4 5.7 3.7 4 3.6 5.1
Киселинност, % 0.58 0.75 0.71 0.69 0.69 0.76 0.72 0.73

Ликопен, mg.100g 5.43 5.97 6.78 6.91 6.73 7.49 7.15 6.43
Витамин С, mg.100g 14.6 21.36 18.63 22.31 16.28 18.4 18.26 24.64

Средно-ранно производствено направление
Сухо вещество, % 4.8 5.1 5.42 5.58 3.8 4.45 4.17 5.1

Захари, % 3.5 2.7 3.7 4.6 3.6 5.1 4.7 5.6
Киселинност, % 0.68 0.62 0.63 0.77 0.58 0.65 0.63 0.68

Ликопен, mg.100g 6.54 6.77 6.98 7.03 8.12 7.95 9.05 8.54
Витамин С, mg.100g 19.95 17.2 22.32 23.23 16.72 19.11 22.4 25.16

Сухото вещество в плодовете е един от най-важните и лесно определяеми компоненти на
качеството на продукцията. Нормално съдържанието му в плодовете от домати варира между 5 и
7.5% (Heuvelink, E. 2005), в настоящото изследване то се движи в границите 2.68-6.03%. През двете
години на провеждане на опита и при двете направления на отглеждане на растенията по-високо
съдържание на сухо вещество е отчетено в плодовете на сорт „Atak“. Сухото вещество в плодовете от
двата сорта е най-високо във вариантите торени с К8+8+8 (Таблици 1 и 2).

Според Ho (1996) съдържанието на сухо вещество е в пряка връзка със съдържанието на
захари в плодовете. Статистическите зависимости между съдържанието на захари и сухо вещество в
плодовете от домати и начина на внасяне на калиеви торове са представени на фигура 1 (a, b, c и d).
Данните са осреднени за двете години по вариант на торене, сорт и направление на отглеждане.

Фиг. 1. Връзка между съдържанието на сухо в-во и захари и зависимостта им от начина на торене с К

Анализът показва умерена корелация на съдържанието на сухо вещество и торенето с калий
при растенията на сорт "Atak" (R=0.46) при отглеждане на растенията в условията на ранно
производствено направление, при хибриден сорт "Николина F1" корелацията е много висока
(R=0.95). При по-късното направление на отглеждане на растенията корелацията между сухото
вещество в плодовете и торенето се определя като много висока за двата изпитвани сорта (R=0.97).

Резултатите показват висока и много висока корелационна зависимост между отчетените
общи захари и начина на внасяне на калиевата норма при отглеждане на доматите като ранно
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производство (съответно R=0.77 за сорт "Atak" и R=0.96 за хибриден сорт "Николина F1").
Корелацията между захарите и начина на торене с калий се определя като умерена за сорт "Atak"
(R=0.46) и висока за "Николина F1" (R=0.87) при отглеждане като средно-ранно производство.

Съдържанието на захари в доматените плодове на изследваните сортове е между 2.50-5.70%,
като стойностите са в границите сочени в литературата (1.5-7.6%). В плодовете на сорт „Atak” са
отчетени по-високи съдържания на общи захари при отглеждане на растенията като ранно
производство, а при средно-ранно – съдържанието на захари е по-високо в плодовете на хибриден
сорт „Николина F1“, това се наблюдава през двете години на опита. Както при сухото вещество, така
и при общите захари най-високи стойности на показателя са получени при торене на растенията с
К8+8+8 (Таблици 1 и 2).

Важен елемент от храненето на растенията е формирането на нискомолекулни киселини и
акумулацията на общи киселини в плодовете от домати. Според Adams et al. (1978) съдържанието на
обща киселинност в доматените плодове оказва по-голямо влияние от захарите върху вкусовите им
качества. Отчетената в настоящето изследване киселинност варира от 0.44 до 0.77%, като в плодовете
на хибриден сорт „Николина F1“ стойностите са по-високи. Не се наблюдава тенденция за
съдържанието на обща киселинност в плодовете, в зависимост от начина на торене с калий.

Киселините и захарите са продукт от процеса на фотосинтеза и обикновено между тях
съществува корелация - отношението между тях е основен показател за вкусовите качества на
плодовете. В литературата се посочват стойности от 5.6 до 8.7 (Райкова, 1977), но според Ганева
(2007), стойности между 10-11 допринасят за по-сладък вкус. Данните получени за двата изпитвани
сорта са представени на следващите фигури.

Фиг. 2. Захарно-киселинно съотношение (ЗКС) в плодовете от ранно производствено направление

Фиг. 3. Захарно-киселинно съотношение (ЗКС) в плодовете от средно-ранно производствено направление

Стойностите в изследването варират от 4.14 до 9.73. Прави впечатление, че при отглеждане на
растенията като ранно производство, по-високо захарно-киселинно съотношение имат плодовете на
сорт „Atak“, а при средно-ранно – тези на „Николина F1”. През двете години най-високи стойности на
този показател са получени от варианти с торене K8+8+8.

Важен показател за качеството на доматите е съдържанието на общи багрила. Сред тях е и
актуалният през последните години ликопен, на който се дължи червения цвят на плодовете.

Според някои автори ликопенът съставлява между 75 и 83% от общото съдържание на
пигменти в доматите (Gould, W. A., 1992; Abushita et al, 1997), като това го прави важен биохимичен
показател за качеството им. Антиоксидантната му активност предопределя и интереса към
увеличаване на съдържанието му в доматите.

На фигура 4 (a, b) е представено съдържанието на общи багрила в доматите и процентът
ликопен от тях за двете опитни години. Получените стойности са между 75.0 и 83.5% и са в
границите сочени в литературата.
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Фиг. 4. Общи багрила в доматените плодове и ликопен, изразен като процент от тях

По данни на различни автори, Райкова (1977) обобщава съдържанието на ликопен в
доматените плодове в граници 0.5-4.0 mg.100g, но по данни на ФАО съдържанието му варира от 7 до
13 mg.100g (Rath et al., 2009). Стойностите, получени в настоящото изследване са между 3.49 и 9.05
mg.100g в зависимост от начина на внасяне на калиевата норма, като в плодовете на хибриден сорт
„Николина F1“ е отчетено по-високо съдържание ликопен (Таблици 1 и 2).

Има данни, че съдържанието на ликопен в доматите е сортова особеност и различните сортове
домати реагират по различен начин на калиево торене с цел повишаване на антиоксидантите в
плодовете (Hartz et al., 2005; Henry et al., 2008). През експерименталните години се наблюдава
положителната реакция на сорт „Atak“ към дробното внасяне на калий. През 2013 година са отчетени
най-високи стойности ликопен от вариантите с торене К12+12 при двете направления на отглеждане на
растенията, а през 2014 – от вариантите, торени с К8+8+8. При хибриден сорт „Николина F1“ подобна
реакция липсва и максимално съдържание на ликопен е отчетено при еднократно калиево торене
(Таблици 1 и 2).

Аскорбиновата киселина – витамин С е един от най-разпознаваемите показатели за качество,
измерван при доматите. Stevens and Rick (1986) докладват широки граници за нормално съдържание
на витамин С в доматените плодове (8-119 mg.100g). През двете експериментални години
аскорбиновата киселина варира от 6.16 до 25.16 mg.100g, като в плодовете на хибриден сорт
„Николина F1“ са отчетени по-високи стойности. Дробното торене с К8+8+8 се оказва най-резултатно
по отношение на този показател и най-високо съдържание витамин С в плодовете на двата сорта е
отчетено от тези варианти.

Масовата практика в България при отглеждането на домати е есенно внасяне на калия с
основната обработка на почвата (вариант с торене К24 в изследването). За да се проследи влиянието
на разделянето и дробното пролетно внасяне на калиевата норма върху качеството на плодовете,
отчетените биохимични показатели от вариантите с дробно торене (К12+12 и К8+8+8) са изразени като
процент спрямо вариант с торене К24 (100%) и са представени графично (Фигури 5 и 6).
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Фиг. 5. Биохимични показaтели на доматени плодове сорт „Атак“, торени  дробно изразени в процент
спрямо еднократно внасяне на калия

Фиг. 6. Биохимични показaтели на доматени плодове сорт „Николина F1“, торени  дробно изразени в
процент спрямо еднократно внасяне на калия

Наблюдава се повишаване на сухото вещество в плодовете от двата сорта, при заложените
производствени направления. Увеличението му се изчислява на средно 11% за ранно и 8% за средно-
ранно направление за сорт „Atak“ и на средно 35% за ранно и 20% за средно-ранно направление за
хибрид “Николина F1“.

Съдържанието на общи захари в плодовете на сорт „Atak“ във варианти с торене К8+8+8 е със
средно 37% и 53% по-високо спрямо отчетеното във варианти с торене К24, съответно при ранно и
средно-ранно направление на отглеждане на растенията. В плодовете на хибриден сорт „Николина
F1“ захарите са се увеличили със 46% и 10% за двете производства. Изчислено е, че при средно-ранно
производство в доматите от сорт „Atak“ торени с К12+12, съдържанието на общи захари е със средно
22% по-високо от отчетеното във вариантите с еднократно внасяне на калия.

Установено е, че ликопенът в плодовете на сорт „Atak“ е с над 10% по-висок във вариантите с
дробно внасяне на калий спрямо еднократното торене, изключение се наблюдава при средно-ранно
производство на 2014 година, като при него повишението на ликопен е с около 3%. При хибриден
сорт „Николина F1“ увеличаване на съдържанието на ликопен с около 11% се наблюдава през 2014
година при отглеждане на растенията в условията на средно-ранно направление.

Дробното внасяне на калий оказва положително влияние върху съдържанието на витамин С в
доматените плодовете. При торене с К12+12 съдържанието му се увеличило със средно 12% за двете
производства, а при торене с К8+8+8 – с над 50% при ранно и с над 64% при средно-ранно отглеждане
на растенията от сорт „Atak“. За хибриден сорт „Николина F1“ увеличение с над 24% на
съдържанието на витамин С се наблюдава при торене на растенията с К8+8+8 за двете производства.

Заключение
Дробното (три- и двукратно) калиево торене води до повишаване на съдържанието на сухо

вещество, общи захари и витамин С в плодовете на двата изпитвани сорта („Atak“ и „Николина F1“),
при отглеждане на растенията в условията на ранно и средно-ранно производствено направление.

Сорт „Atak“ демонстрира положителна реакция към дробното внасяне на калий за
повишаване на антиоксидантите в плодовете – през първата година най-високо съдържание на
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ликопен е отчетено от варианти с торене К12+12 (4.98 mg.100g при ранно и 6.03 mg.100g при средно-
ранно производствено направление), а през втората – от вариантите, торени с К8+8+8 (съответно 6.78 и
6.98 mg.100g за ранно и средно-ранно направление на отглеждане). При хибриден сорт „Николина
F1“ подобна закономерност липсва и максимално съдържание на ликопен е отчетено при еднократно
калиево торене.
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Abstract: The study was conducted in the period 2012-2014 at the Institute of Plant Genetic Recourses
(IPGR)-Sadovo, Bulgaria. 10 accessions naked oat were evaluated with regard to their tolerance to osmotic
stress. Evaluation was made by applying the indirect physiological method, recognizing the growth
depression seedling, cultivated in solution with increased osmotic pressure (atm.). Water deficit in most of
the genotypes suppresses to a great extent the growth of roots compared to that of the shoots. The average
coefficient of roots growth depression was 49.2 % for both trial osmotic concentrations, while for the shoots
this average value was respectively 41.5 %. For accessions BGR 41677 and BGR 41687 were computed
lowest roots and shoots growth depression. The applied osmotic stress is affect most adversely on root and
shoots growth of accessions BGR 41688 and BGR 40207. It was established significance positive
correlations (r=0.653) at 5 %, between indexes root length and shoot length. The strong and significance
correlations between two values of root depression coefficients (r=0.896) and respectively between two
values of shoots depression coefficients(r=0.703) to prove the stability of the reaction of individual
genotypes naked oats to osmotic stress. The accessions BGR 41679, BGR 41508, BGR 41683 and standard
varieties Mina are characterized with most optimal combination of strong growth intensity, low depression
and high productivity.

Key words: naked oat, osmotic stress, growth depression

Въведение
Овесът е влаголюбива култура и в сравнение с остaналите зърнено-житни култури има по-

големи изисквания към влагата, особено формите голозърнест овес. Това е една от основните
причини за по-нестабилния добив при него. Количеството вода, необходимо за покълване на
семената е 65% от тяхната маса (Савова Т., кол. 2005). Сорт Мина е голозърнест овес, притежава
добра кълняема енергия и бърз растеж. Създаден е в ИРГР ”К. Малков”, Садово. Признат е за
оригинален през 1994 година (Антонова Н., кол. 1995).

Осморичното регулиране се счита за важен физиологичен механизъм на сухоустойчивостта в
растенията (Zhang et al., 1999). Според  Blum et al. (1996) осмотичното регулиране обикновено се
дефинира като намаления на осмотичния потенциал на клетъчния сок в резултат на увеличение на
разтворените вещества в междуклетъчните пространства в по-голяма степен от загубите на вода от
клетката. Поникването и растежа на младите растения се влияе отрицателно от много абиотични
фактори такива като засушаване и засоляване на почвите. Нормалното поникването на зърната е
основен процес в развитието на културните растения, което води до постигане на оптимален брой на
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прорастъците и съответно води до по-голям добив в края на онтогенезата (Almansouri et al., 2001,
Atak, 2006)..

Todorovska et al. (2014) смятат, че дължината на прорастъка е много ефикасен признак за
охарактеризиране на осмотичния потенциал на генплазма от обикновена зимна пшеница.
Положителната корелация на развитието на кореновата система и прорастъка в първите фенофази с
крайната реализация на генетичния потенциал е установена при житните култури (Георгиев и
Вълчев, 1990; Zarei et al., 2007). В подкрепа на това твърдение е откритието на Morgan and Tan (1996),
че капацитетът на осмотично регулиране се наследява, като се контролира от алтернативни алели в
голям локус на късото рамо на хромозома 7А.

Методът на отчитане дължината на прорастъците, подложени на воден дефицит, е развит от
Morgan (1988) и се базира на факта, че генотиопи с по-добър потенциал на осморегулация са
способни да поддържат по-интензивен растеж на клетките при воден дефицит, предизвикан от
осмотичен стрес. Значителни различия по този признак са доказани при обикновена зимна пшеница
(Corbineau et al., 2004,), овес (Mut and Akay, 2010) сорго (Gill et al., 2002), ориз (Babu et al., 1998),
ечемик (Ganusheva et al., 2011), тритикале (Kaydan and Yagmur, 2008) и диви форми от семейство
Gramineacea (Bozhanova et al., 2005; Ur et al., 2007).

Целта на изследването беше да се проучи толерантността на осмотичен стрес на образци
голозърнест овес.

Материали и методи

Проучването беше проведено в ИРГР„ К. Малков” гр. Садово през периода 2012-2014 година.
Опитът беше заложен по блоков метод на 10 m2 отчетна площ в 3 повторения. Бяха оценени десет
образци голозърнест овес поддържани в ex-situ колекция в ИРГР. За стандарт беше използван сорт
Мина.

Семената бяха поставени в навлажнена филтърна хартия в петриеви блюда в термостат на
тъмно за 72 h, на 25 ºС. След поникване прорастъците от всеки генотип продължиха своето развитие
в три варианта на осмотично налягане, както следва:

Контрола- прорастъците бяха оставениа в дестилирана вода.
Умерен стрес- прорастъците бяха поставени в 0.5 M разтвор на захароза, който провокира

осмотичен стрес от 12.23 Atm;
Силен осмотичен стрес - прорастъците бяха поставени в 1.0 M разтвор на захароза, който

провокира осмотичен стрес от 24.45 Atm.
Прорастъците от всички варианти бяха навити на руло във филтърна хартия. Рулата бяха

оставени в термостат на тъмно за 48 h, на 25 ºС. След това беше измерена дължината на коренчетата
и колеоптилите в cm. За биометричните измервания се използваха 20 прорастъка от образец.

Осмотичното налягане на разтвора на захарозата беше изчислено според Todd Helmenstine
(http://chemistry.about.com/od/workedchemistryproblems/a/Osmotic-Pressure-Example.htm)-

iMRTAtm  , където: I - van’t Hoff фактор на разтвора; M - моларната концентрация в mol/L; R -
универсална газова константа= 0.08206 L Atm/mol K; T - абсолютна температура в K.

Коефициентът на депресия (DC) беше отчетен по Blum et al. (1980):

100,% x
A

BADC 



 

 , където:

А – средна дължина на корен/колеоптил на контролата, cm
B – средна дължина на корен/колеоптил на варианта с осмотичен стрес, cm.
Математическата обработка на данните се извърши на програмите SPSS 13.0, Statistica-19 и

Excel за Windows.

Резултати и обсъждане

На таблица 1 са представени данните за добив на образци голозърнест овес включени в
изследването за периода 2012-2014 година. С най-висок добив през двете години на проучването се
отличи стандартният сорт Мина. Най-нисък добив е отчетен при образец BGR 41682 от Франция.
През вегетационната 2012-2013 година по време на фенофазите изметляване и наливане на зърното
количеството на падналите валежи е по-малко в сравнение със същия период на втората година
(Фигура 1). През първата година за периода от третата десетдневка на месец април до втората
десетдневка на месец юни са паднали само 12.9 l/m2 валежи.
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Таблица 1. Добив на образци голозърнест овес от 10 m2

Добив kgОбразец Произход 2012/2013 2013/2014
Мина-st България 0.900 1.360

BGR 41682 Франция 0.250 0.600
BGR 41683 Германия 0.600 1.200
BGR 41677 Германия 0.550 0.800
BGR 41685 Франция 0.600 1.350
BGR 41508 Полша 0.800 1.000
BGR 41687 Германия 0.350 1.160
BGR 41688 Германия 0.500 1.350
BGR 40207 Канада 0.450 0.980
BGR 41679 Чехия 0.800 1.100

Климатични данни за периода на изследването
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Фигура 1

В таблица 2 са дадени резултати за степен на растеж на седемдневни прорастъци при три нива
на осмотично налягане и коефициента на депресия в растежа на корени и колеоптили при 0.5 М и 1.0
М разтвори на захароза в сравнение с контролите.

При всички проучени образци голозърнест овес се наблюдава депресия в растежа на корени и
колеоптили и при двете концентрации. В по-ниска степен се инхибира растежът на колеоптилите в
сравнение с корените. Обратна тенденция отчитат Mut and Akay, (2010), но при по-ниска моларност
на осмотичния разтвор. Средната депресия на колеоптилите е 35.6 % при умерения осмотичен стрес
от 0.5 М и 47.3 % при силния осмотичен стрес от 1.0 М. Съответно за корените се отчете 50.7 % при
0.5 М и 47.6 % при 1.0 М разтвор на захароза. Подобни резултати са доказани от изследвания на
образци обикновена зимна пшеница и твърда пшеница (Chipilski et al., 2014; Марчева и кол., 2013).

Най-ниски стойности на депресията както при корените така и при колеоптила, се изчисли за
образците BGR 41677 и BGR 41687. И при двете нива на осмотичен стрес образците BGR 41677 и
BGR 41687 превишават стандарта Мина с над 10.0 %. От друга страна, осмотичният стрес е повлиял
най-неблагоприятно при растежа на образците BGR 41688 и BGR 40207.

Друга важна характеристика на прорастъците е интензитетът на растежа на коренчетата и
колеоптилите в различните варианти на опита. Най-силно вариране се наблюдава при контролните
варианти (0 М р-р на захароза). С най-интензивен растеж на корените е образец BGR 40207, a при
колеоптилите - BGR 40508. Най-слаби растежни характеристики на прорастъците се наблюдават при
BGR 41682 и BGR 41687.
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С увеличаване на осмотичното налягане варирането в резултатите, отчетени за растежа на
корените и колеоптилите при различните образци намалява. При варианта от 0.5 М с най-силен
растеж на корените е образец BGR41679, а съответно на колеоптила-образец BGR 41508. При силния
осмотичен стрес с най-дълги коренчета е образец BGR 41683, докато BGR 41508 запазва водеща
позиция при колеоптилите и при 1.0 М разтвор на захароза. От направеният Т-тест за доказване на
разлики в средните стойности на образците със стандарта Мина се установи, че повечето образци са с
недоказана разлика от стандарта.

С най-оптимално съчетание от силен интензитет на растеж и ниска депресия се
характеризират образците BGR 41679, BGR 41508 и BGR 41683. Тези образци са със среден добив
близък до стандарта Мина. Интересна е реакцията на образец BGR 41687, при който има комбинация
от слаб интензитет на растеж и ниска депресия, дължаща се най-вече на отчетения нисък резултат на
контролния вариант.

При различните концентрации средното съотношение между дължината на корена и
колеоптила на прорастъка при проучваните образци се променя (Таблица 2). Най-силна промяна в
сравнение с контролата се наблюдава при умерения стрес, където съотношението между корени и
колеоптили е 0.92. Образец BGR 40207 се открои с най-силно вариране в съотношението дължина
корен/ колеоптил. Според Dhanda et al. (2004), има тенденция на по-силно увеличение на
съотношението дължина на корен/колеоптил при по-чувствителни на суша образци от различни
видове. При нашето проучване с образци голозърнест овес тази тенденция не се потвърди.

Таблица 2. Реакция към осмотичен стрес на 10 образеца голозърнест овес

*-недоказана разлика; +/-; ++/- -; +++/- - -  доказана разлика до 5% /1%/ 0.1%

Установи се, че различните нива на осмотично налягане повлияват не само на дължината на
зародишни коренчета, но и на техния брой (Таблица 3). Влиянието на осмотика беше по-силно
изразено при семената от реколта 2013 година, където редукцията в броя на коренчетата е близо два
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пъти по-голяма, особено при 1.0 М разтвор на захароза. Но само през първата година по-малкият
брой коренчета е причина за отчитането на по-силен растеж при по-високата осмотична
концентрация от 1.0 М разтвор на захароза в сравнение с по-ниската от 0.5 М, съответно 3.21 cm и
3.00 cm. През втората реколтна година не беше установена такава закономерност (Таблица 1 и 3).

Таблица 3 Процент растения с редуциран брой корени при разтвори с различно осмотично налягане

2013 2014

Образци 0 M
р-р на

захароза

0.5 M
р-р  на

захароза

1.0 M
р-р на

захароза

0 M
р-р на

захароза

0.5 M
р-р на

захароза

1.0 M
р-р на

захароза
Мина-st 0.0 0.0 24.3 0.0 0.0 8.3

BGR 41682 0.0 3.0 28.3 0.0 10.0 0.0
BGR 41683 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 9.1
BGR 41677 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0
BGR 41685 0.0 11.0 37.7 0.0 14.3 31.2
BGR 41508 0.0 4.3 31.3 0.0 21.4 23.1
BGR 41687 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 15.3
BGR 41688 0.0 7.7 27.7 0.0 16.7 10.0
BGR 40207 0.0 11.0 28.3 0.0 0.0 5.2
BGR 41679 0.0 0.0 24.3 0.0 0.0 18.2

средно 0 3.7 27.7 0 6.2 12.0

На таблица 4 са представени корелационните зависимости между показателите дължина на
корени и дължина на колеоптилил и коефициент на депресия на колеоптил и корени, съответно за 0.0
М (контрола), 0.5 М и 1.0 М разтвор на захароза.

Корелационният анализ показа средна положителна връзка, значима до 5% между дължина на
корен и дължина на колеоптил при контролния вариант (r=0.653). Силната положителна и доказана
значима до 1 % корелационна зависимост между стойността на коефициента на депресия при
корените (r=0.896) и съответно за колеоптила (r=0.703) доказва стабилност на реакцията на отделните
генотипи голозърнест овес към осмотичния стрес.

Таблица 4 Корелационни коефициенти между показателите при две нива на осмотичен стрес

Показатели

Дължина на
колеоптил
0 M р-р на
захароза

Дължина на
колеоптил

0.5 M р-р на
захароза

Дължина на
колеоптил

1.0 M р-р на
захароза

Коефициент
на депресия на
корени  1.0 М

р-р на
захароза

Коефициент на
депресия на

колеоптил 1.0
М р-р на
захароза

Дължина на корен
0 M р-р на захароза 0.653* - - - -

Дължина на корен
0.5 M р-р на

захароза
- 0.324 n.s. - - -

Дължина на корен
1.0 M р-р на

захароза
- - 0.243 n.s. - -

Коефициент на
депресия на корени

- 0.5 M р-р на
захароза

- - - 0.896 ** -

Коефициент на
депресия на

колеоптил -0.5 M
р-р на захароза

- - - - 0.703 *

n.s. –незничима корелация *- значима корелация до 5 %; **- значима корелация до 1 %;
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Заключение
1. При всички проучени образци голозърнест овес се наблюдава депресия в растежа на корени

и колеоптили и при двете концентрации. В по-ниска степен се инхибира растежа на колеоптилите в
сравнение с корените.

2. Най-ниски стойности на депресията както при корените така и при колеоптила, се изчисли
за образците BGR 41677 и BGR 41687.

3. С най-оптимално съчетание от силен интензитет на растеж, ниска депресия и висок добив
се характеризират образците BGR 41679, BGR 41508, BGR 41683 и стандартният сорт Мина.

4. Установи се, че различните нива на осмотично налягане повлияват не само на дължината на
зародишни коренчета, но и на техния брой.

5. Силната положителна и доказана значима до 1 % корелационна зависимост между
стойността на коефициента на депресия при корените и съответно за колеоптила доказва стабилност
на реакцията на отделните генотипи голозърнест овес към осмотичния стрес.
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Abstract: The studied terrains are located in the area of Radomir town and in climatic terms belong to the
European - continental climatic region. The established values of physical clay shown, that the soil texture
was not a restriction on the suitability of the soil for growth of orchards. The established pH was not a
restriction for the growth of cherries and sour cherries. The content of carbonates was a significant
restriction and suggests fertilization with soil micro fertilizers, containing iron in the form of chelates. The
content of active calcium in the soil requires selection of resistant pad on carbonates and active Ca. The
content of water-soluble salts in the soil was very low and did not exceed the limit of harmfulness (0,25%)
and was not a restriction for the growth of cherries and sour cherries. The investigation of the terrain in the
area of Radomir town, shown some significant limitations in terms of its suitability for the growth of
orchards. The limitations came from the following: The limited depth of the soil profile and the high content
of Ca and Mg carbonates.

Key words: orchards, climate, soil

Въведение

При избора на място за овощно насаждение се прави преценка на климатичните условия и
особеностите на релефа, почвите,изложението на терена съобразно с изискванията на отделните
видове и сортове. За правилния избор на месторастенето, осигуряващо нормално развитие и
плододаване на овощните дървета, от особено значение са абсолютните минимални и максимални
температури през отделните сезони на годината, както и честотата на повратните зимни студове и
късните пролетни мразове. За правилното решаване на редица производствени проблеми свързани с
ефективното използване на земеделски земи е необходимо да се познават физикогеографските
особености на района, на които са разположени почвено-климатичните, а в много случаи и
микроклиматичните условия на парцелите, обуславящи различното развитие, растеж и специфични
качества на отглежданата култура.

Материали и методи

Проучваните терени се намират  в землището на гр. Радомир. В хода на настоящото
изследване приехме модел за набиране на почвени проби, при който всяка от пробите се взема от
терена с помощта на почвена сонда, като точките на пробонабиране се разполагат в границите на
терена в квадратна мрежа, независимо от границите на почвените различия и топографията на терена.
Пробонабирането е извършено в три дълбочини 0-25; 25-50 и 50-75 см.
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След стандартна подготовка почвените проби са анализирани за установяване на следните
показатели: механичен състав с фотоседиментограф (Трендафилов и Попова, 2007), Обемна плътност
на почвата по парафиновия метод, Относителна плътност – пикнометрично,Хидрологични
характеристики на почвата (Трендафилов и Попова, 2007), рН потенциометрично във воден извлек
(Аринушкина, 1961), съдържание на общи и алкалоземни карбонати газометрично по Шайблер
(Аринушкина, 1970), активен калций утаим с (NH4)2C2O4 по Druinnot-Gallet (NO1085/NFX31-106) ,
съдържание на хумус по Тюрин, (Трендафилов и Попова, 2007) , водоразтворими соли (BDS ISO
11265:2002), съдържание на лесноусвоимо желязо, Общ азот в почвата (BDS ISO 11261:2002),
Подвижени форми на фосфор и калий (GOST 26209-91/01.07.93).

Резултати и обсъждане
В климатично отношение проучвания терен принадлежи към Европейско - континенталната

климатична област, Умерено - континенталната климатична подобласт и Припланинския и
нископланински климатичен район в Западна Средна България.

Средната годишна температура на въздуха в района е около 7,10С.. Зимата е студена, със
средна януарска температура в интервала от -3,0 да -1,0оС. Лятото е по-хладно в сравнение с други
райони на Умерено – континенталната климатична подобласт. Средната температура на въздуха през
най-топлия месец – юли е от 16,5 до 19,5оС. Характерна особеност на разглеждания район са късните
пролетни и ранните есенни мразове. Средната годишна сума на валежите е 650 - 800 мм. Годишният
ход на валежите има континентален характер. Максимумът е през юни, а минимумът през февруари.
За характеризиране на елементите на климата са използувани многогодишни данни, регистрирани в
метеорологична станция – Радомир, намираща се на 701 м надморска височина, 22о58I източна
дължина и 42о33I северна ширина (Събев, 1960).

Температурата на почвата има съществено значение за развитието на кореновата система на
вишната и черешата, като в по-топлите почви се установява по-висока интензивност на растежа.
Повреди от измръзване по корените през зимата се наблюдават при установяване на екстремно ниски
температури в интервала от –11,0 до –16,0 С (Кичукова., 1983) . Размерът на повредите се определя
от вида на използваната подложка. При дивата череша повреди се регистрират при отчитане на
температура от –11,0оС, а при махалебката от –14,0 до –16,0оС. Растенията имат различни
изисквания към влагата в периода на вегетация. За периода на активен вегетативен растеж,
наедряване на плодовете и узряване (април – юни) са необходими общо от 108 до 180 мм валежи.
Средната сума на валежите в района за посочения период е 201 мм и варира за годините с минимални
и максимални валежи от 43 до 469 мм. Посочената средна стойност за периода април – юни също
може да се оцени като достатъчна за растенията.(Селянинов, 1958) През летния период юли –
септември, когато се диференцират плодните пъпки и се натрупват резервни вещества,
необходимостта от влага се обезпечава с обща сума на валежите от 240 до 360мм. Средната сума на
валежите през периода е 136 мм и варира от 1,9 до 343 мм.

Излужени канелени горски почви

 Механичен състав и физични свойства на почвата
Таблица 1. Средни стойности на физичните показатели на Излужени канелени горски почви

по дълбочини

Дълбочина см
Показатели 0-25 25-50 50-75

Физ. глина % 48,7 63,1 41,5
Илова фракция % 5,6 9 4,8
Специфична плътност g/cm3 2,69 2,7 2,71
Об. плътност при ППВ 1,41 1,46 1,5
Порьозност % 47,69 46,08 44,67

Средното съдържание на физична глина на дълбочина от 0 до 75 см е 50,7% и се увеличава по
дълбочината на профила. В повърхностните си хоризонти почвата е тежко песъчливо-глинеста по
механичен състав. В подорните хоризонти почвата е тежко песъчливо-глинеста до леко глинеста на
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дълбочина 25-50 см и средно песъчливо-глинеста на дълбочина 50-75см. Установените стойности на
физичната глина показват, че механичния състав не представлява съществено ограничение за
отглеждането на овощни видове. Текстурния коефициент има стойност 1,61 и представлява слабо
ограничение на пригодността на почвата за овощни видове.

 Реакция на почвата

Средната стойност на показателя рН(Н2О), установена за целия проучван обект е 7,50 с
доверителен интервал от 7,25 до 7,75. Почвената реакция на повърхностния хоризонт е слабо
алкална.

5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6

25 50 75

Дълбочина (см)

pH

Фиг. 1.  Средни стойности на рН по дълбочина на почвата (Излужени канелени горски почви)

Показателят рН в повърхностния хоризонт на почвата има средна стойност 7,3, с доверителен
интервал от 6,65 до8,02. В дълбочина на почвата стойностите на рН се увеличават. Реакцията на
подорните хоризонти се определя също като слабо алкална.

Установеното при анализа рН не представлява ограничение за развитието на овощните
видове. Стойностите на рН, определени във воден извлек са в границите на оптималните и позволяват
нормално развитие на кореновата система.

 Съдържание на общи алкалоземни карбонати

Средното съдържание на общи алкалоземни карбонати по дълбочина на почвения профил е
дадено на Фигура 2. Съдържанието на СаСОз в повърхностните хоризонти е средно 14,49% и
намалява по дълбочината на профила.
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Фиг. 2.  Съдържание на общи алкалоземни карбонати и разпределението им по профила на
Излужени канелени горски почви

В хоризонтите с дълбочина 25-50 см средното съдържание на СаСОз е 12,82%, а на дълбочина
50-75 см - средно 11,79%, като варира в границите на доверителен интервал с горна граница до
34,91%. Най-високата стойност на СаСОз, установена за изследваното почвено различие в границите
на целия обект е 24,18%. Общите карбонати, средно за обекта са 13,24%, при доверителен интервал
от 4,97 до 22,00%.

 Съдържание на активен калций
Средното съдържание на активен калций за площта, заета от Излужени канелени горски

почви е 2,44% и варира в границите на доверителен интервал от 1,22 до 3,65%. Максималната
стойност на активния Са2+, установена в границите на разпространението на изследваното почвено
различие е 4,04%. Средната стойност на съдържанието на активния калций за орните хоризонти е
2,68%. Разпределението на Ca2+ по дълбочината на почвения профил е дадено на Фигура 3. От
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фигурата се вижда, че съдържанието на активния Са в общи линии намалява по дълбочината на
профила. Установеното в границите на обекта разнообразие в стойностите на показателя е високо.
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Фиг. 3. Съдържание на активен Са и разпределение по профила на почвата

 Съдържание на хумус
Съдържанието на хумус за повърхностния хоризонт на изследваната Излужени канелени

горски почви е 1,64% и се оценява като ниско. Съдържанието на хумус намалява до 0,94% на
дълбочина 25-50см и до 0,35% на дълбочина 50-75 см.
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Фиг. 4. Средно съдържание на хумус в % и изменение на хумусното съдържание по дълбочината на
профила за Излужени канелени горски почви

Може да се очаква, че в мощността на риголвания хоризонт ще се установи ниско хумусно
съдържание - 1,07%, което ще варира в границата на доверителен интервал от 0,63 до 1,51%. На
Фигура 4 са показани средните стойности на хумуса по дълбочина на почвата. Съответствуващото на
хумуса съдържание на общ азот в изследваната почва е средно 0,10% в повърхностния хоризонт;
0,06% на дълбочина 25-50 см и средно 0,08% за мощността на риголвания почвен слой. Общия азотен
запас в слоя с мощност 0-50см е 0,5 t/dka. Около 63% от този запас се установява в повърхностните
25см на профила.

Таблица 2. Съдържание на усвоимо желязо и индекс на хлорозиращата сила за Излужени
канелени горски почви

Дълбочина смПроба № Показател 0-25 25-50 50-75
Fe [mg/kg] 43,24 20,55
Активен Са % 1,21 1,05

458

ИХС 12 45
Fe [mg/kg] 15,68 22,6 17,04
Активен Са % 3,69 3,92 4,04

463

ИХС 270 138 250
Fe [mg/kg] 28,97
Активен Са % 3,14

467

ИХС 67
Средно Fe [mg/kg] 29,3 21,58 8,52
Средно Активен Са % 2,68 2,48 2,02
Средно ИХС 116 91 125
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 Съдържание на водоразтворими соли

Съдържанието на водоразтворими соли в почвата е много ниско и не превишава границата на
вредност (0,25%). Не представлява ограничение за развитието на черешите и вишните.

 Съдържание на лесно усвоимо желязо и индекс на хлорозиращата сила
Средната стойност на съдържанието на лесноусвоимо желязо, определена в извлек с амониев

оксалат е 29,30 mg/kg почва за хоризонтите с дълбочина 0-25 см; 21,58 mg/kg в слоя 25-50 см и 8,52
mg/kg на дълбочина 50-75 см. Средно за мощността на риголвания слой ще се установи съдържание
на лесноусвоимо желязо между 11,37 и 30,94 mg/kg.

 Съдържание на хранителни макроелементи и норми на торене
Съдържанието на усвоим амониев и нитратен азот в почвата и съдържанието на усвоими

фосфор и калий е дадено в Таблица 3. Почвата е слабо запасена с азот и фосфор и добре запасена с
усвоим калий. Предвид съдържанието на карбонати в почвата е наложително използването на
торове, съдържащи Fe2+.

Таблица 3. Съдържание на хранителни макроелементи в повърхностните хоризонти на почвата

Показател Стойност
Съдържание на NН4 в почвата, mg/kg 10,9
Съдържание на NО3 в почвата, mg/kg 5,45
Съдържание на общ азот, mg/kg 16,35
Съдържание на Р2О5 в почвата mg/100g 1,5
Съдържание на К2О в почвата mg/100g 70,0

Силно ерозирани канелени горски почви, плитки

 Механичен състав и физични свойства на почвата
Таблица 4.  Средни стойности на физичните показатели на Силно ерозирани канелени горски

почви, плитки по дълбочини

Дълбочина см
Показател 0-25 25-50 50-75

Физ. глина % 48,9 41,2 42,4
Илова фракция % 6,6 6,6 4,2
Специфична плътност g/cm3 2,69 2,7 2,71
Об. плътност при ППВ 1,41 1,45 1,5
Порьозност % 47,69 46,39 44,56

Средното съдържание на физична глина на дълбочина от 0 до 75 см е 44,4% и намалява по
дълбочината на профила. В повърхностните си хоризонти почвата е тежко песъчливо-глинеста по
механичен състав. В подорните хоризонти почвата е средно песъчливо-глинеста. Установените
стойности на физичната глина показват, че механичния състав не представлява ограничение относно
пригодността на почвата за отглеждане на овощни видове. Текстурния коефициент има стойност 1,00
и не представлява ограничение на пригодността на почвата за овощни видове. Общата порьозност на
почвата се оценява като задоволителна.

 Реакция на почвата

Средната стойност на показателя рН(Н2О), установена за целия проучван обект е 7,45 с
доверителен интервал от 7,20 до 7,71. Почвената реакция на повърхностния хоризонт е слабо
алкална. Показателят рН в повърхностния хоризонт на почвата има средна стойност 7,4, с

109



доверителен интервал от 6,74 до 8,12. Почвената реакция на повърхностния хоризонт е слабо
алкална. В дълбочина на почвата стойностите на рН се увеличават. Реакцията на подорните
хоризонти се определя също като слабо алкална.

Установеното при анализа рН не представлява ограничение за развитието на овощните
видове. Стойностите на рН, определени във воден извлек са в границите на оптималните и позволяват
нормално развитие на кореновата система.
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Фиг. 5. Средни стойности на рН по дълбочина на почвата (Излужени канелени горски почви)

 Съдържание на общи алкалоземни карбонати
Средното съдържание на общи алкалоземни карбонати по дълбочина на почвения профил е

дадено на Фигура 6. Съдържанието на СаСОз в повърхностните хоризонти е средно 14,49% и
намалява по дълбочината на профила. В хоризонтите с дълбочина 25-50 см средното съдържание на
СаСОз е 12,82%, а на дълбочина 50-75 см - средно 11,79%, като варира в границите на доверителен
интервал с горна граница до 36,23%. Най-високата стойност на СаСОз, установена за изследваното
почвено различие в границите на целия обект е 56,32%. Общите карбонати, средно за обекта са
13,24%, при доверителен интервал от 2,90 до 24,00%.
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Фиг. 6. Съдържание на общи алкалоземни карбонати и разпределението им по профила на Силно
ерозирани канелени горски почви, плитки

 Съдържание на активен калций
Средното съдържание на активен калций за площта, заета от Силно ерозирани канелени

горски почви, плитки е 4,59% и варира в границите на доверителен интервал от 3,36 до 5,82%.
Максималната стойност на активния Са2+, установена в границите на разпространението на
изследваното почвено различие е 7,88%. Средната стойност на съдържанието на активния калций за
орните хоризонти е 4,24%. Разпределението на Ca2+ по дълбочината на почвения профил е дадено на
Фигура 7. От фигурата се вижда, че съдържанието на активния Са в общи линии се увеличава по
дълбочината на профила. Установеното в границите на обекта разнообразие в стойностите на
показателя е значително. Съдържанието на активен калций в почвата изисква избор на устойчива на
общи карбонати и активен Са подложка.
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Фиг. 7. Съдържание на активен Са и разпределение по профила на почвата

 Съдържание на хумус
Съдържанието на хумус за повърхностния хоризонт на изследваната Силно ерозирани

канелени горски почви, плитки е 1,64% и се оценява като ниско. Съдържанието на хумус намалява до
1,07% на дълбочина 25-50см и до 0,30% на дълбочина 50-75 см. Може да се очаква, че в мощността
на риголвания хоризонт ще се установи ниско хумусно съдържание - 1,11%, което ще варира в
границата на доверителен интервал от 0,82 до 1,41%. На Фиг са показани средните стойности на
хумуса по дълбочина на почвата. Съответствуващото на хумуса съдържание на общ азот в
изследваната почва е средно 0,10% в повърхностния хоризонт; 0,06% на дълбочина 25-50 см и средно
0,08% за мощността на риголвания почвен слой. Общия азотен запас в слоя с мощност 0-50см е 0,6
t/dka. Около 60% от този запас се установява в повърхностните 25см на профила.
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Фиг. 8. Средно съдържание на хумус в % и изменение на хумусното съдържание по дълбочината на
профила за Силно ерозирани канелени горски почви, плитки

Таблица 5. Съдържание на усвоимо желязо и индекс на хлорозиращата сила за Силно
ерозирани канелени горски почви, плитки

Дълбочина см
Проба № Показатели

0-25 25-50 50-75
Fe [mg/kg] 33,03 31,14
Активен Са % 2,54 2,73

468

ИХС 42 51
Fe [mg/kg] 51,38 30,52 34,77
Активен Са % 3,56 4,07 6,21

444

ИХС 24 79 92
Fe [mg/kg] 56,8
Активен Са % 3,37

445

ИХС 19
Fe [mg/kg] 50,37 39

Активен Са % 1,87 1,09

447

ИХС 13 13
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 Съдържание на водоразтворими соли

Съдържанието на водоразтворими соли в почвата е много ниско и не превишава границата на
вредност (0,25%). Не представлява ограничение за развитието на череши и вишни.

 Съдържание на лесноусвоимо желязо и индекс на хлорозиращата сила
Средната стойност на съдържанието на лесноусвоимо желязо, определена в извлек с амониев

оксалат е 29,30 mg/kg почва за хоризонтите с дълбочина 0-25 см; 21,58 mg/kg в слоя 25-50 см и 8,52
mg/kg на дълбочина 50-75 см. Средно за мощността на риголвания слой ще се установи съдържание
на лесноусвоимо желязо между 11,37 и 30,94 mg/kg. Данните за съдържанието на лесноусвоимо
желязо и съответните стойности на индекса на хлорозиращата сила са дадени в Таблица 5.
 Съдържание на хранителни макроелементи

Почвата е слабо запасена с азот и фосфор и добре запасена с усвоим калий.
Запасяващото торене на участъците, заети със Силно ерозирани канелени горски почви,

плитки се извършва с троен суперфосфат. Нормата на внасяне за череши е 49,3 кг/дка Р2О5 (117 кг/дка
троен суперфосфат), а за вишни – 54,3 кг/дка Р2О5 (129 кг/дка троен суперфосфат). Извършване на
запасяващо торене с калий не е необходимо.

Заключение
При извършеното обследване на терена в землището на гр. Радомир са установени

следните почвените различия Излужени канелени горски почви, Силно ерозирани канелени
горски почви, плитки, Типични хумусно-карбонатни почви и Ранкери, и показа някои
съществени ограничения по отношение на пригодността му за отглеждане на овощни видове,
в т ч. череши и вишни. Ограниченията произтичат от следното:

o Ограничената дълбочина на почвения профил;
o Високото съдържание на карбонати на Са  и Mg.
o Съдържанието на активен калций в почвата изисква избор на подложка с

повишена устойчивост на алкалоземни карбонати и активен Са.
Установените стойности на физичната глина показват, че механичния състав не

представлява ограничение относно пригодността на почвата за отглеждане на овощни
видове. Установеното при анализа рН не представлява ограничение за развитието на череши
и вишни. Количеството на железните микроторове се определя в зависимост от вида на
използваната формулировка. Съдържанието на водоразтворими соли в почвата е много ниско
и не превишава границата на вредност (0,25%).
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Abstract: The studied terrain is located south of Chirpan town in partial erosion and partially accumulated
relatively leveled relief. The soil texture found in this study was heavier than the optimal for the growth of
vines. The content of physical clay was the main reason for reduce the estimated assessment and the soil
category of suitability for the growth of vines. Content of CaCO3 was about 45% in some limited patches of
highly eroded Vertisols in the higher parts of the terrain. Relatively higher concentrations of active Са was
found in the lower and highly eroded parts of the terrain. The content of water-soluble salts was low. The
most significant restrictions, which the factor "climate" imposed regarding the suitability of the land for
growth of vines were the danger of extreme low temperatures in January and drought of the area in the
second half of the summer.
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Въведение

Ерозираността на почвите е процес, твърде характерен за много от лозарските райони в
Европейската почвена зона и в много райони е превърната от недостатък в предимство от гледна
точка на пазарната разпознаваемост на лозарските райони.

Познати са извънредно голям брой литературни източници, третиращи темата за лозарския
тероар от различен ъгъл и на различно равнище – от академични до изцяло популярни издания, като
тук не засягаме енологичния аспект на тероара, който изисква друг тип интерпретация. Голяма част
от публикациите по темата, макар подробно да описват физикогеографската характеристика на
повече или по-малко известни лозарски тероари не предлагат интерпретация на връзките между
качествата на тероара и качеството на винените лозя от съответния район, т е не отговарят на въпроса
с кои свои качества тероарът дава специфика на винените лозя, отглеждани в него и защо е така. В
голяма част от работите, обаче се описват уникални лозарски тероари, в които почвите имат редица
недостатъци, ако ги разглеждаме с познатите бонитировъчни или дори общо агрономически критерии
за “плодородни” и “неплодородни”. Такива са например почвите в Nappa valey – Калифорния, които
обаче Skinner и др (Skinner et al, 2005) отделят таксономично като много пригодни за отглеждане на
винени лозя със строго диференцирана пригодност на направлението на лозарството в територията на
съответната почвена единица. Подобна интерпретация може да се даде за висококарбонатните и
силно ерозирани почви на Champagne във Франция и Abruzzo в Сицилия, високоскелетните почви на
Côtes du Rhône в Лангедок, почвите в гранитния басейн на Alsace и други ландшафти във виненото
лозарство, в които се произвежда вино с изключително високо качество, при почвени условия, които
са твърде далеч от оптималните, в някои случаи включително и по отношение на невисоките спрямо
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други земеделски култури изисквания на винените сортове лози. По наше мнение причината това да е
така се свързва с много доброто познаване на условията на местостоенето, включително и на
неблагоприятните почвени условия и прилагане на съответстващи на случая технологични и по-рядко
мелиоративни решения за отглеждането на лозя.

Материали и методи
Обект на нашето проучване са почви, които са част от землището на град Чирпан. В хода на

настоящото изследване почвените проби са взети послойно от профила, на дълбочини 0-25; 25-50 и
50-75 см при който всяка от тях се взема от терена с помощта на почвена сонда, като точките на
пробонабиране се разполагат в границите на терена в квадратна мрежа. След стандартна подготовка
почвените проби са анализирани за установяване на следните показатели: механичен състав с
фотоседиментограф (Трендафилов и Попова, 2007), рН потенциометрично във воден извлек
(Аринушкина, 1961), съдържание на общи и алкалоземни карбонати газометрично по Шайблер
(Аринушкина, 1970), активен калций утаим с (NH4)2C2O4 по Druinnot-Gallet (NO1085/NFX31-106),
съдържание на хумус по Тюрин, (Трендафилов и Попова, 2007) , водоразтворими соли (BDS ISO
11265:2002), Общ азот в почвата (BDS ISO 11261:2002), Подвижени форми на фосфор и калий (GOST
26209-91/01.07.93).

Резултати и обсъждане
Районът на проучването е част от Преходно континенталната климатична област, подобласт

на Горнотракийската низина, Централен южен климатичен район. Климатът се характеризира с
горещо и сухо лято. Месеците август и септември са най-засушливите през годината. Влиянието на
релефа върху микроклимата е силно изразено през зимата, когато в ниските части на терена се
проявяват температурни инверсии. Проучвания терен не се отнася към районите, за които е
характерно локално задържане на ниски отрицателни температури. В сравнение с централните части
на Тракийската низина, пролетния сезон се характеризира с бърз темп на нарастване на
температурите.

Средната годишна температура на въздуха за ст. Чирпан е 12,1оС. Средномесечните
температури на въздуха и интервалите на варирането им са представени на фиг 1. Данните показват,
че относително най-неустойчив температурен режим се наблюдава през февруари, април (възвратно
застудяване) и през октомври - ноември. Задържане на температурите средно над 16оС през
септември може да се очаква практически в 95% от случаите (Киряков, 1954).
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Фиг. 1. Средни стойности и доверителни интервали на средните денонощни температури на
въздуха - ст. Чирпан

Средните минимални температури характеризират относително продължителните зимни
застудявания. Най-ниските средни минимални температури през янури се движат в границите на
интервала от -4оС до -1.3оС. В някои от годините на наблюдение температурата (средна минимална)
за целия януари се е задържала и до -6оС. Тези продължителни януарски застудявания обаче са
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изключение. Продължителните зимни и раннопролетни застудявания се явяват в около 14-16% от
случаите. В рамките на период по-голям от 10 дни температурите през месец януари могат устойчиво
да се задържат до -4.7 оС, през февруари до -2.2оС, а през март до - 0.3оС. Абсолютната действително
установена температура за ст. Чирпан през месец януари е -32,6С, данни за период от 12 години
дават основание да се приеме, че вероятността за спадане на минималните температури под -17С се
проявява в 8% от случаите (средно веднъж на около 12 години). Температурата -26С може да се
приеме за абсолютната минимална температура, която може да се очаква за обозрим бъдещ период,
като вероятността при прогнозирането е 95 %. Температури, по-ниски от -200С могат да се установят
в около 1.9% от случаите на наблюдение през януари и в около 1.35% от случаите на наблюдение
през февруари.

Средните максимални температури характеризират устойчивостта на времето и условията за
натрупване на необходимите за развитието на топлолюбивите култури температурни суми. показват
абсолютен максимум от 41,4С, измерен през юли. Трябва да се има в предвид че вредно въздействие
върху лозите оказват температурите по-високи от 35С. Опасност от повреди при високи температури
съществува не само през юли, но и през август. Ранните екстремни затопляния са относително редки.
Те са най-вероятни през февруари, като в около 8% от случаите температурата може да достигне до
15С и да предизвика преждевременно развитие на лозите. Вероятността от преждевременни
затопляния е доказано по-висока, в сравнение с по-голямата част от Преходно континенталната
климатична област (Тракийската низина и Тунджанската област. Данните за изменението на средната
месечна температура на почвата на различна дълбочина са представени на фиг. 2 Показано е
изменението на температурната амплитуда и месеците за установяване на температурния максимум
на дълбочина от 2 до 20 см в почвения профил. Опасни за кореновата система на лозата са
температурите на почвата, по-ниски от 00 С, в случай, че проникват на достатъчно голяма дълбочина
за да окажат влияние върху основната част от масата на кореновата система. Данните за режима на
отрицателните температури на почвата през зимните месеци и за разпределението им на различна
дълбочина са представени на фиг. 3 Данните на фиг. 3 показват режима на абсолютните минимални
температури на почвата за месеците ноември, декември, януари, февруари и март. (Събев, 1960).
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Фиг. 2. Средна дата на първия и последния за годината мраз в почвата за ст. Чирпан
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Фиг. 3. Режим на абсолютните минимални температури на почвата
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Разпределение на средните

месечни валежи

с интервалите на вариране

Месеци
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Фиг. 4. Разпределението на валежите по месеци

Водните свойства на смолниците обуславят неблагоприятни условия за работа на полето след
валежи по-големи от 10 мм. През зимния сезон (с минимално изпарение) средния срок на изсъхване
на почвата до степен годна за обработка след валеж, по-голям от 10 мм е 5-7 дни, а през лятото 3-6
дни.

Наличните валежи, разпределението им по сезони и изпаряемостта в района определят висока
вероятност от крайно недостатъчни ефективни водни запаси през летния период. Многогодишните
наблюдения в ст. Чирпан показват висока честота на години с практически нулеви запаси на
продуктивна влага в периода юли-септември. Трябва да се има предвид, че при засушливостта на
района поне в една от всеки пет години лозата ще покрива нуждите си от вода през месеците юли,
август и първото десетдневие на септември само от дълбоките запаси на почвата в еднометровия
почвен слой. Рискът от силни повреди от сушата е по-висок при лозите, които ще бъдат засадени на
почви, развити върху твърди скали, какъвто е случаят с изследвания терен.

Проучваният терен се намира южно от гр. Чирпан и е разположен в условията на частично
ерозионен и частично акумулиран сравнително заравнен релеф. Почвообразуващите скали са
варовици и техни пре изветрителни продукти. Характера на геоложкия елувий дава основание
почвения профил да се класифицира като плитък. Дълбочината на почвения профил е средно в
границите между 0,70 и 1.50 м. В по-силно ерозираните участъци могат да се установят и почвени
профили, чиято дълбочина е по-малка от посочената. В силно ерозираните части от терена варовит
скален рохляк се установи на дълбочина около 0.7м. Класифицирането на почвения профил като
плитък се прави на генетична основа - проучваните на настоящия терен смолници са много по-плитки
в сравнение със смолниците, образувани върху плиоценски глини. Дълбочината на профила е
достатъчна за нормалното разполагане на кореновата система, обезпечава достатъчно благоприятен
воден режим в години с нормална, или близка до нормалната сума на валежа и в този смисъл не
ограничава пригодността на почвата за отглеждането на лозя.

Морфологията на почвения профил е характерна за смолниците, образувани върху плитка
изветрителна кора. Повърхностния хоризонт е с троховидно зърнеста структура, неразпрашен,
рохкав, с ръбеста форма на агрегатите и лъскави цепителни повърхности. Преобладават почвените
агрегати с размери между 1 и 10 мм. Мощността на този хоризонт в неерозираните и слабо
ерозираните части от терена е около или малко над 40см. В ерозионните терени мощността на
повърхностния хоризонт е до около 25-30 см. По-надолу с плавен преход следва слят хоризонт с
плътна буцеста структура и тежък механичен състав. Мощността му е между 25 и 60 см. В долната си
част преминава в почвообразуващата скала - изветрял варовик. Мощността на изветрялата
почвообразуваща скала (хор.С) е малка - средно до 25см., като в различните части преобладават
почвени частици, или варовиковия рохляк.

Проучените на терена морфологични особености и направените сондажни профили дават
основание почвата да бъде определена както следва:
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 слабо и средномощни смолници, карбонатни, леко глинести, средно ерозирани и силно
ерозирани

 Механичен състав
Изследван е механичният състав на почвата в централната част от терена.. Резултатите от

анализа показват високо съдържание на физична глина в профила на дълбочина до 50 см. В по-
дълбоките хоризонти съдържанието на глинестата фракция ннамалява за сметка на разночастичен
варовик, в т. ч. меки варовици с фин гранулометричен състав.

 Реакция на почвата
Определена е реакцията на воден извлек от почвата в съотношение 1:2.5 за хоризонтите с

дълбочина 0-25; 25-50 и 50-75 см. Данните показват, че реакцията на повърхностния хоризонт и на
слоя с дълбочина от 25 до 50 см е слабо алкална. След разрохкването на слоя с дълбочина до 60 см и
в резултат на размесването на слоевете, в границите на коренообитаемия хоризонт ще се установи
слабо алкална реакция. Тя ще бъде по-висока от оптималната за отглеждане на лозя, но няма да
представлява съществено ограничение.

 Съдържание на общи карбонати
Изследваните почви са силно излужени. Карбонати на алкалоземните се установиха в целия

изследван терен и по цялата дълбочина на почвения профил до 0.8 м. Средното съдържание на
алкалоземни карбонати в целия изследван терен и средно за мощността на коренообитаемия почвен
слой 0-70 см е 19,33%. Увеличаването на съдържанието на СаСОз е значително по дълбочината на
профила. В повърхностния 25 сантиметров слой карбонатното съдържание варира от 3,60 до 18,45 %,
а на дълбочина около 75-80 см - от 19 до 34 %. Средните стойности, границите на доверителните
интервали и установените при обследването действителни минимуми и максимуми на съдържанието
на общи алкалоземни карбонати е представено на табл. 1 и визуализирано на фиг. 5 Данните дават
основание да се допусне и съдържание на СаСОз до около 45 % в отделни ограничени петна от силно
ерозирани смолници във високите части на терена.

Таблица 1. Средни стойности, доверителни интервали, минимуми и максимуми наСаСОз за различна
дълбочина на почвения профил - обект Самуилово

5 11.0805 5.9299 2.6519 3.7177 18.4433 4.07 18.66
5 20.3183 10.5329 4.7104 7.2402 33.3964 5.19 34.90
5 26.6155 5.5089 2.4636 19.7755 33.4556 19.52 33.46

15 19.3381 9.6967 2.5037 13.9683 24.7079 4.07 34.90

25
50
75
Total

DEPTHCACO3
N Mean

Std.
Deviation Std. Error

Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum

Descriptives

555N =

Изменение на съдържанието на СаСОз

обект Самуилово

Дълбочина см

755025

CA
CO

3

40

30

20

10

0

Фиг. 5. Съдържание на СаСОЗ по дълбочината на почвения профил

 Съдържание на активен Са

Средното съдържание на активен Са, установено в различните точки на терена и на различна
дълбочина по профила е 14,20%. Различията между отделните хоризонти по отношение на
изследвания показател са съществени. Средното съдържание на активен Са за дълбочина 0-25 см е
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1,08% и варира в интервала 4,9-11,8%. Средното съдържание на активен Са за дълбочина 50-75 см е
2,32% и варира в интервала 16,46-23,36%. Данните за разпределението на активния калций по
дълбочината на почвения профил са показани на фиг.6. Относително по-високи концентрации на Са
се установиха в по-ниските и по-силно ерозирани части от терена. Разликите между тях и останалата
площ на терена са несъществени и недоказани. Активния калций представлява в дадения случай
финодисперсен СаСОз. Участието на обменните форми е незначително.

555N =

Средни стойности и интервали

 на вариране на активния Са

обект Самуилово

Дълбочина см

755025

Cа
30

20

10

0

Фиг.6. Разпределение на активния калций по дълбочината на почвения профил

 Съдържание на водоразтворими соли и минерализация на почвения разтвор

Съдържанието на водразтворими соли е ниско. Във всички изследвани дълбочини на профила
и във всички точки на терена се установи солево съдържание под критичните за лозята концентрации.

 Съдържание на хумус и хумусни запаси.

Съдържанието на общ хумус е средно до високо в повърхностния хоризонт и намалява плавно
в по-дълбоките хоризонти на профила. Доказани разлики между хумусното съдържание на почвата в
отделните точки от терена, както и между по-слабо и по-силно ерозираните площи не се установиха.
независимо от това се отбелязва обща тенденция за по-ниско хумусно съдържание във високите и по-
силно ерозирани части на терена.

555N =

Изменение на съд. на хумус

по дълбочината на профила

обект Самуилово

DEPTH

755025

HU
MU

S

6

5

4

3

2

1

0

Фиг.7. Съдържание на хумус в трите изследвани дълбочини

Данните за варирането на съдържанието на хумус в трите изследвани слоя на профила са
представени на фиг 7. В повърхностните хоризонти съдържанието на хумуса варира между 3,73 и
5,07 %. В най-дълбоката изследвана част на профила по-често се установява съдържание на хумус
1,5%. Данните представляват основание да се приеме, че хумусното съдържание на коренообитаемия
хоризонт няма да бъде по-ниско от 2-3 %. Запасът на хумус е висок до много висок.

 Съдържание на хранителни макроелементи

Изследвано е съдържанието на усвоим амониев и нитратен азот и усвоим калий,. данните са
представени в табл. 2.
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Таблица 2. Съдържание на хранителни макроелементи в повърхностните хоризонти на
почвата

Обект
NH4

mg/kg

NO3

mg/kg

Общо
усвоим азот

mg/kg
P2O5

mg/100g

K2O

mg/100g

Самуилово 20,7 13,0 33,7 4,25 40

Съдържанието на азота е високо, а на фосфора - много ниско. Почвата е добре запасена с
калий. На основата на получените резултати препоръчваме следния модел на торене:

Установените стойности на показателите, характеризиращи свойствата на почвата не
представляват ограничение за отглеждането на лозя, с изключение на тежкия механичен състав на
почвата. При усвояване на участъците с установена твърда скала на дълбочина 70 см е необходимо
извършването на мелиоративни мероприятия за увеличаване дълбочината на корено обитаемия
почвен слой (Алмалиев и др. 2015).

 Бонитировъчна оценка на почвено-климатичните условия

Таблица 3. Оценка на почвен бал
Показател за оценка Стойност Бонитет

Механичен състав (съд. на физ. глина в % в
подорницата >60 20

Мощност на хумусния хоризонт 40 100
Мощност на почвата 0.8-1.00 -
Текстурен коефициент 1.02 95
Съдържание на хумус 3.06 100
рН (Н2О) >7 80
Ниво на подпочвените води - -
Почвен бал 79

Таблица 4. Полско бонитено число
Показател Корекционен коефициент

Степен на ерозия 1
Степен на засоленост 1
Каменистост 1
Заблатеност 1
Напояване 1
Климатичен фактор

за ранни сортове
за средноранни сортове
за късни сортове

1
1

0.9
Полско бонитетно число

за ранни сортове
за средноранни сортове
за късни сортове

79.0
79.0
71.1

Категория на почвата за отглеждане на лозя1

* За ранни и средноранни сортове - Трета (добри земи)

* За късни сортове - Четвърта (добри земи)
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Заключение

Най-съществените ограничения, които факторът "климат" налага по отношение пригодността
на терените за отглеждане на лозя се свеждат до:

 опасност от екстремално ниски температури през януари
 засушливост на района през втората половина на лятото
За да се използуват оптимално съществуващите климатични ресурси препоръчваме да се

отглеждат сортове върху сухоустойчива подложка, за узряването на които е необходима
температурна сума над 3500-36000С. Върху наклонените терени да се построят опасващи скатови
канали за задържане на оттока. Те ще имат едновременно противоерозионен и влагозапасяващ
ефект.Ориентиране на посоката на редовете под голям ъгъл спрямо наклона, за да се постигне
достатъчен водозадържащ и снегозадържащ ефект.

Отглеждането на лозя в района не се препоръчва върху терени, където почвите са образувани
върху варовици, или други твърди скали и мощността на профила е по-малка от 70 см.

Ерозионността на релефа не ограничава и разполагането на редовете на лозовия масив в която
и да е посока. Дълбочината и степента на ерозираност на почвения профил не ограничават
използуването на почвите за отглеждането на лозя в изследвания терен.

Установеният при изследваното почвено различие механичен състав е по-тежък от
оптималния за отглеждането на лозя. Съдържанието на физична глина е основната причина за
намаляване на прогнозната бонитировъчна оценка и категорията на почвата по пригодност за
отглеждане на лозя.
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Krasimir Trendafilov, Violeta Valcheva, Mladen Almaliev
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Abstract: The aim of this study was to determine the effects of soluble calcium containing meliorants
(micronized limestone) on soil acidity in different crops (wheat, potatoes, Kazanlak roses, lavender and fruit-
bearing vines). The aim is determined in terms of production field experiment within two years, by
developing variants with different rates of lime for different crops grown on genetically acidic soils. The
variation of the indicators of harmful acidity in the soil was found in all fields regardless of the crops, grown
on them. In all fields of study was found an increase in the pH value, measured in water and potassium
chloride, as well as the content of easily mobile Al3 +, H +, Mn2+, Ca2+ and Mg2+. As a result of liming, pH
(H2O) increased on average for all depths and soil from 5.21 to 5.83, as the total difference between the
values of the indicator was statistically significant at the standard level of probability 95%. Liming of
deluvial soils increased the concentration of easily mobile exchangeable bases. An average increase of Ca2 +

for all studied horizons increased in the content of easily mobile exchangeable Ca nearly 1 meq, which,
given the low sorption activity represents about 25% of the content of this element in easily mobile
exchangeable form.

Key words: liming, wine grape varieties, iron, manganese

Въведение
Целта на настоящата разработка е да се установи въздействието на разтворимия

калцийсъдържащ мелиорант (микронизиран варовик) върху почвената киселинност, при различни
култури (пшеница, картофи, казанлъшки рози, лавандула и плододаващи лозови насаждения). Това
постави допълнителни методични и технологични задачи, свеждащи се до определяне на
неутрализационния ефект на използвания като химичен мелиорант микронизиран варовик,
преодоляване ефекта на позиционната недостъпност на мелиоранта в коренообитаемата почвена зона
при лавандулата, розите и лозата и установяване последействието на варуването на различна
дълбочина в почвения профил. Тези задачи се опитахме да решим чрез прилагането на микронизиран
варовик, в качеството на химичен мелиорант. От така формулираната концепция произтича задачата
за установяване на частта от мелиоранта, която се инфилтрира в дълбоките почвени хоризонти. Това
е твърде важно при варуването на трайни насаждения с дълбока коренова система.

Материали и методи
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Полския опит е заложен в землищата на с. Манолово, с. Скобелево и с. Столетово.
Обследваните в с. Манолово земи са заети с казанлъшка роза, лавандула, медицински и ароматни
култури и зърнено житни култури, като всички тези култури се отглеждат в условията на биологично
производство. В село Скобелево са земите са заети с насаждения от казанлъшка роза и село
Столетово с лозя. Преди залагането на полския опит се извърши предварително пробонабиране.
точките на пробонабиране са разположени в квадратна мрежа (1х1m), независимо от топографията на
терена. Въз основа на получените данни от предварителното пробонабиране бяха определени
масивите и площта на полетата за залагане на опита. Опита е заложен по метода на дългите парцели
(Шанин, 1965), в четири повторения. При разработването на вариантите сме включили парцели, при
които предстой да се отглеждат-лавандула, невен, картофи и пшеница, и парцели в които има
съществуващи насаждения от лавандула, рози и лозя, но със сравнително нисък хабитус на развитие.

При внасянето на мелиоранта парцелите са разделени на две групи, в първата група
мелиоранта е внесен с нарастващи норми, а във втората е определена постоянна норма за целия
парцел. За първата група парцели са разработени два варианта – варианти с торене и нарастващи
норми на варуване, вариант (контрола) с торене без варуване, за втората група - вариант с торене и
варуване с постоянна норма и вариант (контрола) с торене без варуване. За торене са използвани
органични подобрители – компост с оборски и без оборски тор, рози-джибри, както и комплексен
органичен тор на пелети. Разпределението, на вариантите от опита по култури е показано в Таблица
1. От съществуващите трайни насаждения обект на нашето изследване, лавандулата е засадена при
междуредови разстояния 1.40 m и вътрередово разстояние между отделните растения-0.40 m,
отглеждани сортове - Севастополис, Хемус и Юбилейна, казанлъшка маслодайна роза при
междуредово и вътрередово разстояние 3m/0.70m местна популация и плододаващи лозя от сортовете
Мерло и Мускат, засадени върху подложка Берландиери Х Рипария, селекция Опенхайм 4 (SO4),
засадени при междуредови разстояния 2.40 m и вътрередово разстояние между лозите-1.10 m.

Таблица 1. Разпределение на вариантите по култури и количество внесен мелиорант

група вариант култура варова норма
kg/dka

норма
N

kg/dka

норма
P2O5

kg/dka

норма
K2O

kg/dka
лавандула 0,00 10 6 5контрола рози 0,00 9 7 6

100,00 10 6 5
150,00 10 6 5
250,00 10 6 5
300,00 10 6 5
400,00 10 6 5
500,00 10 6 5

лавандула

750,00 10 6 5
150,00 9 7 6

нарастваща норма
варуване

рози 300,00 9 7 6
картофи 0,00 12 14 15
лавандула 0,00 15 12 10
лавандула 0,00 10 6 5
лозя 0,00 10 10 12
невен 0,00 10 6 5

контрола

пшеница 0,00 10 5 7
картофи 200,00 12 14 15

150,00 15 12 10лавандула 350,00 10 6 5
лозя 500,00 10 10 12
невен 300,00 10 6 5

постоянна норма

варуване

пшеница 150,00 10 5 7

Опита е заложен след края на четвъртата вегетация за съществуващите трайни насаждения, а
за тези които предстои тяхното създаване непосредствено след основната обработка на почвата.
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Предварителното пробонабиране е извършено в периода август-септември, пробите от почвата са
вземани в три слоя с дълбочина 0-20, 20-40 и 40-60 cm., за трайните насаждения и в два слоя с
дълбочина 0-20 и 20-40 cm. за едногодишните култури с помощта на почвена сонда. Почвените проби
са анализирани за установяване на следните показатели: механичен състав чрез фотоседиментограф
(Трендафилов и Попова, 2007), рН, потенциометрично във воден и солеви извлек (Аринушкина,
1961), лесноподвижни обменни Al3+ и H+, титриметрично по Соколов(Соколов, 1939), лесноподвижен
обменен Mn2+ в извлек с 1 m KCl, като подготовката на извлека е осъществена по Лабораторната
система за варуване по Палавеев и Тотев, (ЛСВПТ-64), а определянето на Mn2+ в извлека чрез AAS
(БДС 11047, 1995), лесноподвижени обмененни Cu, Zn, Fe в извлек с 1 m KCl, чрез AAS,
лесноподвижни обменни Са2+ и Mg2+ и лесноподвижен обменен Са2+ комплексометрично по метода
на Мазаева, Неугодова и Хованска , (Палавеев и Тотев, 1970),  подвижни форми на амониев и
нитратен азот по Бремнер и Кийни, подвижени форми на фосфор и калий (GOST 26209-91/01.07.93),
общ органичен въглерод по Тюрин. Резултатите от анализите за определяне на вредната киселинност
и варопотребност на почвата показват, че в терените, представени за изследване е налице кисела
реакция, относително високо съдържание на лесноподвижни обменни Al3+, H+  , и твърде силно
вариращо по площи и дълбочини съдържание на лесноподвижни обменни Са2+ и Mg2+. Получените
резултати изискват извършването на химични мелиорации на почвите в цялата площ на която е
извършено обследване, като основното мероприятие, на което се разчита за неутрализиране на
вредната киселинност е варуването. В качеството на варов материал ще се използва микронизиран
варовик, представляваща отпадък от производството  на Девня Цимент и Вулкан Цимент (БДС EN
13043:2005 + AC 2005). Неутрализационния капацитет на предоставената за изпитване проба от
мелиоранта показа съдържание 96,4%, под формата на СаСОз, определен след взаимодействие на
изходния материал с HCl и последващо титруване с NaOH, при индикатор бромтимолблау.

Един месец след варуването е извършено и торене, като след това почвата отново е дискувана
на 15 сm.

Резултати и обсъждане

Опитът е проведен. в новосъздадени и съществуващи вече насаждения, засадени върху кисели
почви, които не са варувани преди извеждането му.

Трябва да се има предвид и приложената система от повърхностни и дълбоки мелиоративни
обработки, извършени непосредствено след внасянето на мелиоранта в повърхностния почвен слой.

Преди залагане на полски опит с цел да се установи изходното състояние на почвата е
определена степента на запасеността на почвата с хумус макро и микро елементи Таблица 2 и
механичния състав.

В Таблица 2 са показани резултатите от определянето на подвижните форми на азот, фосфор
и калий, за проби от повърхностните хоризонти на опитните парцели. От таблица се вижда че
съдържанието на хумус е ниско, по отношение на съдържанието на азот тези почви са изключително
бедни, по отношение на степента на запасеността с P и K са от средно до добре запасени,
съдържанието на микроелементи е в границата на нормата. Преди залагането на опита е извършено
запасяващо торене.

По отношение на механичния състав може да се каже че тези почви са от леки – глинесто-
песъчливи до леко песъчливо-глинести в дълбочина на профила съдържанието на физична глина е
нищожно малко, като на места присъстват само следи от нея, в същото време почвата е скелетна,
което обуславя ниската буферност на почвата против вкисляване

Опита е изведен в рамките на две стопански години 2013-2014 година, поради краткия му
период на провеждане не може да се проследи влиянието на варуването върху количествените и
качествените показатели при добивите от отделните култури,

За периода на извеждане на опита сме проследили влиянието на варуването и
неутрализационния ефект на мелиоранта  върху показателите обуславящи вредната киселинността в
почвата.

Таблица 2. Съдържание на хумус, макро и микроелементи на почвата в опитните парцели
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 Влияние на варуването върху рН и състава на обменните катиони в почвата
Варуването има разностранно въздействие върху широк спектър от компоненти,

характеризиращи състава и свойствата на почвата. В най-голяма степен варуването влияе върху
състава на обменните катиони, които определят киселинно-алкалното равновесие в почвата – Al3+, H+,
Mn2+, Ca2+ и Mg2+. То води до изменение на степента на наситеност на почвата с бази, като
едновременно с това увеличава буферността на почвата в киселата област. Внасянето на варови
материали предизвиква намаляване на концентрациите на лесноподвижните Al3+, H+ и Mn2+ и
увеличаване на съдържанието на лесноподвижните обменни Ca2+ и Mg2+. Едновременно с това
варуването изменя съотношенията между калция и микроелементите метали в подвижна форма в
почвата. Съдържанието на подвижни в 1m KCl Al3+, H+, Mn2+ е основа и за изчисляване на
балансовите варови норми за неутрализиране на вредната за някои основни земеделски култури
киселинност в почвата.

Изменението на показателите на вредната киселинност в почвата е установено при всички
полета независимо от културите, които се отглеждат върху тях. Във всички полета на изследването се
установи увеличение на стойностите на рН, измерено във вода и калиев хлорид, както и по
отношение на съдържанието на лесноподвижните Al3+, H+, Mn2+, Ca2+ и Mg2+.

 Изменение на рН
Реакцията на изходната почва се характеризира като кисела в трите изследвани землища.

Средно за всички дълбочини на обследването рН има стойност 5,21, а в KCl - 4,09 и варира с около ½
рН единица в принципно един и същ рН интервал. Данните показват относителната изравненост на
участъците по отношение на рН, разгледан в този случай като интегриран киселинен показател,
независимо, че трите изследвани полета отстоят на значително разстояние помежду си.
Хетерогенност на рН в началото на опита не се установява и по отношение на трите изследвани
дълбочини – 0-20, 20-40 и 40-60 cm. по профила на почвата. Тези данни се съгласуват добре с общия
за всички полета делувиален процес на почвообразуване и общия генезис на почвообразуващите
материали. Известна тенденция за по-висока степен на вкисляване на изходната почва се установява
на дълбочина 20-40 сm и 40-60 сm., което е указание за генетично обусловена киселинност, чиито
показатели не са или са много слабо антропогенно повлияни. Така средната стойност на изходната
почва за повърхностния слой на почвата е 5,4 , а на подорните хоризонти-5,1.

култура дълбочина на
пробонабирането

хумус
%

N
mg/kg

P2O5
mg/100g

K2O
mg/100g

Cu
mg/kg

Zn
mg/kg

Fe
mg/kg

картофи 0-20 1,38 8,70 12,60 41,61 1,80 0,18 0,38
0-20 0,98 12,80 21,21 49,83 1,55 0,15 0,28
0-20 1,14 8,13 18,62 37,90 1,38 0,13 0,45
0-20 1,06 10,83 20,08 42,30 1,55 0,15 0,35лавандула

0-20 1,12 11,05 20,19 36,98 1,48 0,14 0,32
невен 0-20 1,36 8,73 12,50 42,00 1,81 0,17 0,37

0-20 1,41 5,00 12,02 25,55 0,78 0,08 0,23
0-20 1,31 7,80 14,10 24,10 1,03 0,10 0,45
0-20 1,44 6,90 14,70 25,20 1,00 0,10 0,45
0-20 1,11 9,20 10,91 16,84 1,55 0,15 0,50

нова лавандула

0-20 1,25 10,01 11,20 16,02 1,55 0,15 0,45
0-20 1,29 9,50 15,80 23,40 1,63 0,16 0,45пшеница 0-20 1,14 10,60 17,31 25,67 1,30 0,13 0,53

рози 0-20 1,19 28,70 16,00 29,70 2,60 0,25 0,50
0-20 1,42 27,80 19,40 54,45 1,55 0,15 0,68лозя 0-20 1,33 20,40 18,20 47,30 1,70 0,17 0,85

124



 В резултат от варуването рН(H2O) се е повишило средно за всички дълбочини и почви от
5,21 на 5,83 , като общата разлика между стойностите на показателя е статистически значима при
стандартно ниво на вероятност 95% (Фигура 1). Разликата е относително най-съществена за полетата
в които изходните стойности на рН са били най-ниски в началото на опита. Това е очакван резултат,
като се има в предвид логаритмичния характер на изменението на показателя.

Прилагането на варовия мелиорант е допринесло и до изравняване на различните полета по
отношение на рН. Така средното стандартно отклонение на средната стойност на рН (H2O) в
изходната почва е 0,5, а във варуваната- едва 0,09 рН единици.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

pH (H20) 5.25 4.96 5.18 5.85 5.79 5.05 5.87 5.33 4.93

pH (KCl) 4.27 4.02 3.96 4.15 3.74 3.96 4.30 4.29 3.92

0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60

Манолово Скобелево Столетово

година на пробонабирането 1

Землище Дълб.(cm)

Данни

Фигура 1. Стойности на рН(KCl) , установени в началото на опита по обекти и
дълбочини

Влиянието на варуването върху рН е установено в дълбочината на орния (0-20cm) и на
подорния хоризонт. Значимо изменение на рН на дълбочина 40-60cm не се установява.

Аналогично изменение се установява и при рН на почвата измерено в 1m KCl. Може да се
приеме, че този показател интегрира данните за обменната киселинност на почвата и в този смисъл е
интересно наличието на зависимост между реакцията на почвата, измерена във вода и в KCl преди и
след варуването.

На Фигура 2 Фигура са показани регресионните зависимости в трите изследвани дълбочини
на почвата, преди варуването (Първа година) и след варуването (Втора година). От фигурата се
вижда, че зависимостите между двата показателя са много по-ясно изразени след провеждане на
химичните мелиорации. Това се обяснява с включването на елемента варуване като абсолютен
доминиращ фактор, влияещ върху киселинно-алкалното равновесие и оттам водещ върху
относителното опростяване на многокомпонентната изходна система.
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Фигура 2. Линейни регресионни модели,  характеризиращи изменението на рН,
измерено във вода и в калиев хлорид, в различните хоризонти на почвата, в двете години на

обследването

Прогнозата е, че след време подтиснатите от варуването фактори на киселинно-алкалното
равновесие ще възстановяват постепенно значението си, едновременно с отслабване на директното
неутрализиращо въздействие на мелиоранта. В хода на този процес ще се увеличи броя на факторите,
влияещи върху стойностите на рН, измерено съответно във вода и в калиев хлорид и установената в
ефективно мелиорираните охризонти тясна зависимост между тях ще се наруши. Косвена
характеристика на равномерността на разпределението на варовия материал в почвата може да се
направи, чрез изследване на честотната характеристика на рН на почвата, преди и след варуването.

 Изменение на структурата на вредната киселинност
Структурата на вредната киселинност в почвата се определя от концентрациите на

лесноподвижните обменни  Al, H, Mn, Ca, Mg и от интегриращия ги показател V3%.
Основния показател за характеризиране, на токсичната за растенията киселинност, в

минерални почви е обменния Al3+. Условно се приема, че токсичната концентрация на този елемент в
лесно подвижна обменна форма е 0,2 meq/100 g почва. Данните показват, че съдържанието на
обменния алуминий намалява в резултат от варуването средно от 0,41 до 0,04 meq. Изменението в
концентрацията на Al е най-голямо в повърхностните хоризонти и най-малко, до почти незначително
на дълбочина 40-60 сm. Съдържанието на лесноподвижен обменен водород е ниско, както преди така
и след варуването, но този елемент има незначително участие във формирането на вредната
киселинност в почвата.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Al3+ (meq) 0.73 0.70 0.77 0.43 0.39 0.39 1.13 1.10 1.13

H+( meq) 0.07 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04 0.13 0.14 0.13

Mn2+( meq) 0.05 0.05 0.04 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.11

Ca2+( meq) 3.29 3.23 3.26 3.98 3.99 3.79 2.88 2.99 3.23

 Mg2+ (meq) 2.36 2.27 2.06 2.53 2.31 2.33 2.00 2.01 2.04

0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60

Манолово Скобелево Столетово

година на пробонабирането 1

Землище Дълб.(cm)

Данни

Фигура 3. Структура на вредната киселинност в почвата - изходно положение
Аналогично на разпределението на водорода е и това на лесноподвижния обменен Mn2+.

Слабият отклик, изразен чрез концентрациите на този елемент по отношение на варуването се
обяснява с две обстоятелства-ниските изходни концентрации на манган и много добрата
дренираност, а оттам и преобладаването на аеробни условия в почвата във всички полета на
изследването.

Варуването на делувиалните почви имаше, като резултат и увеличаване на концентрацията на
лесноподвижните обменни бази. Закономерно, предвид на вида на мелиоранта увеличение се
установи само при обменния Ca.

Средно увеличението на Ca2+ за всички обследвани хоризонти е довело до увеличаване на
съдържанието на лесноподвижен обменен Ca с близо 1 meq, което предвид на ниската сорбционна
активност представлява около 25% от съдържанието на този елемент в лесноподвижна обменна
форма.
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Най-високо съдържание на Ca2+ е постигнато в повърхностния хоризонт, което е логичен
резултат на относително слабата подвижност на CaCO3 по дълбочината на профила.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Al3+ (meq) 0.37 0.37 0.42 0.20 0.18 0.29 0.59 0.43 0.54

H+( meq) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.05 0.09 0.06

Mn2+( meq) 0.05 0.05 0.04 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.11

Ca2+( meq) 4.67 4.42 4.59 5.25 4.90 5.17 4.70 4.90 5.02

 Mg2+ (meq) 2.73 2.59 2.39 2.77 2.49 2.49 2.60 2.61 2.43

0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60

Манолово Скобелево Столетово

година на пробонабирането 2

Землище Дълб.(cm)

Данни

Фигура 4. Структура на вредната киселинност в почвата - след мелиорация

 Мелиоративен ефект на варуването - изменение на степента на наситеност на
постоянните сорбционни позиции в почвата с лесноподвижни обменни бази.
Степента на наситеност на постоянните сорбционни позиции с лесноподвижни обменни бази

е главната характеристика за степен на неутрализиране на киселинно-алкалното равновесие в
почвата.

Граничната стойност за наличие на варопотребност в почвата, интерпретирана чрез
стойностите на степента на наситеност на постоянните сорбционни позиции в почвата с
лесноподвижни обменни бази е 93%. При степен на наситеност на почвата с бази над 95% се счита,
че всички сорбционни позиции в почвата са наситени.

В опитните полета на настоящата задача през първата година на обследването (неваруваните
площи) е установена средно 85±1,4% степен на наситеност с бази т.е. извадката от неваруваните
почви е имала средно висока степен на варопотребност.

След проведената химична мелиорация средната стойност е 91±1% , което показва че
основната задача на химичната мелиорация е постигната. Още по-ясно тази закономерност се вижда,
ако в общата извадка от проанализираните проби се обособят отделните дълбочини.
Вижда се че в повърхностните хоризонти на почвата (до 40 см) варопотребността е неутрализирана
напълно, докато на дълбочина 40-60 см.мелиоративен ефект не е установен.

Заключение
Представеният ни за изпитване микронизиран варовик е материал, които напълно покрива

изискванията за бързо деистващ мелиорант по отношение на вредната киселинност на почвата.
Прилагането му постига пълен мелиоративен ефект по отношение на вредната почвена киселинност.
Ефекта от варуването се проявява напълно още през първата година на постмелиоративния период на
дълбочина до 40 см. (т.е. в орницата и подорницата) на изследваните почви. За сравнение може да се
посочи сравнението, че при използване на грубо частични отпадъчни варови материали,
мелиоративния ефект се проявява в подорните хоризонти едва на третата година.

Микронизираният варовик има относително ниска обемна хигроскопичност сипе се добре и е
приложим за разбъркване както за центробежни така и за лентово транспортни разпръсквачи.
Гранулометричната характеристика на материала позволява разпръскването  и с пневматична
техника, което обаче не е било обект на нашия експеримент.

В резултат от проведеното варуване изследваните в рамките на опита земеделски култури са
показали устойчив хабитус. При лавандулата е отбелязано значително увеличение на количествените
и качествените показатели на добива и биологичният мелиоративен ефект е постигнат за много
кратък пост мелиоративен период.
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Abstract: The studied region occupies the northern peripheral parts of Karnobat Valley and southern slopes
of Karnobat mountain, with predominantly south. It covers the lands of Valchin and Nevestino villages. The
region includes areas with different altitude and three relief types. In this study were investigated and
described the morphological characteristics of the main soil types, soil texture, soil reaction, content of
carbonates, active calcium and humus. The suitability of the Chromi-calcaric cambisols and Pararendzinas
for growth of vines is very limited, in the presence of shallow profile, developed on solid carbonate rocks,
calcium carbonate and a strong degree of erosion of the profile. With this properties are shallow soils in
Nevestino village, as well as some limited areas in peripheral parts of the array 35 in Valchin land.

Key words: soil, vines, climate

Въведение

Целта на настоящата разработка е да се направи почвено климатична характеристика на
земите в землището на гр. Карнобат, както и да се прецени пригодността им за създаване на лозови
насаждения. Районът обхваща терени с различна надморска височина и включва три типа релеф,
базиран на следните основни морфоструктури:

* Гънкови и гънково-разломни морфоструктури, в мезозойско-палеогенската мантия,
издигнати през неоген-кватернера;

* Наложени плиоценски повърхнини - грабени
* алувиални и алувиално-пролувиални акумулационни повърхнини.
Първата група релефни морфоструктури обуславя наличието на хълмист релеф с остатъци от

относително заравнени плиоценски повърхнини. Те са отделени от алувиално-пролувиалните
релефни форми от източната, морфологично обособена част на Подбалканския дълбочинен разлом.
Линията на простирането на позитивните релефни форми в тази част от района е Изток-Запад. По
този начин основната част от склоновете падат в посока Юг. На ниво микро и мезорелеф, обаче могат
да се обособят терени с различно от основното изложение.

Делувиално-пролувиалната част от релефа е представена от зони с различна надморска
височина и различен естествен дренаж. Терените, разположени в горната част на делувиалните
конуси са относително добре дренирани, но заемат сравнително тясна ивица в подножието на
Карнобатската планина. Зоните на алувиална акумулация са слабо дренирани, често заблатени и
засолени.
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Материали и методи
Проучваният район заема северните периферни части на Карнобатската низина и южните

склонове на Карнобатската планина, с преимуществено южно изложение обхващат землищата в
граници на селата Невестино и Вълчин на обща площ  от 488,00 дка. Изследваните райони лежат в
периферията на мощен андезитов басейн. Разпространението на андезитовата мантия, обаче е
ограничено от Предбалканския дълбочинен разлом и основните почвообразуващи скали на района на
проучването са сенонски варовици, отчасти карбонатни плиоценски глини и продукти на
делувиалния пренос, с произход от варовитите скали. Произхода на делувиалните материали и
плиоценските глини определят относително по-тежък механичен състав на почвените различия в
района.

В хода на настоящото обследване са набрани  на почвени проби, при който всяка от пробите
се взема от терена с помощта на почвена сонда, , независимо от границите на почвените различия.
Пробонабирането е извършено в три дълбочини 0-25; 25-50 и 50-75 см.

След стандартна подготовка почвените проби са анализирани за установяване на следните
показатели: механичен състав с фотоседиментограф (Трендафилов и Попова, 2007),), рН
потенциометрично във воден извлек (Аринушкина, 1961), съдържание на общи и алкалоземни
карбонати газометрично по Шайблер (Аринушкина, 1970), активен калций утаим с (NH4)2C2O4 по
Druinnot-Gallet (NO1085/NFX31-106) , съдържание на хумус по Тюрин, (Трендафилов и Попова,
2007).

Резултати и обсъждане
Основните почвени различия на Район Карнобат, проучвани относно пригодността им за

отглеждане на лозя са излужени канелени горски почви, карбонатни канелени горски почви, и
парарендзини. Трябва да се има предвид, че това не са основните почвени различия, очертаващи
напълно почвената покривка на района, но на ниво почвен тип имат относително най-голяма
пригодност за отглеждане на лозя в границите на обследваните землища.

Относителното участие на отделните почвени различия в границите на изследваните масиви е
показано на Фигура 1.

Р а з п р е д е л е н и е  н а  п л о щ т а  н а  п о ч в е н и т е  р а з л и ч и я  в  г р а н и ц и т е  н а
п р о у ч е н и т е  м а с и в и  в  р а й о н  К а р н о б а т

3 %

2 1 %

1 %

7 5 %

И з л у ж е н а  к а н е л е н а
г о р с к а  п о ч в а
К а р б о н а т н а  к а н е л е н а
п о ч в а
Л е с и в и р а н а  к а н е л е н а
г о р с к а  п о ч в а
П а р а р е н д з и н а

Фиг. 1. Разпределение на площта на почвените различия

От фигурата се вижда, че преобладаващата част от почвите на района1  са Парарендзини,
които заемат общо 75% от проучените площи (90,97% от проучените масиви в землище Вълчин и
50% от масивите в землище Невестино. На второ място по разпространение в района са карбонатните
канелени горски почви.

Карбонатни канелени горски почви
Карбонатните канелени горски почви представляват характерен почвен подтип, който

притежава характерните морфологични признаци на типа канелени горски почви. Подтипа
карбонатни канелени горски почви е отделен на базата на съдържанието на СаСОз от повърхността
на профила, или в границите на хумусния хоризонт. В зависимост от степента на изразеност на
влиянието на горския почвообразувателен процес, при тези почви може да бъде установена различна
динамика на съдържанието на карбонати по дълбочината на профила. Общото изискване за
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принадлежност към подтипа карбонатни канелени горски почви е карбонатите да са отложени в
пределите на хумусно-акумулативния хоризонт, общото съдържание на СаСОз в пределите на
профила да не превишава 40%, а коефициента на текстурна диференциация на профила да бъде не
по-висок от 1,1.

 Морфология на профила, механичен състав и физични свойства
Почвените профили на изследваните карбонатни канелени горски почви характеризират

добре морфологията на този почвен подтип. Мощността на хумусния хоризонт е средно около 30 см,
а на профила - в границите от 50 до около 70 см. Подпочвата на карбонатните канелени горски почви
е изградена предимно от меки, или силно изветрели варовици2 и механически не възпрепятствува
проникването на корените в дълбочина. Данните за средната мощност на хумусните хоризонти и за
средната мощност на профила за карбонатните канелени горски почви в района са показани в
Таблица 1.

Таблица 1. Мощност на профила и на хумусните хоризонти при карбонатните канелени
горски почви от район Карнобат

Землище Показатели Общо
 Площ дка 30,00
Средна Мощност на хумусния хоризонт см 27.00

Вълчин

Средна Мощност на профила см 65.00
 Площ дка 458,00
Средна Мощност на хумусния хоризонт см 28.00

Невестино

Средна Мощност на профила см 50.00
Общо  Площ дка 488,00
Общо Средна Мощност на хумусния хоризонт см 27.71
Общо Средна Мощност на профила см 54.29

Мощността на почвения профил при карбонатните канелени горски почви може да се приеме
за абсолютно ограничение на пригодността на това почвено различие за отглеждане на лозя когато е
по-малка от 50см. Във всички случаи на отглеждане на лозя на карбонатни канелени горски почви
трябва да се има предвид, че след 4-5 година корените ще навлезат в карбонатни хоризонти.

Таблица 2. Средно съдържание на физична глина в карбонатните канелени горски почви
Землище Показатели Общо %

Средна Физична глина - орница 62
Средна Физична глина - подорница 62

Вълчин

Средна Текстурен коефициент 1.00
Средна Физична глина - орница 58
Средна Физична глина - подорница 37

Невестино

Средна Текстурен коефициент 0.64

Таблица 3. Разпределение на площта на карбонатните канелени горски почви, в зависимост от
механичния състав на орните и подорните хоризонти

Механичен състав - орница Механичен състав - подорница площ дка
Леко глинеста Тежко песъчливо-глинеста 22
Тежко песъчливо-глинеста Леко глинеста 8
Тежко песъчливо-глинеста Средно-песъчливо-глинеста 458
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По механичен състав карбонатните канелени горски почви в масивите на землище Вълчин са
тежко песъчливо-глинести, до леко глинести, без изразена диференциация на профила. В землище
Невестино повърхностния хоризонт е с тежък механичен състав, докато подорницата е в значителна
степен скелетна и съдържа с около 40% по-малко физична глина Таблица 2. Скелета на карбонатните
канелени горски почви се състои от неизветрели остатъци от твърди карбонатни материали.
Разпределението на площта на карбонатните канелени почви в двете проучени землища е
представено на Таблица 3.

Данните за механичния състав на карбонатните канелени горски почви дават основание да се
допусне, че в около 70 % от обследваните площи съдържанието на физична глина в орницата ще
надвишава 60% и може да се разглежда като ограничение за доброто развитие на кореновата система.

 Органичен състав
Съдържанието на карбонатните канелени горски почви е по принцип по-високо, в сравнение с

хумусното съдържание на канелени горски почви, с по-дълбоко отлагане на карбонатите.

Таблица 4. Средно съдържание на органично вещество за профилите на карбонатни канелени горски
почви, в землищата на Вълчин и Невестино

Землище Хумус % Общо
Средна Хумус в % 0-25 2,30
Средна Хумус в % 25-50 1,47

Вълчин

Средна Хумус в % 50-75 0.79
Средна Хумус в % 0-25 2,32
Средна Хумус в % 25-50 1,74

Невестино

Средна Хумус в % 50-75 1,16
Данните сочат сравнително плавен темп на намаляване на хумусното съдържание по

дълбочината на почвения профил и относително висок хумусен запас. Като относително по-високо се
очертава хумусното състояние на тежките по механичен състав карбонатните канелени горски почви,
в които не се установява скелетен подорен хоризонт.

 Реакция на почвата, съдържание на общи карбонати и активен Са
Реакцията на карбонатните канелени горски почви в землище Невестино е слабо алкална.

Средно за повърхностните хоризонти рН е 7,91, а за подорните - 8,00. Стойности на рН за
повърхностните хоризонти в интервала от 8,00 до 8,20 се установяват доста често - средно в около
40% от площите, които бяха обект на изследване. В по-дълбоките хоризонти най-често срещаната
стойност на рН е 8,00. Може да се очаква, че след риголване на масивите, при подготовката им за
засаждане на лозя, средната стойност на рН ще се установи около 8,00. Данните за карбонатните
канелени горски почви в землище Вълчин показват доказано по-ниски стойности на рН.

Таблица 5. Средни стойности на рН за масивите от карбонатни канелени горски почви, отделени в
землища Вълчин и Невестино

Землище Показател Общо
Средна рН 0-25 7,30
Средна рН 25-50 7,63

Вълчин

Средна рН 50-75 7,55
Средна рН 0-25 8.00
Средна рН 25-50 8,10

Невестино

Средна рН 50-75 8,06
Средно в интервала 7,00-7,6 за целия профил, с тенденция за слабо алкализиране в подорните

хоризонти. Данните за средните стойности на рН за масивите от карбонатни канелени горски почви,
отделени в землища Вълчин и Невестино са представени в Таблица 5.

Съдържанието на СаСОз е средно 2,34 % в повърхностните хоризонти и до 15,69%
вдълбоката част на профила. В отделни точки на пробонабиране в терените на карбонатните канелени
горски почви е установено съдържание на СаСОз до 45% на дълбочина 50-75см. От разпределението
на карбонатите по дълбочината на профила и в площта на терена се нелегет следните изводи:
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В отделни локализирани петна съдържанието на СаСОз достига много високи стойности, но
общо взето рядко надхвърля 20-22%. Във високите части на терена, където почвите са относително
по-плитки СаСОз в интервала от 20 до 40% ;може да се установи в около 20-25% от площта на
масиви 35 и 36. След риголването съдържанието на СаСОз ще бъде около и под 10% за около 70% от
площта на масивите и от 10 до 17% за останалата част от тях.

Активния Са е средно 1,32% в повърхностните хоризонти и до 6,12% в долната част на
профила. Съдържание на активен Са над 10% може да се установи в около 15-20% от площта на
масиви 35 и36. Данните за разпределението на общи карбонати и активен Са в масиви 35 и 36 на
землища Вълчин и Невестино са показани в 6 Динамиката в съдържанието на общи алкалоземни
карбонати при карбонатните канелени горски почви, отразена за трите изследвани дълбочини на
почвения профил е представена на Фигура 2.

Средни стойности и доверителни интервали на  разпределението
на  СаСОз в профилите на  карбонатните канелени горски почви в

землищата  на  Вълчин и Невестино
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Фиг. 2. Средни стойности и доверителен интервал на разпределението на CaCO3

Таблица 6. Средно съдържание и разпределение на общите карбонати и активния Са в землища
Невестино и Вълчин

Землище Показател Общо
Средна СаСОз в % 0-25 2,50
Средна СаСОз в % 25-50 9,91
Средна СаСОз в % 50-75 13,80
Средна Са в % 0-25 1,13
Средна Са в % 25-50 1,27

Вълчин

Средна Са в % 50-75 1,83
Средна СаСОз в % 0-25 2,28
Средна СаСОз в % 25-50 7,06
Средна СаСОз в % 50-75 16,45
Средна Са в % 0-25 1,40
Средна Са в % 25-50 3,97

Невестино

Средна Са в % 50-75 5,12

Парарендзини

 Морфология на профила, механичен състав и физични свойства
Парарендзините представляват подтип рендзини (Хумусно-карбонатнни почви), които

съдържат над 30% СаСОз в пределите на повърхностните 50 см от профила. Хумусния хоризонт е с
мощност над 10см и има добре изразена зърнесто троховидна структура. В ппределите на почвения
профил не се наблюдава вертичност, или следи от хидроморфизъм. Строежът на профила е
представен от повече, или по-малко развит хумусно-акумулативен хоризонт, преход към
почвообразуващата скала и почвообразуваща скала, която може да бъде представена от тварди, меки,
или изветрели варовици. Най-често мощността на обикновените рендзини не превишава 0,8-1,00 м до
долната част на прехода към почвообразуващата скала .(Йолевски и др. 1963).

Парарендзините са по-дълбоки почви, образувани върху меки, или силно изветрели варовици,
неплътни мергели, варовити шисти и др. При тях е възможно карбонатите да са слабо излужени от
повърхността, но винаги се установяват в границите на хумусно-акумулативния хоризонт. Профилът
на парарендзините е по-дълбок от този на обикновените рендзини и в него се установяват някои от
морфологичните признаци на зоналните почви.
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Установената в границите на изследваните масиви мощност на профилите на парарендзините,
както и мощността на хумусно акумулативните хоризонти е представена на Таблица 7.

Таблица 7. Мощност на профила и на хумусните хоризонти при парарендзините от район
Карнобат

Землище
Показатели Вълчин Невестино

Средна Мощност на хумусния хоризонт см 35.09 55.00
Средна Мощност на профила см 66.27 55.00
Средна Физична глина - орница 61.27 38.00
Средна Физична глина - подорница 61.45 37.00

Данните показват, че мощността на профила е съществено ограничение за използуваемостта
на парарендзините за отглеждане на лозя в землище Невестино. Съдържанието на физична глина
определя парарендзините в землище Вълчин като леко глинести, а тези в землище Невестино - като
средно песъчливо-глинести.

 Органичен състав на парарендзините
По отношение на съдържанието на хумус, парарендзините се очертават като относително

богати почви. Това е в съгласие с общото определение на почвения тип и с характера на
почвообразувателния процес при тях Плитките и слаборазвити парарендзини в землище Невестино се
очертават като по-добре запасени с хумус. Данните за средното съдържание и разпределението на
хумуса в профилите на парарендзините в землищата на Район Карнобат са представени на Таблица 8.

Таблица 8.Средно съдържание на органично вещество за профилите на параревдзините, в землищата
на Вълчин и Невестино

Землище
Показател Вълчин Невестино
Средна Хумус в % 0-25 2,28 3,32
Средна Хумус в % 25-50 1,21 2,82
Средна Хумус в % 50-75 0,57 1,69

 Съдържание на общи алкалоземни карбонати и разпределениена карбонатите в
площта на изследваните терени

Съдържанието на оак е най-високо, в сравнение с карбонатното съдържание на всички
описани в предходните раздели почвени различия. При парарендзините то се явява основният
ограничаващ фактор на почвеното плодородие по отношение възможностите за отглеждане на лозя.
Следвайки естественото си разпределение по дълбочината на профила ,най-ниско съдържание на
общи алкалоземни карбонати се установява в повърхностния хоризонт - в масивите на землище
Вълчин (масив 35) съдържанието на общи алкалоземни карбонати в повърхностния хоризонт се
установява в доверителен интервал от 4,55 до 5,99%. На дълбочина 25-50 см нараства средно до
около 16%, при максимална стойност 18,3 и горна граница на доверителния интервал 16,75. На
дълбочина 50-75 см съдържанието на СаСОз достига до 36%, но съдържание над 20% се установява в
не повече от 5-10% от площта на масива - това са главно периферните му части, където
парарендзините преминават в обикновени рендзини, при отонсително плитко залягане на
материнската скала.

Съдържанието и разпределението на СаСОз в масив 37 на землище Невестино е доказано по-
високо и определено представлява ограничение за използуването на част от масива за лозя. Средното
съдържание на СаСОз в повърхностните хоризонти е около 13%, но на отделни места с по-плитки и
силно ерозирани терени се установява и до 40%.
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Таблица 9. Средно и максимално установено съдържание на СаСОз в масивите на землища Вълчин и
Невестино - Район Карнобат

ЗемлищеПоказател Вълчин Невестино
Средна СаСОз в % 0-25 5,22 11,47
Средна СаСОз в % 25-50 15,69 12,93
Средна СаСОз в % 50-75 25,34 27,69
Макс. of СаСОз в % 0-25 6,59 40,63
Макс. of СаСОз в % 25-50 18,36 41,32
Макс. of СаСОз в % 50-75 36,30 63,97

В по-дълбоките хоризонти на профила съдържанието на СаСОз може да достигне до 50-60%,
при това на значителна част от площта на терена на плитките парарендзини, разположени в горната
част на масив 37.
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Фиг. 3. Разпределение CaCO3 на различна дълбочина

Аналогично на разпределението и общото съдържание на общите алкалоземни карбонати в
площта на парарендзините е и съдържанието на активния Са. Средните и максималните стойности,
установени на различна дълбочина, в профилите на масиви 35 и 37 са представени на Таблица 9.

Установеното съдържание на активен Са не е високо, макар разликата между двата
изследвани масива да се запазва и по отношение на този показател. Това показва че голямата частот
варовиците са относително грубочастични и биха имали по-слаба активност в системата почва-
почвен разтвор- асимилиращи корени. Данните за средното и максимално установеното съдържание
на активен Са в профилите на парарендзините са представени на Таблица 10.

Таблица 10. Средно и максимално установено съдържание на активния Са в масивите на землища
Вълчин и Невестино - Район Карнобат

Землище
Показател Вълчин Невестино

Средна Са в % 0-25 1,15 3,76
Средна Са в % 25-50 2,76 4,88
Средна Са в % 50-75 3,87 7,02
Макс. of Са в % 0-25 1,22 6,38
Макс. of Са в % 25-50 3,54 6,31
Макс. of Са в % 50-75 6,91 9,72

Средната годишна температура на въздуха е 11.3оС и варира в интервала от 9.85оС до
12.67оС. Тя не се различава съществено от установената при многогодишно отчитане, което показва
относителна стабилност по отношение на температурните условия в района. Данните за средните
месечни температури на въздуха показват, че най-неустойчив температурен режим се наблюдава през
февруари, април (възвратно застудяване) и през октомври - ноември. Задържане на температурите
средно над 16оС през септември може да се очаква практически в 95% от случаите (Събев, 1959).

Най-високата средна максимална температура на въздуха е измерена за месец юли - 28,24оС и
варира от 27,88 до 28,60оС. Режимът на средните максимални температури е относително устойчив, с
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изключение на февруари, когато с ниво на вероятност 5% могат да се очакват средни стойности над
9,0оС. През този месец е възможно регистрирането на по-високи температури, което може да се
наблюдава за кратки периоди.

Абсолютният максимум от 41,4С е измерен през юли. Известно вредно въздействие на
екстремно високите температури на въздуха върху лозата се проявява при стойности по-високи от
35С. Такива са отчетени за периода от май до септември.

Заключение
Основните обекти на проучването в района са терени от втората група,. Около 95% от площта

на проучените терени е с изложение на югоизток и останалите 5% - с изложение на юг. Средната
надморска височина на масива , обособен в землище Вълчин е 215 м, (от 204 до 230 м), а в землище
Невестино - 202-220 м. Това са предимно площи на които са отглеждани лозя, или са в
непосредствена близост до съществуващи лозарски масиви.

Проявени са площните форми на ерозия. Силната степен на ерозираност е проявена в 74% от
площта на масивите в Невестино и на около 24% от площите, проучени в землище Вълчин. Ерозията
на почвите от района е съществен фактор, ограничаващ плодородието им, но следва да се разглежда в
комплекс с особеностите на почвения тип, обусловената от характера на почвообразувателния процес
мощност на профила и съдържанието на СаСОз в подорните хоризонти.

Пригодността на карбонатните канелени горски почви и парарендзините за отглеждане на
лозя е силно ограничена, при наличие на плитък профил, развит върху твърди карбонатни скали,
наличие на калциев карбонат, по-високо от 40 % и силна степен на ерозираност на профила. С такива
свойства се отличават плитките почви в землището на с. Невестино, както и някои ограничени площи
в периферните части на масив 35 в землище Вълчин. Факторите, ограничаващи пригодността на
почвите в проучените терени.

Литература
Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв М. Издательство МГУ,

1970.

Йолевски М, Н.Нинов, Сл.Кръстанов Г.Гюров и Асп. Хаджиянакиев, С. 1983
Диагностика и критерии за основните таксономични подразделения на почвите в България.
Усъвършенствувана класификационна схема.

Събев П. 1959. Климатичен справочник на НР България-Научно изследване по хидрология
и метерология, Държавно издателство наука и изкуство София

Събев П. 1960. Агроклиматичен справочник на НР България-Научно изследване по
хидрология и метерология, Държавно издателство наука и изкуство София

Трендафилов Кр., Р. Попова, 2007. Ръководство за упражнения по почвознание,
Академично издателство на Аграрен университет, Пловдив

NO1085/NFX31-106 – Qualité des sols. Détermination du calcaire actif – 1982-05-01-0301-
Norme Homologuée

136



ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2016
Дом на науката и техниката - Пловдив, 9 юни 2016

ECOLOGY AND HEALTH 2016
House of science and technique - Plovdiv, 9 June 2016

ИЗСЛЕДВАНЕ  ДИНАМИКАТА НА ДЕСОРБЦИЯ И НАСИЩАНЕ НА СОРБЦИОННИТЕ
ПОЗИЦИИ С КАЛЦИЙ И МАГНЕЗИЙ В УСЛОВИЯТА НА СЪДОВ ОПИТ

Виолета Вълчева, Красимир Трендафилов, Младен Алмалиев
Аграрен Университет – Пловдив 4000

RESEARCH OF THE DYNAMICS OF DESORPTION AND SATURATION OF THE SORPTION
POSITIONS WITH CALCIUM AND MAGNESIUM IN TERMS OF DISH EXPERIMENT

Violeta Valcheva, Krasimir Trendafilov, Mladen Almaliev
Agricultural university – Plovdiv 4000

E-mail: mladenalmaliev@abv.bg

Abstract: The aim of this study was to research consistently, the dynamics of desorption and saturation of
sorption positions with calcium and magnesium in terms of dish experiment with genetically acidic soil,
based on the results to determine the rates of liming, to achieve a excess of Ca2+ in the soil in the form of
CaCO3. The average lime rate was 3,7 t/ha. The results shown, that all rates reduce the content of easily
mobile exchangeable Al and H, respectively to increase the content of  bases in the soil and to neutralize soil
acidity, expressed by integrating indicator V3. The exceeding of the lime rate was reason for fully
neutralization of the acidic exchangeable positions. Its implementation increases calcium reserve, stabilize
acid-alkaline balance in the soil and possibly suppresses the exchange of micro elements - metals between
the soil and root sorption positions.
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Въведение
Концепцията за химичните мелиорации на лавандулата, при условията на изследвания район

трябва да бъде насочена към регулиране на съотношението между ацидоидните и базоидните
позиции на сорбционния комплекс с цел да не се допусне киселинното му разрушаване и да се
предотврати проявлението на фитотоксичния ефект, свързан със силен дефицит на Са2+ в
коренообитаемата зона (Трендафилов,. Тотев, 1992). Необходимо е да се осигурят минимално
достатъчните калциеви и магнезиеви равнища в почвата, които са необходими за преодоляване на
недостига от тях като хранителни елементи и като йони, определящи точката и устойчивостта на
киселинно-алкалното равновесие в почвата(Фатонджиев, 2008).

Оттук произтича изискването за установяване на интензивността на постъпване на Ca2+ и
Mg2+ в кореновата система и разпределението им в растението, в зависимост от концентрациите им в
лесноподвижна обменна форма в почвата. Установяването на такъв тип зависимости според нас е
подходящата база за по-нататъшното разработване на критерии за варопотребност на лавандулата и
като следваща стъпка – за разработването на балансови норми за варуване.

Обект на проучването са комплекса от генетично кисели почви разположени в землището на
с. Манолово (Коларова и др.1964.). Целта на настоящата разработка е в условията на съдов опит с
почва от обследвания терен да се изследва последователно динамиката на десорбция и насищане на
сорбционните позиции с калций и магнезий и да се определят нормите на варуване с цел постигане на
излишък от Са2+в почвата под формата на CaCO3 . Получените в резултат на съдовия опит резултати
ще се използват, като база за залагане на полски опит и разработване балансови норми за варуване.
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Материали и методи

Съдовият опит е проведен с почва от обследвания терен. Пробите от почвата са взети от
повърхностния слой, на дълбочина 0-20 cm., равномерно в дълбочината на слоя, от представително
място на терена. Почвените проби са разстлани на слой, с дебелина около 5 см и изсушени на сянка
до въздушно сухо състояние. След изсушаването, едрите агрегати са разрушени, а почвата е стрита в
механична мелница, като най-едрите агрегати са с размери 5 mm. Цялото количество почва е пресято
без по-нататъшно стриване през сито с диаметър на отворите 1 mm. От пресятото количество са
отделени 2400 g почва, а останалото количество на отделения ситнозем е върнато в общата проба.
Отделените 2400g почва са разделени на 12 проби по 200g.

Количеството мелиорант, предвидено за всяко повторение е добавено към всяка от пробите по
200g и хомогенизирано с почвата в порцеланов хаван. Получената първична смес на варов мелиорант
с почвата е смесена чрез сухо разбъркване с още 1800g от едро смляната почва до пълно
хомогенизиране.

В представителна извадка от почвата е определена влажността при водонасищане,
съответстваща приблизително на ППВ, като е използван метода с водонаситена почвена колонка, с
размери: - диаметър 1¼", дължина 20 сm, обем 390cm3. Нетната маса на почвата в колонката е
доведена до 350g чрез притъпкване с дървена пръчка, докато почвата се насипва в колонката. След
оттичането на излишната вода, колонката е експонирана 72h на сянка, като изпарението отгоре е
ограничено чрез покриване с полиетиленово самозалепващо фолио. В резултат е получена стойност
за ППВ - 20,9 тегловни % ±1,8 тегловни %. За опита е използвана извадка от грубо стритата почва.

Количеството на водата за довеждане на влажността на почвата до водонаситено състояние и
влажност приблизително равна на ППВ е 70g вода за 350g почва, т.е. 300ml за съда на всяко
повторение, с цел поддържане на 75% от влажността, съответстваща на ППВ, за целия период на
опита. Всяка проба е прехвърлена в съд с вместимост от 2000 cm3.

Изхождайки от изходното състояние на почвата по отношение на показателите
характеризиращи киселинно-алкалното равновесие, за залагане на съдовия опит се разработиха
четири варианта в по три повторения.

Разпределението, на вариантите от опита е показано в Таблица .

Таблица 1. Разпределение на вариантите от съдовия опит

Вариант Норма мелиорант [kg/dka] Норма мелиорант в съд [g]

1 0,00 0

2 300,00 1.2

3 400,00 1.5

4 750,00 2.7

Продължителността на инкубационния опит е 20 дни считано от първия ден, в който почвата
е навлажнена до 75% от ППВ.

След приключване на съдовия опит почвата от отделните повторения е изсушена до въздушно
сухо състояние, стрита и пресята през сито с диаметър на отворите от 1 mm. Така подготвените проби
са анализирани за установяване на следните показатели: лесноподвижни обменни Al3+ и H+,
титриметрично по Соколов (Соколов, 1939), , лесноподвижни обменни Са2+ и Mg2+ и лесноподвижен
обменен Са2+ комплексометрично по метода на Мазаева, Неугодова и Хованская (Палавеев и Тотев,
1970).

(1)
Резултати и обсъждане
Данните от съдовия опит са представени в Таблица  и Фиг. 1. От графиката се вижда, че

количеството на алуминия намалява закономерно с увеличаването на варовата норма, като
разсейването на резултатите по отношение на съдържанието на обменен Al3+ и Н+ намаляват с
увеличаване на варовата норма.

Кривата показваща изменението на Al3+ и Н+ в почвата като в резултат от увеличената
варова норма се апроксимира към квадратно уравнение от вида y = ax2 + bx+ c. Полученият
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коефициент на регресия между опитните данни и изведеното от тях основно уравнение е много висок
и това се обяснява с относителната простота на опитната постановка.

Обособената средна варова норма е 370 kg/dka, в съдовия опит са заложени варианти
разчетени към 1 dka/ почва с мощност 0-40 cm., които включват:

Частично внасяне на балансовата норма с цел да се достигне преминаване на степента на
варопотребностна почвата в една степен по-ниска като едновременно с това се неутрализира само
част от лесноподвижния обменен Al, Н и Mn, това е постигнато с внасяне на мелиорант съответстващ
с 300 kg/dka CaCO3.

Внасяне на варова норма превишаваща слабо балансовата норма с цел достигане на липса на
варопотребност на почвата, като едновременно с това не се допуска излишък на свободен CaCO3.

Преваруване при което се постига пълно насищане на свободните сорбционни позиции с Ca и
излишък от CaCO3 в почвата.

От графиката представяща резултатите се вижда че функцията, която ги характеризира клони
към минимум, които се постига чрез прилагане на варов материал в количество по-малко от това
употребено при варуване с най- високата варова норма.

Минимумът съответстващ на количеството на варовия материал, необходим за пълно
неутрализиране на лесноподвижни Al3+, Mn2+ и Н+ без остатък от излишен за почвата CaCO3 се
намира чрез израза:

37.6
029.02

37.0
2





xa
by

Тъй като в абцисната ос са дадени стойности от количеството на варовия материал, то
получения резултат х 100 се получава приблизително 640 kg/dka варов материал от съответния вид
чрез което се постига и поставената мелиоративна задача.

Всяко количество внесено над изчисленото по този начин за дадена почва ще остави наличие
на свободен CaCO3, което е преразход на мелиорант за всички земеделски култури с нормална степен
на варопотребност, но ще доведе до благоприятна среда на развитие на силно калциеволюбиви
култури, каквато в нашия случай се явява лавандулата.

Таблица 2. Показатели характеризиращи киселинно-алкалното равновесие и степента на
наситеност на почвата с бази във вариантите от съдовия опит

Вариант НормаCaCO3
kg/dka

Al3++H+

meq/100 g

Ca2++Mg2+

meq/100 g
Vз %

1 0,00 1,10 2,52 69,6

1 0,00 1,18 2,72 69,7

1 0,00 1,15 2,77 70,7

2 300,00 0,30 3,26 91,6

2 300,00 0,52 3,39 86,7

2 300,00 0,32 3,65 91,9

3 400,00 0,08 4,99 98,4

3 400,00 0,08 4,84 98,4

3 400,00 0,07 4,99 98,6

4 750,00 0,00 5,56 100,0

4 750,00 0,00 5,84 100,0

4 750,00 0,00 5,56 100,0
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y = 0.029x2 - 0.37x + 1.15
R2 = 0.9752
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Фиг. 1. Зависимости между съдържанието на лесноподвижни обменни Al3+ и H+ и количеството
варова норма

Заключение
Варовата норма, изчислена на принципа на балансовия метод, в условията на практически

пълно хомогенизиране на мелиоранта с почвата, води до пълно неутрализиране на слабокиселинните
сорбционни позиции в почвата.

Варуването с норми, по-ниски от балансовата води до непълно неутрализиране на киселите
обменни позиции в почвата и вероятно би имала ограничен мелиоративен ефект по отношение на
растенията, които имат повишени изисквания към неутралния характер на киселинно-алкалното
равновесие в почвата;

Балансовата норма е ефективна за пълно неутрализиране на киселинните обменни позиции в
почвата при пълно хомогенизиране с мелиоранта, в границите на активния почвен слой. Тъй като
това не може да се постигне в естествени условия на мелиориране на кисели почви, то използването
на коефициенти за нейното коригиране в посока нагоре, заради грубочастичност и позиционна
недостъпност на варовите материали са технологично оправдани;

Превишаването на варовата норма е причина за пълно неутрализиране на киселинните
обменни позиции. Прилагането и води до наличие на нереагирал с почвения сорбционен комплекс
варов материал, което увеличава калциевия резерв, стабилизира киселинно- алкалното равновесие в
почвата и вероятно подтиска обмена на микроелементи - метали между почвените и кореновите
сорбционни позиции. По наше мнение то е оправдано, когато мелиоративната задача е свързана с
достигане на киселинно-алкално равновесие, съпоставимо с това при карбонатните почви.
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Abstract: An increase of the host resistance is proven to be the most effective method for control of
Fusarium. It is known that the search of new sources of resistance is the important task for the breeding
programmes due to the fact that among the varieties applied in the production, the resistance is limited. In
2014 – 2015 the response of twelve introduced varieties and two Bulgarian rice lines to Fusarium in the
panicle was studied Fusarium culmorum, isolate Fc 4445).
It was established that the Italian variety Baldo is a carrier of the highest resistance at natural and artificial
infestation with the pathogen. Weaker infestation by the agent of the Fusarium was also recorded in the
accessions Linche, Puma and Efe, as the degree of infestation vary from low to moderate values (6,40 –
17,30%).

Key words: rice,varieties,Fusarium culmorum,resistance

Въведение

Фитопатогенните гъби от род Fusarium са едни от най-широко разпространените причинители
на болести по житните култури. Стопанските загуби се изразяват не само в намаление на добивите и
влошаване качеството на зърното, а и в образуване на опасни за здравето на хората и животните
микотоксини (Младенова, 2007; Abbas et al., 1992; Langseth et al., 2001; Wagacha, 2007).

През последните години фузариозата се проявява като една от най-вредоносните болести и по
ориза (Каров, 2001; Cantrell, 2001; Margo, 2010). Нанася повреди по растенията през всички фази на
развитието им. Нападнатите кълнове потъмняват, покриват се с мицел и загиват, често преди да
достигнат почвената повърхност. При напредналите в развитието си растения се наблюдава
потъмняване в базалната част, придружено от пречупване на стъблото. Възрастните растения
обикновено не загиват, но изостават в развитието си, жълтеят и отмират долните листа. Въпреки, че
нападнатите растения образуват семена, те са недоразвити, а цветните плеви добиват тъмносив или
кафяв цвят.

При благоприятни климатични условия за развитие на болестта, при силно заплевеляване, при
небалансирано азотно торене, при полегнали посеви и закъсняло прибиране може да нанесе големи
загуби.

У нас фузариозата по ориза се предизвиква от голям брой патогени, сред които най-голямо
значение имат Fusarium moniliforme, Fusarium graminearum, Fusarium culmorum и Fusarium oxysporum
(Йончев, 2010; Станчева, 2002а, 2004б). Проучването на голям брой генотипове ориз за реакцията им
към разпространените видове фузариум е от значение за резултатността на селекционните схеми за
устойчивост.
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Целта на настоящето изследване беше да проучим чрез изкуствено заразяване устойчивостта
на сортове и линии ориз, отличаващи се с редица стопански качества  към причинителя на фузариоза
по метлицата Fusarium culmorum (W.G. Smith) Saa.

Материали и методи

Проучването е извършено през периода 2014 – 2015 г. в ИРГР – гр. Садово при условия на
естествен и изкуствен инфекциозен фон. Обект на изследването са дванадесет интродуцирани сорта,
две български линии ориз в т.ч. Краснодарски 424 и Османджик 97, използвани като стандарти в
страната.

През 2013 г. във фаза восъчна зрялост се направи обследване на образци ориз включени в
конкурсен сортов опит. Събрани са проби от растения със симптоми на заболявания – тъмни петна по
семенните обвивки. Патогенът беше изолиран от оризовите зърна и поддържан в лабораторията по
фитопатология на института върху хранителна среда – КДА (Картофено-захарен агар).

Изкуственото заразяване е проведено с инокулум от чиста култура на гъбата Fusarium
culmorum, чиято патогенност е предварително доказана (Фиг. 1). Той се приготви върху SNA (Special
Nierenberg Agar) среда, която благоприятства спорообразувателната активност на гъбите от род
Fusarium.

Самото инокулиране се извърши във фаза цъфтеж със спорова суспензия от макро и
микроконидии в концентрация 106 спори/ml H2O, приготвена непостредствено преди третирането на
растенията (Фиг. 2). За осигуряване на оптимални условия на инфекция, метлиците се покриваха с
полиетиленово фолио в продължение на 24 часа след заразяването.

Фиг. 1. Fusarium culmorum – мицел     Фиг. 2. Спорова суспензия

Степента на поражение на инокулираните сортове е установена във фаза пълна зрялост.
Семената на всички заразени сортове са разделени на четири фракции на базата на външни признаци:
0 – здрави; 1 – слабо нападнати; 2 – умерено нападнати и 3 – силно нападнати и неоплодени, след
което са определени тегловно и е изчислен индекса на нападение по формулата на Mc Kinney.

Резултати и обсъждане
Експерименталните данни получени при условията на естествен и изкуствен инфекциозен

фон са представени на таблица 1.
Анализът на резултатите показва, че варирането между сортовете е по-голямо при контролата,

в сравнение със самостоятелното заразяване с Fusarium сulmorum. Вероятна причина е факта, че
патогена се явява компонент на паразитния комплекс от гъби, колонизиращи семената на ориза на
полето.

През опитната 2014 г. при условията на естествен инфекциозен фон сред най-добре
представящите се сортове са италианските Балдо и Пума с най-висок процент на фракцията на
здравите семена и сравнително нисък на умерено и силно нападнатите. Те са следвани от Денеп,
Линче и Камео. Като най-високо чувствителна при условията на естествен инфекциозен фон се
проявява линия ЛМК.

При условията на изкуствено заразяване с Fusarium сulmorum отново най-устойчив е сорт
Балдо. С добри показатели са и Линче и Пума (нисък процент на умерено и силно нападнатите
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Таблица 1.Реакция на изпитваните генотипове ориз спрямо Fusarium сulmorum при условия

на естествено и изкуствено заразяване

семена). Най-чувствителен е стандарта Османджик 97. С висока степен на нападение е линия №68.
Линия ЛМК потвърждава своята висока чувствителност, показана при условия на естествен
инфекциозен фон.

През 2015 г. при условията на естествено заразяване преобладаваща част от сортовете
проявяват  висока устойчивост - до 10 % болни зърна, като най-устойчиви са Ефе, Балдо и Камео. С
висока степен на нападение е италианският сорт Крезо (Фиг. 3).

                Фиг. 3. Сорт Крезо – болни зърна

При изкуственото заразяване с Fusarium сulmorum отново най-устойчив е сорт Ефе, следван
от Балдо и Линче. Най-чувствителен е Крезо. С висока степен на нападение са Краснодарски 424
(Фиг. 4) и линия №68.

2014 г. 2015 г.

Естествено заразяване, % Изкуствено заразяване, % Естествено заразяване, % Изкуствено заразяване, %
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Османджик 97 45,9 40,6 7,7 5,8 18,35 27,5 46,6 13,2 12,7 27,78 77,8 13,3 4,4 4,5 8,90 59,5 27,0 8,1 5,4 14,85

Денеп 77,2 13,8 4,8 4,2 9,00 61,3 14,5 6,9 17,3 20,05 81,7 11,7 3,3 3,3 7,05 65,6 24,6 3,3 6,5 12,68

Ефе 69,9 19,6 4,8 5,7 11,58 62,8 18,2 6,2 12,8 17,30 85,7 8,2 4,1 2,0 5,60 83,7 9,3 4,7 2,3 6,40

Балдо 80,1 12,1 1,4 6,4 8,53 78,8 9,7 5,1 6,4 9,78 85,5 9,1 1,8 3,6 5,87 84,2 5,3 2,6 7,9 8,55

Крезо 79,2 8,6 2,5 9,7 10,68 68,9 13,9 4,2 13,0 15,32 69,2 10,3 7,7 12,8 16,03 64,9 8,1 5,4 21,6 20,92

Рома 63,5 23,2 6,2 7,1 14,23 51,4 23,9 7,8 16,9 22,55 84,4 7,8 3,9 3,9 6,80 66,7 12,1 9,1 12,1 16,65

Линия №68 55,6 31,0 5,8 7,6 16,35 34,5 42,7 9,3 13,5 25,45 83,8 7,0 2,2 7,0 8,10 72,5 6,9 6,9 13,7 15,45

Линия ЛМК 42,6 38,4 8,2 10,8 21,80 36,9 38,8 12,2 12,1 24,87 78,4 5,4 2,7 13,5 12,82 66,7 14,8 7,4 11,1 15,73

Краснодарски 424 54,9 27,1 10,5 7,5 17,65 52,9 26,3 11,9 8,9 19,20 66,0 24,0 6,0 4,0 12,00 57,8 22,2 11,1 8,9 17,78

Брио 70,7 14,0 6,6 8,7 13,33 55,3 25,9 6,7 12,1 18,90 83,3 9,3 1,8 5,6 7,43 76,7 13,3 3,3 6,7 10,00

Гала 63,6 21,9 5,7 8,8 14,93 58,4 21,5 7,0 13,1 18,70 83,3 10,4 2,1 4,2 6,80 71,4 14,3 2,9 11,4 13,58

Пума 79,2 11,1 5,6 4,1 8,65 68,3 17,1 9,8 4,8 12,78 80,0 8,6 5,7 5,7 9,28 77,4 9,7 3,2 9,7 11,30

Камео 76,0 13,5 4,9 5,2 9,73 69,8 12,7 4,0 13,5 15,30 85,7 7,1 4,8 2,4 5,90 72,5 10,3 6,9 10,3 13,75

Линче 78,3 12,4 3,9 5,4 9,10 72,2 13,9 8,3 5,6 11,83 84,0 8,0 4,0 4,0 7,00 81,3 9,4 3,1 6,2 8,60

Сума 183,91 259,81 119,58 186,24

Min 8,53 9,78 5,60 6,40

Max 21,80 27,78 16,03 20,92

Средно 13,14 18,56 8,54 13,30

S 4,35 5,33 3,06 4,02

S% 33,1 28,39 35,83 30,23

144



Фиг. 4. Сорт Краснодарски 424 – изкуствено заразена метлица

Заключение
Тестовете за устойчивост откроиха италианския сорт Балдо като носител на висока

устойчивост спрямо семеннопреносими патогени както при естествен, така и при изкуствен
инфекциозен фон, което дава възможност да се използва в комбинативната селекция за създаване на
устойчиви сортове.

По отношение реакцията спрямо изследвания патоген при сортовете Линче, Пума и Ефе се
наблюдава вариране в реакцията им от ниски до умерени стойности на нападение. Те могат да служат
като контрола, спрямо която да се сравнява реакцията на селекционните материали.
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Abstract: Temperature is one of the factors that determines crop development and affects the length of crop
development stages. In the present study observed climate data on maximum and minimum air temperature
and results of six-year field experiments, carried out with semi early and late maize hybrids in Tsalapitsa
experimental field, Plovdiv region were used to determine the sum of effective air temperatures Σt° required
for the occurrence of main development stages according to the current Bulgarian and FAO methodologies
(Doorenbos & Pruitt, 1977; Allen et al, 1998). Independent long-term daily data for maximum and minimum
air temperature relative to the periods 1952-1984 and 1992-2004 observed in the meteorological station of
NIMH, BAS, Plovdiv, were used then to study whether the length of main crop development stages of maize
experiences significant inter-seasonal variability as a result of climate uncertainty in the region.

Key words: climate uncertainties, maize, crop coefficient Kc, development stages, normalised DVS

Въведение

Валидацията на математическите симулационни модели на взаимодействията в системата
„почва-растение-атмосфера” (Popova et al., 2006; Popova and Pereira, 2011 и др.) изисква резултати от
определянето на коефициента на културата Kc и датите, лимитиращи фазите на развитие на културата
при полски условия (Allen et al, 1998; Doorenbos and Pruitt, 1977). Съгласно дефиницията на FAO
(Food and Agriculture Organization), Kc представлява отношението на евапотранспирацията на здраво
растение отглеждано при оптимални условия ETmax и достигащо пълния си продуктивен потенциал
и изпарението от референтна (тревна) повърхност ET0.

ЕTmax= Kc ЕTo (1)
Фигура 1 илюстрира изменението на коефициента на културата в календарно време, като по

абсцисата това време е преведено към три различни скали за развитие на растението: 1. по фази,
съгласно българската терминология: сеитба, поникване, 3-4 лист, изметляване, млечна зрялост,
восъчна зрялост; 2. по фази съгласно FAO: начално развитие, усилено развитие, среда на сезона,
късно развитие, пълна зрялост; 3. нормирана скала, наречена „фаза на развитие” или DVS1, която е
пропорционална на сумата на ефективните температури необходима за настъпване/приключване на
т.н. „вегетативна” и „репродуктивна” фаза (Feddes et al., 1978; Belmans et al., 1983; Spitters et al., 1988;
Vancloster et al., 1994).

1 DVS=development stage
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 Крива на коефициента на културата KC
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Фиг. 1 Крива на коефициента на културата Kc и скали на развитие на растението, ОП Цалапица, 1987г
(Върлев и Попова, 1999)

Fig. 1 Kc curve and crop development scales, experimental field Tsalapitsa relative to 1987 (Varlev and Popova,
1999)

Нормираната скала, DVS, има предимството, че отразява климатичните условия през
вегетационния период на различните години в редица симулационни модели и елиминира различната
продължителност на стадиите през отделните години (Popova and Feyen, 1996; Попова във Върлев и
Попова, 1999).

Според някои автори (Adams et al, 1998) нарастването на температурата може да окаже както
положително, така и отрицателно влияние върху развитието на растението, което се изразява в
намаляване на добива и качеството му при значителен брой култури. Причината за това е, че по-
високите температури скъсяват периода на формиране и наливане на зърното, в резултат на което се
получават по-ниски добиви с по-лошо качество на зърното (например по-ниски нива на протеин).

В наше предишно изследване (Попова и кол., 2013), проведено за периода 1951-2004г, е
доказана значителна тенденция на увеличение на максималната температура през месец юни, което
води до годишното й нарастване с 0.024°C средно за страната. Районите на Пловдив и Стара Загора, с
намаление на валежите с 3.52 и 3.30 mm yr-1 и нарастване на диапазона на температурата на въздуха,
са застрашени в най-голяма степен от засушаване, като за това най-много допринасят месеците май,
юни и юли. Тази тенденция на затопляне в района на Пловдив се предполага, че ще предизвика по-
ранно настъпване на фенологичните фази и ще доведе до скъсяване продължителността на повечето
от тях. Все пак трябва да се има предвид, че продължителността на фазите на развитие освен от
характеристиките на културата и климатичните условия, зависи и от технологията на отглеждане и
избора на дата за сеитба и прибиране на реколтата. Поради което промените не винаги могат да бъдат
обвързани само с колебанията на климата.

Целта на настоящото изследване е да определи сумата на ефективните температури на
въздуха Σt°, необходима за настъпване на основните фази на развитие на царевица средно ранни и
късни хибриди, отглеждани в района на Пловдив съгласно българските стандарти и методологията на
FAO (Doorenbos and Pruitt, 1977; Allen et al, 1998) и да изследва влиянието на колебанията и
промените на климата, през един по-дълъг период, върху датите, лимитиращи основните фази на
развитие по FAO: „начална”, „среда на сезона” и „пълна зрялост”.

Материали и методи

Климат

Климатът в района на Пловдив, Южна България, е преходно континентален, топъл и сух.
Валежите са високи през пролетта и намаляват през юли и август, когато месечните им суми за
средната година (с обезпеченост на валежите PR=50%) са 22-24 mm. Вариацията на валежите е
съществена през периода 1952-2004г, като през влажните сезони (PR=10%) сумата им достига 120 mm
за юли, а през сухите (PR=90%) тя е едва 10 mm (Попова и колектив, 2012).
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В настоящото изследване са използвани ежедневни данни за максимална (Tmax) и минимална
(Tmin) температура на въздуха, измервани през периода 1984-1991г на биоклиматичен полигон
опитно поле (ОП) Цалапица, ССА, а също и дългосрочни независими ежедневни данни за
максимална и минимална температура на въздуха за периодите 1952-1984 и 1992-2004г за
метеорологичната станция Пловдив, НИМХ, БАН. Климатът в с. Цалапица е топъл и сух. На Фигура
2 е показана кривата на обезпеченост на валежите през м. юли и август в ОП Цалапица, на която са
обозначени и годините от периода на изследване (Върлев, 2008). От фигурата се вижда, че 1988г е
най-суха за периода 1970-1992г с обезпеченост на валежите през м. юли и август PVII-VIII=95%, докато
1991г е най-влажна с PR VII-VIII=20%.

Фиг. 2 Крива на обезпеченост на сумите на валежите през м. юли и август, с.Цалапица, Пловдивско,
1970-1992 (Върлев, 2008).

Fig. 2 Probability of exceedance curve of the precipitation during July and August, Tsalapitsa, Plovdiv region,
1970-1992 (Varlev, 2008)

В наше предишно изследване (Popova et al, 2011) на основата на средно-месечни данни за
температурите на въздуха Tmax и Tmin измерените в НИМХ Пловдив и в ОП Цалапица са получени
достатъчно точни 1:1 линейни зависимости (0.960<R2<0.997%), което показва, че данните успешно
могат да се екстраполират от Пловдив за Цалапица и обратно.

Фенологични фази на развитие
Използвани са данни от наблюдения на датата на настъпване на фазите на развитие съгласно

българската терминология, осъществени през периода 1985-1990г при полски експерименти с късни
хибриди царевица (Н708) ОП Цалапица от (Varlev, Kolev&Kirkova, 1994; Върлев и Попова, 1999;
Върлев, 2008) и независими наблюдения на колектив Александрова (1990) и Стоянов (2008) при т.н.
„балансов” опит, проведен на същото опитно поле с царевица средно-ранни (SK-4, SK-4BA, Px-20 и P
37-37) и късни (Н708, 2Л602 и ВС622) хибриди.

Съгласно българската терминология, развитието на царевицата включва периодите: „сеитба-
поникване”; „листообразуване” - започва от поникването и завършва с изметляването на царевицата;
„изметляване-млечна зрялост” - състои се от два подпериода: „изметляване-изсвиляване” и
„изсвиляване-млечна зрялост” (Славов в Томов и Йорданов (ред.), 1984). С изметляването започва
репродуктивният период в развитието на царевицата, който завършва с узряването на кочаните. През
подпериода „изметляване-изсвиляване” скоростта на развитие на царевицата зависи от температурата
на въздуха и влажността на почвата в еднометровия слой. След появата на свилата и оплождането
настъпват формиране на зародиша и наливане на зърното. Подпериодът „изсвиляване-млечна
зрялост” преминава по-бързо при по-висока температура; „млечна-пълна зрялост” е втората част на
репродуктивния период и се състои също от два подпериода: „млечна-восъчна зрялост” и „восъчна-
пълна зрялост”. Високите температури ускоряват преминаването от млечна към восъчна зрялост.

Според бюлетините на Организацията по прехрана и земеделие (Food and Agriculture
Organization, FAO) (Doorenbos and Pruitt, 1977; Allen et al, 1998) фазите на развитието на културата са
четири: „начална”- включва поникване и начален растеж, когато почвената повърхност е слабо
покрита от културата или изобщо не е покрита от нея; „усилено развитие”- от края на „началната
фаза” до достигане на пълно покриване на почвената повърхност т.е. когато коефициента Кс (ур.1)
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достига своя максимум; „среда на сезона”- от пълно покриване на почвената повърхност с листа до
началото на узряване на царевицата „млечна зрялост”; „късно развитие”- от края на фазата „среда на
сезона” до настъпването на „пълна зрялост” или прибиране на реколтата. Точното приложение на
методологията на FAO изисква и периодични измервания на листната повърхност, и определяне на
т.н. индекс на листната площ (LAI) по фази на развитие.

По дефиниция нормираната скала на развитие на културата DVS се състои от т.н.
„вегетативна фаза”, която настъпва при поникване и завършва с появата на репродуктивен орган
(изметляване при царевицата), когато DVS=1, с което започва т.н. „репродуктивна фаза”, която
завършва при достигане на „пълна зрялост” DVS=2.

Стойностите на DVS се изчисляват по ур. (2) и (3):
DVS=Σt/Σtcrit.1 за вегетативната фаза (2)
DVS=1+Σt/Σtcrit.2 за репродуктивната фаза (3)

където   
t

t

o
b

o tttt
0

; t - действителното време, t0 отговарящо на деня на поникване, Δt-

стъпката във времето (ден), o
bt - базовата температура (приета за 10°C), под която растежът на

културата спира, ot - действителната среднодневна температура на въздуха (°C).
Σt°crit.1=Σt°crit.2 е приета „критична” стойност на сумата на ефективните температури за

завършване на вегетативната, респективно репродуктивната фаза на развитие на царевицата. Popova и
Feyen (1996) приемат Σt°crit.1=Σt°crit.2=425°C (Върлев и Попова, 1999).

В настоящото изследване е калибриран подхода DVS на основата на данни от
експериментални наблюдения на датите на настъпване на фазите на развитие на царевица средно
ранни (Px-20) и късни (H708 и ВС-6625) хибриди (Varlev, Kolev & Kirkova, 1994; Александрова, 1990;
Стоянов, 2008) съгласно българските стандарти, а именно поникване, 4 лист, 10-12 лист, изметляване,
млечна зрялост, восъчна зрялост. Потърсена е сума на ефективните температури на въздуха, Σt°, при
която DVS=1 (ур.2) при настъпване на фазата „изметляване” и DVS=2 (ур.2) на фазата „восъчна
зрялост”. За начало на сеитбата е приета датата, преди която в продължение на 10 дни средно
дневната температура на въздуха е била над 10°C, която е сравнена с експерименталните данни.
Следва да се отчита факта, че сеитбата и прибирането на реколтата при проведените експерименти
зависят не само от характеристиките на културата и влиянието на климатичните условия, но и от
субективното управление и предпочитанията на агронома, наличието на техника, работници, място за
съхранение на реколтата след прибирането й и др.

Определяне на Kc факторите с данни от полските експерименти
Според редица литературни източници, включително бюлетините на FAO (Doorenbos and

Pruitt, 1977; Allen et al, 1998), Kc кривата за дадена култура се изменя в зависимост от климатичните
условия, характеристиките на културата, системата на земеделие, техниката на напояване и др.
Когато Kc кривата се дефинира е необходимо наличието на местна информация относно датите на
настъпване и продължителността на основните фази на развитие на културата.

Стойностите на коефициента Kc (ур. 1) се приемат за постоянни за т.н. основни фази на
развитие: „начална”, „среда на сезона” и „пълна зрялост” (Фиг. 1). Наклонените участъци отговарящи
съответно на фазите „усилено развитие” и „късно развитие” на културата се апроксимират с прави
линии между стойностите на Kc между края на предишния и началото на следващия период (Фиг. 1).

При определяне на потенциалната евапотранспирация ETmax се прилага метода на
т.нар.„равнината на нулев поток”, която разделя почвения профил на две части: слой на активна
евапотранспирация и на бавно дрениращ се почвен слой (Popova et al, 2001). За целта се изхожда от
ежедневните отчети на тензиометри за установяване на момента на нулев градиент на матричния
потенциал на долната граница на системата „почва-растение-атмосфера”. Периодът от време, за
който се изчислява изчерпването на използваемия водния запас на почвата над тази „равнина” (т.н.
Zero flux plane) е избран, така че тогава да не са се случили поливки или валежи (Varlev, Kolev &
Kirkova, 1994).

Резултати и обсъждане

Калибровка на подхода с DVS с данни от полски наблюдения
- при средно ран хибрид (Px-20)
Използвани са експериментални данни за датите на настъпване на фазите на развитие на

царевица средно ран хибрид (Px-20) на колектив Александрова (1990) и Стоянов (2008) за периода
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1985-1987г и ежедневни данни за максималната и минимална температура на въздуха Tmax и Tmin
(Таблица 1).

Таблица 1. Наблюдавани дати на настъпване на фенологичните фази (Александрова, 1990 и Стоянов,
2008) и съответни изчислени стойности на Σt°C и на нормирана скала на развитие на културата DVS

(ур.1 и2), царевица средно ранни хибриди (Px-20), ОП Цалапица, 1985-1987г.
Table 1 Observed dates limiting the phenological phases (Alexandrova, 1990 & Stoyanov, 2008) and

respective computed sum of effective temperatures Σt°C and DVS (eq.1&2) relative to maize semi early
hybrid (Px-20), Tsalapitsa, 1985-1987.

Дата на настъпване на фенологичните фази
Date of occurrence of a phenological phase according to Bulgarian Standards

Година
Year

Хибрид
Hybrid

Сеитба
Planting

4-ти лист
4th leaf

Цъфтеж
Flowering

Млечна зрялост
Milky ripening

Восъчна зрялост
Waxy ripening

1985 Px-20 25.Април 30.Май 09.Юли 17.Юли 07.Август
Σt, °C 3 277 706 796 1103
DVS 0.01 0.50 1.28 1.45 2.01

1986 Px-20 21.Април 02.Юни 02.Юли 17.Юли 12.Август
Σt, °C 2 304 641 814 1162
DVS 0.00 0.55 1.17 1.48 2.11

1987 Px-20 10.Април 29.Май 08.Юли 19.Юли 06.Август
Σt, °C 6 186 632 784 1067
DVS 0.01 0.34 1.15 1.42 1.94
ΣtAVG,°C 256 660 798 1111
STDEV 62.12 40.18 15.32 47.73
Cv, % 6 2 4
DVSAVG 1.20 1.45 2.02
STDEV 0.1 0.0 0.1
Cv, % 6 2 4
DateAVG

G

06.Юли 17.Юли 08.Август
STDEV 3.8 1.2 3.2

От Таблица 1 се вижда определената сума на ефективните температури на въздуха (Σt°C),
необходима за настъпването на основните фази на развитие на царевица средно ран хибрид, както за
всяка от годините на експеримента, така и средно за тригодишния период на изследване:
Σt°AVG=660°C при фазата „цъфтеж” с дата на настъпване 6 юли и Σt°AVG=1111°C при фазата
„восъчна зрялост” с дата на настъпване 8 август. Съобразно формулираната цел на изследването, а
именно да се намери стойността на Σt°crit1= Σt°crit2, при която DVS=1 съвпада с настъпването на
фазата „изметляване”, и около DVS=2 - с фазата „восъчна зрялост”, е тестван праг Σt°crit=550°C.
Получените резултати за нормираната скала (ур.2), средно за периода 1985-1987г, са както следва:
DVSAVG=1.20 при фазата „цъфтеж” и DVSAVG=2.02 при фазата „восъчна зрялост” (Таблица 1), т.е.
стойността на DVS при настъпване на фазата „цъфтеж” е по-висока от единица. При данните на
Александрова, обаче е отчетен само „цъфтеж”, който настъпва приблизително по средата между
фазите „изметляване” и „изсвиляване”. Това ни дава основание да приемем, че фазата
„изметляване” която отговаря на DVS=1, е настъпила по-рано от посочената в таблица 1.

- при късен хибрид (Н708 и BC-6625)
Двата колектива - Върлев и кол. (Varlev et al, 1994) и Александрова (1990) и Стоянов (2008) -

са провели независими полски експерименти с късни хибриди царевица в ОП Цалапица, Пловдив. В
настоящото изследване, като са използвани данни на Върлев и кол. (Varlev et al, 1994), е определена
средната стойност на сумата на ефективните температури (Σt°AVG за периода 1985-1990г), която е
необходима за настъпването на основните фази на развитие на царевица късни хибриди (Н708).
Получените резултати показват, че при фазата „12 лист” с дата на настъпване 30 юни Σt°AVG=551°C,
за фазата „изметляване” с дата на настъпване 12 юли Σt°AVG=715°C и за фазата „восъчна зрялост”
с дата на настъпване 29 август Σt°AVG=1337°C (Таблица 2).
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Таблица 2 Наблюдавани дати на настъпване на фенологичните фази (Varlev et al, 1994) и съответни
изчислени стойности на Σt°C и на нормирана скала на развитие на културата DVS (ур.1 и2), царевица

късни хибриди (H708), ОП Цалапица, 1985-1990г.
Table 2 Observed dates limiting the phenological phases (Varlev et al., (1994) and respective computed sum
of  effective temperatures Σt°C and DVS (eq.1&2) relative to late maize hybrids (H708), Tsalapitsa field,

1985-1990.

Изследвани са два прага на „критична” стойност на сумата на ефективните температури:
Σt°crit=550°C и Σt°crit=720°C, като целта е да се намери стойността на Σt°crit при която DVS=1 при
настъпване на фазата „изметляване” и около DVS=2 при фазата „восъчна зрялост”. Приет е по-
високият праг - Σt°crit=720°C, при който DVSAVG=1 при фазата „изметляване” и DVSAVG=1.86 при
фазата „восъчна зрялост” (Таблица 2).

Приетият праг - Σt°crit1=720°C е успешно тестван и с експериментални данни на Александрова
(1990) и Стоянов (2008), като получените средни стойности на DVSAVG (за периода на експеримента
1985-1987г) са: DVSAVG=1.04 при фазата „изметляване” и DVSAVG=1.68 при фазата „восъчна
зрялост” късни хибриди царевица (Н708 и BC-6625).

Приложение на подхода DVS с данни от наблюдения за метеорологична станция
Пловдив, НИМХ

Царевицата е особено чувствителна към дефицита на влага и воден стрес през периода от
пълно изметляване до потъмняване на свилата. Въз основа на получените резултати за средни
стойности на нормираната скала (DVSAVG), за периодите на наблюдения (1985-1987г и 1985-1990г) са
определени дати на настъпване на фазите на развитие за годините с налични данни през периода
1952-2004г (Фиг. 3). На Фиг.3 са представени резултатите от кривите на обезпеченост на изчислените
дати на настъпване на фазите на развитие на царевицата, подредени по отношение на обезпечеността
на настъпване на края на вегетационната фаза (DVS=1) съответно при средно ранни (Px-20) и късни

Дата на настъпване на фенологичните фази
Date of occurrence of a phenological phase  according to Bulgarian Standards

Година
Year

Сеитба
Planting

4-ти лист
4th leaf

12-ти лист
12th leaf

Изметляване
Taselling

Млечна зрялост
Milky ripening
Yield formation

Восъчна
зрялост

Waxy ripening
1985 26.Април 28.Май 25.Юни 09.Юли 31.Юли 31.Август

Σt, °C 3 257 552 703 1001 1395
DVS 0.01 0.36 0.77 0.98 1.39 1.94

1986 26.Април 03.Юни 29.Юни 13.Юли 03.Август 31.Август
Σt, °C 2 314 593 747 1016 1379
DVS 0.00 0.44 0.82 1.04 1.41 1.92

1987 21.Април 02.Юни 09.Юли 19.Юли 01.Август 30.Август
Σt, °C 6 210 634 776 992 1338
DVS 0.01 0.29 0.88 1.08 1.38 1.86

1988 30.Април 30.Юни 10.Юли 26.Юли 31.Август
Σt, °C 538 717 946 1437
DVS 0.75 1.00 1.31 2.00

1989 26.Април 27.Юни 14.Юли 01.Август 21.Август
Σt, °C 441 671 879 1130
DVS 0.61 0.93 1.22 1.57

1990 03.Май 30.Юни 10.Юли 30.Юли 31.Август
Σt, °C 547 678 957 1342
DVS 0.76 0.94 1.33 1.86
ΣtAVG,°C 260 551 715 965 1337
STDEV 52.0 64.8 40.7 50.0 107.8
Cv, % 20 12 6 5 8
DVSAVG 0.36 0.77 1.00 1.34 1.86
STDEV 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Cv, % 21 12 6 5 8
DateAVG 31.Май 30.Юни 12.Юли 30.Юли 29.Август
STDEV 3.2 4.8 3.7 2.7 4.0
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(Н708) хибриди царевица за годините с налични данни през изследвания 53-годишен период 1952-
2004г.
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DVS=1
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Млечна зрялост изчислено Млечна зрялост наблюдение

Восъчна зрялост изчислено
DVS=2.02

Восъчна зрялост наблюдение
a)
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12 лист изчислено 12 лист наблюдение
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Восъчна зрялост изчислено
DVS=1.86

Восъчна зрялост наблюдение
b)

Фиг. 3 Изчислени дати на настъпване на фазите на развитие на царевицата, подредени по отношение на
обезпечеността на настъпване на края на вегетационната фаза (DVS=1) при: а) Σt°

crit=550°C за средно
ранни (Px-20) и b) Σt°

crit=720°C за късни (Н708) хибриди, 1952-2004
Fig. 3 Computed dates limiting the phenological phases of maize sorted according to the probability of

occurrence of a vegetation phase termination (DVS=1) relative to: а) a semi early (Px-20), Σt°
crit=550°C, and b) a

late (H708) maize hybrids, Σt°
crit=720°C, 1952-2004

При средно ран (Px-20) хибрид с установен праг Σt°crit1=550°C, датата на настъпване на
фазата „изметляване” варира от 27-29 юни през сухите и горещи 1968, 1994 и 2000г (с обезпеченост
на датата на настъпване на фазата, P≥95%) до 4-8 юли през средните (40<P<75%), каквато е 1970г и
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достига до 12-15 юли през по-влажните и хладни сезони на 1955, 1959, 1960, 1964, 1967г (P≤10%)
(Фиг.3a). Резултатите показват, че при средно ран (Px-20) хибрид в 95% от случаите фазата
„изметляване” настъпва след 29 юни и само в 10% от годините настъпва периода 12-15 юли.
Настъпването на фазата „восъчна зрялост” варира от 28-30 юли през сухите 1994 и 2000г (P≥95%)
до 19 август през влажната 1976г (P≥30%). В наши предишни изследвания, за района на Пловдив,
1994 и 2000г са определени, като екстремно сухи години за периода 1951-2004г, с обезпеченост на
нетната напоителна норма PNIRs<5%; Обезпечеността на по-влажните години е както следва: 1959г
(PNIRs=97%), 1960г (PNIRs=81%) 1967г (PNIRs=75%) (Попова и кол., 2012).

При късния и по-чувствителен на воден стрес хибрид Н708 с праг Σt°crit1=720°C, датата на
настъпване на фазата „изметляване” се колебае от 1-3 юли през екстремно сухите и горещи 1968,
1994 и 2000г (P≥95%) до 9-13 юли през средните, каквато е 1970г (40<P<75%) и достига до 18-25
юли (P≤10%) през влажните 1959, 1960, 1964, 1967, 1992г (Фиг.3b). Настъпването на фазата
„восъчна зрялост” варира от 13-19 август през сухите 1968, 1994 и 2000г до 15 и 21 септември
съответно през 1976 (P≥30%) и 1989г (P≥11%).

При подреждане на резултатите в хронологичен ред се вижда, че няма ясно изразена
тенденция към трайни промени в настъпването на фазите на развитие на царевица.

Заключение

Калибриран е подхода на нормирана скала на развитие на културата DVS, като са използвани
данни от наблюдения на фазите на развитие на оптимално напоявана царевица съгласно българските
стандарти и за температурите на въздуха измерени в биоклиматичен полигон ОП Цалапица, Пловдив.
Установен е праг на сумата на ефективните температури при завършване на вегетативната (DVS=1),
респективно репродуктивната фаза Σt°crit=550°C за средно ранни и Σt°crit=720°C за късни хибриди
царевица.

DVS подходът е приложен за Пловдив, като е установено влиянието на колебанията и
промените на климата през периода 1952 – 2004г върху датите, лимитиращи основните фази на
развитие на царевица средно ранни и късни хибриди.

Установено е, че при късния и по-чувствителен на воден стрес хибрид Н708 приключването
на вегетативната фаза (DVS=1) се колебае в граници от 1-3 юли през екстремно сухите и горещи
(P≥95%) до 9-13 юли през средните (40<P<75%) и достига 18-25 юли през влажните и хладни сезони
(P≤10%), 1952 – 2004г. Репродуктивната фаза съответно приключва в интервала 13-19 август през
сухите и от 15 до 21 септември през влажните и хладни сезони.

При средно ранния хибрид (Px-20) краят на вегетативния период (DVS=1) се колебае в
сравнително по-тесни граници за изследваните 53г: от 27-29 юни (P≥95%) и 4-8 юли (40<P<75%) до
12-15 юли (P≤10%). Репродуктивният период (DVS=2) завършва съответно от 28-30 юли до 18-19
август.

Получените резултати позволяват адаптиране на калибрираната Кс-крива към хибрида
царевица и промените на климата.
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Abstract: Brown rust (PUCCINIA RECONDITA ROB. EX. DESM. F. SP. TRITICI) is one of the most
widespread diseases of wheat in the country and worldwide. It appears almost every year in Bulgaria.
The most effective means of combating this disease is the development of resistant varieties.
The preliminary study of different genotypes of wheat has great significance in selected parental
forms. The study was conducted during the period 2011 - 2013 year in the infectious area of  IPGR
Sadovo. The object of the study were 50 lines  winter common wheat, obtained by way of the inter
variety  hybridization. The reaction of varieties and lines to the agent of brown rust under Polish
artificial infectious background is made in methodology of Dimov. The results for the studied lines,
according to the median relative degree Po is divided into 5 groups.
The identified total highly resistant and resistant lines (27 lines) possess other valuable economic
qualities with success can be used in immunobreeding  in common  winter wheat.

Keywords: Triticum aestivum, widespread diseases, PUCCINIA RECONDITA, infectious area,
resistance

Въведение
Кафявата ръжда (PUCCINIA RECONDITA ROB. EX. DESM. F. SP. TRITICI) е една от най-

широко разпространените болести по пшеницата у нас и в световен мащаб. Загубите от ранната
проява могат да достигнат 30-40 и повече процента (Господинова, 1983). Тя се явява почти ежегодно
в България. Най-ефективното средство за борба с това заболяване е създаването на устойчиви
сортове. Предварителното проучване на различни генотипи пшеница има голямо значение при избра
на родителските форми (Куновски, 1973). Устойчивостта на пшеницата обаче, често бива
преодолявана от появата на нови патогенни патотипове, което налага непрекъснато да се търсят и
проучват нови селекционни материали, които да бъдат включени в селекционните програми. Едно от
важните неща,които трябва да притежават съвременните сортовеобикновена зимна пшеница, освен
висока продуктивност, съчетана с други ценни стопански призначи е устойчивостта към
икономически важните фитопатогени. Селекцията по този важен показател може да има успех
единствено ако се разполага с ефективни източници на устойчивост. За да се намерят такива
източници на устойчивост някои автори (Кържин, 2002, Кържин и Господинова 1990, Кирякова,
2002, 2004, Лалев и др., 2004) правят фитопатологично проучване върху редица линии и сортове
житни култури.
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Източниците на устойчивост обикновено имат съществени недостатъци по някои ценни
стопански признаци, което усложнява включването им в селекционните програми. Подобрителната
работа с тях е предпоставка за по-сигурен успех в създаването на устойчиви, високо продуктивни
сортове, с добри качества на зърното (Димов и др. 1990). Ефективността на селекцията на
устойчивост на икономически важните болести зависи преди всичко от избора на изходен материал,
притежаващ висока устойчивост към патогените, причинители на икономически важни за пшеницата
болести.

Получените до сега резултати в това направление са коментирани в поредица публикации :
Илиев (1982, 2004); Илиев и др (1984, 2006); Михова и др (1990), Витанова и Рачовска 2006; Iliev
(1995, 1996, 2000); Iliev and Malinski (1997)

Целта на проучването бе да се проучи реакцията на линии обикновена зимна пшеница към
причинителя на кафява листна ръжда PUCCINIA RECONDITA ROB. EX. DESM. F. SP. TRITICI с
оглед  включването им в напредналите звена на изпитване на селекционните материали.

Материали и методи

Изследването бе проведено през периода 2011 - 2013 година в инфекциозния участък на ИРГР
гр. Садово. Обект на изследване бяха 50 линии обикновена зимна пшеница, получени по пътя на
междусортовата хибридизация. Реакцията на сортовете и линиите спрямо причинителя на кафява
ръжда при условията на полски изкуствен инфекциозен фон е направена по методика на Димов
(1988). Сеитбата е извършена по прилагания от Simons (1969) гнездови метод и включва един ред
гнезда, изцяло засети с изпитваните образци, а в следващия ред се редуват гнездо с оценявания
материал и гнездо, засято с Michigan Amber, който е еталон за чувствителност.

Върху чувствителния сорт „Michigan Amber” във фаза начало на вретенене се извърши
изкуствено инокулиране чрез инжектиране на сборен инокулум спорова суспензия. За сравняване на
резултатите от различните години се изчислява относителната степен на нападение (Ро) спрямо
реакцията на сорт „Садовска ранозрейка 4”.
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където:
А – степен на нападение на проучвания образец
В - степен на нападение на сорт „Садовска ранозрейка 4”, еталон за максимално нападение
К – коефициент на вредоностност, със следните стойности
R=0.2, МR=0.4, MS=0.8, S=1 (Димов, 1988)
На база на относителната степен на нападение сортовете и линиите се разпределят на

следните категории:
Типът на инфекция бе отчетен по 4-балната скала предложена от Stakman еt al., (1962) десет

дни инокулацията на изследваните образци.При полското отчитане за по-лесна сравнимост на
резултатите и в зависимост от нападението на стандартните сортове бе изчислена относителната
коригирана степен на нападение Ро по формулата на Zadoks (1961) и модифицирана от Дончев
(непобликувани данни) чрез въвеждане на коефициент К, който за отделните типове на инфекция има
стойности R – 0.2, MR – 0.4, M – 0.6, MS – 0.8 и S – 1 спрямо еталона за чувствителност – сорт
Michigan Amber. В зависимост от стойностите на Ро проучваните материали са разпределени в
няколко групи: VR – високо устойчиви (Ро = 0.0 – 4.99), R – устойчиви (Ро = 5.0 – 10.0), MR –
средно устойчив (11,0 – 25,0), M,MS – средно чувствителен (26,0 – 50,0), S – чувствителен (Ро = над
50,0).

Резултати и обсъждане

    Данните от получени от полската фитопатологична оценка по отношение на изпитваните
селекционни материали за устойчивост към причинителая на кафявата листна ръжда PUCCINIA
RECONDITA ROB. EX. DESM. F. SP. TRITICI са поместени  табл. 2. Резултатите получени според
средната относителна степен на нападение Ро ни даде основание да разделим линиите в следните 5
групи:

Първа група (високо устойчиви) – към тази група се отнасят следните 4 линии- МХ
260/3088, МХ 260/3187, МХ 260/3205 и МХ 272/3907. Всички те се характеризират с ниска
относителна степен на нападение в границите до Ро= 0-5. През двете години на изследване линиите
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от тази група показват устойчив тип на инфекция – R и MR.  При тези линии отчетохме некротични
петна около инфектираните точки.

Втора група (устойчиви) – тя е най- многобройна и към нея се отнасят 23 от изследваните
линии. През първата година от проучването има образци, които са показали средно устойчива
реакция (MR) към патогена , а през втората показват средно чувствителна реакция- (МХ 271/142, МХ
271/294, МХ 259/3048, МХ 260/3110,МХ 260/3112, МХ 262/3238 и МХ 265/3363). Наблюдава се, че
отделни линии реагират с устойчив тип на инфекция R и, а през следващата година показват средно
чувствителен тип на инфекция MS .Това се обяснява с наличието на различни гени за вирулентност,
формиращи се през годините в популацията на патогена, които преодоляват защитните механизми на
житното растение.

При тази група бяха отчетени малки некротични петна и наличие на дребни сори.
Трета група (средно устойчиви) – към тази група се класират 11  от изпитваните линии  МХ

270/ 33, МХ 265/654, МХ 258/ 3027, МХ 262/ 3224р МХ 262/3238, МХ 262/3244, МХ 268/3470, МХ
270/ 3642, МХ 270/ 3558 , МХ 270/ 2887 и МХ 271/ 3616. При тези линии беше отчетено наличието на
големи сори с хлоротичен венец около тях.

Четвърта група (средно чувствителни) – отнасят 11 от изпитваните линии. При тази група
стойностите на Ро варират от 46 – 60 и се класират следните линии - МХ 270/24, МХ 270/28, МХ
270/47, МХ 270/50, МХ 270/61, МХ 258/719, МХ 268/1053, МХ 268/3469,МХ 260/1175, МХ 265/3338 и
МХ 265/3416. При тези линии беше отчетено наличието на големи сори със светлозелен  ореол около
тях.

Пета група ( чувствителни) – отнасят само 1 линия -  МХ 270/54. Отчетени са големи
уредоспори със светлозелен ореол около тях.

Заключение:
Според относителната степен на нападение четири от изследваните линиите попадат в

групата на високо устойчивите (VR) със средно относителна степен на нападение до 5%:  МХ 272-
3907, МХ 260-3088,  МХ 260-3187 и МХ 260-3205

Излъчените общо високо устойчиви и устойчиви линни  (27 линии), които притежават и други
ценни стопански качества, с успех може да се използват в имонyселекцията при обикновената зимна
пшеница.
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Таблица 1. Произход на селекционните материали

N Линия   Произход
1 MX 270/МО1 ♀Фермер х ♂Прелом
2 MX 270/МО2 ♀Фермер х ♂Прелом
3 MX 270/МО3 ♀Фермер х ♂Прелом
4 MX 270 /МО4 ♀Фермер х ♂Прелом
5 MX 270/МО6 ♀Фермер х ♂Прелом
6 MX 270/МО7 ♀Фермер х ♂Прелом
7 MX 270/MO9 ♀Фермер х ♂Прелом
8 MX 270/MO10 ♀Фермер х ♂Прелом
9 MX 270/MO11 ♀Фермер х ♂Прелом
10 MX 270/MO12 ♀Фермер х ♂Прелом
11 MX 271/MO14 ♀Йоана х ♂ Прелом
12 MX 271/MO17 ♀ Йоана х ♂ Прелом
13 MX 271/MO27 ♀ Йоана х ♂ Прелом
14 MX 271/MO31 ♀ Йоана х ♂ Прелом
15 MX 271/MO33 ♀ Йоана х ♂ Прелом
16 MX 265/MO64 ♀Диамант х ♂ Прелом
17 MX 258/ MO69 ♀Ники х ♂Гинес
18 MX 268/ MO93 ♀Фермер х ♂ Юнак
19 MX 268/ MO98 ♀Фермер х ♂ Юнак
20 MX 260/ MO106 ♀Ники х ♂ Юнак
21 МХ 258-3027 ♀Ники х ♂Гинес
22 МХ 258-3030 ♀Ники х ♂Гинес
23 МХ 259-3061 ♀ Ники х ♂М 181/1338к
24 МХ 259-3048 ♀ Ники х ♂ М 181/1338к
25 МХ 260-3110 ♀Ники х ♂Юнак
26 МХ 260-3112 ♀Ники х ♂Юнак
27 МХ 260-3171 ♀Ники х ♂Юнак
28 МХ 260-3088 ♀Ники х ♂Юнак
29 МХ 260-3187 ♀Ники х ♂Юнак
30 МХ 260-3205 ♀Ники х ♂Юнак
31 МХ 262-3224 ♀Вселена х ♂Прелом
32 МХ 262-3238 ♀Вселена х ♂Прелом
33 МХ 262-3244 ♀Вселена х ♂Прелом
34 МХ 265-3288 ♀Панацея х ♂ Прелом
35 МХ 265-3297 ♀Панацея х ♂ Прелом
36 МХ 265-3363 ♀Панацея х ♂ Прелом
37 МХ 265-3338 ♀Панацея х ♂ Прелом
38 МХ 265-3416 ♀Панацея х ♂ Прелом
39 MX 268/ 3469 ♀Фермер х ♂ Юнак
40 MX 268/ 3470 ♀Фермер х ♂ Юнак
41 MX 270/2887 ♀Фермер х ♂Прелом
42 MX 270/3521 ♀Фермер х ♂Прелом
43 MX 270/3542 ♀Фермер х ♂Прелом
44 MX 270/3558 ♀Фермер х ♂Прелом
45 MX 271/3616 ♀ Йоана х ♂ Прелом
46 MX 271/3608 ♀ Йоана х ♂ Прелом
47 МХ 272-3893 ♀ Йоана х ♂ Юнак
48 МХ 272-3952 ♀ Йоана х ♂ Юнак
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49 МХ 272-3964 ♀ Йоана х ♂ Юнак
50 МХ 272-3907 ♀ Йоана х ♂Юнак

Таблица 2 Резултати от полското изследване за устойчивостта към причинителя на кафявата листна
ръжда

Степен на нападение, %
Тип на инфекция

Степен на нападение, %
Тип на инфекция

N Родителски сорт,
линия 2011/2012 2012/2013

Средноот
носителна
степен на
нападение,
Ро

N Родителски сорт,
линия 2011/2012 2012/2013

Средноотно
сителна
степен на
нападение,
Ро

1 Фермер 10 MS 20 MS 24 32 МХ 258-3030 10 MR 20MS 20
2 Прелом 20 MS 30 MS 40 33 МХ 259-3061 10 MR 20MS 20
3 Йоана 5S 10S 15 34 МХ 259-3048 10 R 10MS 10
4 Диамант 50S 30S 80 35 МХ 260-3110 10R 10MS 10
5 Ники 20 MR 10 MR 12 36 МХ 260-3112 5  S 10S 15
6 Гинес 20 R 20 MR 12 37 МХ 260-3171 10S 10S 20
7 Юнак 40S 40S 80 38 МХ 260-3088 5R 10 MR 5
8 М181/1338 к 30S 20S 70 39 МХ 260-3187 5R 10 MR 5
9 Вселена 10MS 20 MS 24 40 МХ 260-3205 10R 10R 4
10 Панацея 20MS 10 MS 24 41 МХ 262-3224 20S 20S 40
11 MX 270/МО1 5S 20 S 50 42 МХ 262-3238 20S 20S 40
12 MX 270/МО2 10 MS 20 MS 24 43 МХ 262-3244 20MS 20S 32
13 MX 270/МО3 30S 30 S 60 44 МХ 265-3288 10 MR 20MS 20
14 MX 270 /МО4 20 MS 30 MS 40 45 МХ 265-3297 10 MR 20MS 20
15 MX 270/МО6 20S 30 S 50 46 МХ 265-3363 10 MR 20MS 20
16 MX 270/МО7 20S 30 S 50 47 МХ 265-3338 20MS 30 S 46
17 MX 270/MO9 30S 40S 70 48 МХ 265-3416 20MS 30 S 46
18 MX 270/MO10 30S 30S 60 49 MX 268/ 3469 20MS 40S 56
19 MX 270/MO11 5S 10S 15 50 MX 268/ 3470 20MS 30 MS 40
20 MX 270/MO12 10 MS 20 MS 24 51 MX 270/2887 10S 20S 30
21 MX 271/MO14 10MS 20 MS 24 52 MX 270/3521 10MR 20MS 20
22 MX 271/MO17 10 R 10 MR 6 53 MX 270/3542 10MS 30 MS 32
23 MX 271/MO27 10 R 10 MR 6 54 MX 270/3558 20MS 10S 26
24 MX 271/MO31 20 R 20MR 12 55 MX 271/3616 20S 20S 40
25 MX 271/MO33 10MR 10 MR 8 56 MX 271/3608 10 MR 20MS 20
26 MX 265/MO64 20S 20S 40 57 МХ 272-3893 10MR 10MR 8
27 MX 258/ MO69 20 MS 30 MS 50 58 МХ 272-3952 10S 10S 20
28 MX 268/ MO93 10MS 20 MS 24 59 МХ 272-3964 10 MR 20 MR 12
29 MX 268/ MO98 20 MS 30S 46 60 МХ 272-3907 5R 10 MR 5
30 MX 260/ MO106 30 MS 30S 54 61 С. ранозрейка 50 S 50 S 100
31 МХ 258-3027 20MS 20MS 32
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Abstract: During the period 2010 - 2013 in the region of the town of Serres, Greece a field trail with the
cotton variety Carmen, including 18 variants with individually and combined administration of 7 soil
herbicide was conducted. For the experiment the randomized block design in four repetitions was used. The
size of the experimental plot was 20 m2. It was found that the height of the cotton weeded control and in the
three years was about 20 cm shorter compared with variants with herbicides and weed control. The average
increase of cotton plants from flowering stage to the end of vegetation during the three years ranged from 6
to 8 cm. At the end of the vegetation the differences in the height of the plants at variants with herbicides and
control with two earthing vary within 5 cm (range 86.0 to 91,2 cm). The highest plants were found at the
variants with applied herbicides Dual Gold 960 EC 2E + Goal - 91,2 cm, Sonalen - 91,2 cm, and Guardian
+ Raft 400 SC - 90,6 cm. Compared to the untreated control variant, proven lower heights of the plants at
the following variants was recorded: Dual Gold 960 EC + Merlin; Merlin 750 WG; Stomp new 330 EC +
Merlin and Guardian + Merlin 750 WG. That was due to manifested strong phytotoxicity by the herbicide
Merlin to cotton.

Key words: cotton, height of the plants, phytotoxicity, weeds, herbicides

Въведение

Памукът, като топлолюбива пролетна култура се заплевелява основно с видове от групите на
къснопролетните и многогодишни плевели. Извеждането на борбата с тези видове е от изключително
значение за  осигуряване на оптимални условия за развитие на културата и получаване на качествена
продукция.

Редица автори, както от България така и от чужбина, са работили по този проблем, а
получените резултати показват неговата значимост. Димитрова М., 1995 е установила, че през
периода 1986-1987 г. в картираните над 30000 дка памукови площи с най-висока плътност в памука
са двусемеделните къснопролетни видове, а от многогодишните основен плевелен вид е поветицата
(Convolvulus arvensis L.). При друго изследване е установено, че най-голям относителен дял в общото
заплевеляване имат отново едногодишните двусемеделни плевели – 20%. (Dimitrova M., 2002).

Редица автори сочат обикновеният щир като един от най-широко разпространените
едногодишни видове в памуковите посеви (Топалов В., 1986; Димитрова М., 1995, 1999, 2003; Стойчев
Д. и кол., 2007, 2010; Stoychev D. et all., 2010; Димитров Я. и кол., 2013). В провинция Айдън, Турция
през 1995 г. Boz O., 2000 определя видовия състав на плевелите, формиращи вторичното
заплевеляване в памуковите площи. В резултат на това проучване  са определени 23 плевелни вида,
14 от тях са двусемеделни и 9 – едносемеделни. Cyperus rotundus L. е най-често срещания вид, който
e и с най-висока плътност – 6.52 бр./m2.
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В други турски области – Меркез, Пазарчик и Тюркоглу през 2001 г. в памукови посеви са отчетени 27
плевелни вида, принадлежащи към 15 семейства, от които 2 са едносемеделни и 13 са двусемеделни.
Плевелните видове Solanum nigrum L., Sorghum halepense L., Portulaca oleracea L., Convolvulus
arvensis L., Echinochloa colonum L., Amaranthus retroflexus L., Hibiscus trionum L. и Cyperus rotundus L.
са регистрирани на 25% от картираните площи, от което авторите стигат до извода, че използваните
методи за борба с плевелите са неефективни (Gozgu D. and A. Uludag, 2005).

Материали и методи

Опитът е изведен в периода 2010 - 2013 година в землището на с. Алистрати, община Серес,
Северна Гърция на карбонатно алувиални почви /Calcaric Fluvisols/ с рН – 7,8 и съдържание на хумус
– 1,72%. Памукът е отглеждан на поливни условия по утвърдена за района агротехника, като е
използван сорт Кармен,  при междуредово растояние 0,96 m и гъстота на посева около  14000
растения на декар. Предшественик на памука е твърда пшеница. Опитът е изведен по блоковия метод
с 18 варианта в 4 повторения и големина на опитната парцела 20 m2 /Димова Д., Е. Маринков, 1999/.
След прибиране на предшественика твърда пшеница, цялата опитна площ е третирана с тоталния
хербицид Раундъп в доза 1000 ml/da, за да се понижи плътността на Cyperus rotundus L., което
улеснява през следващата година борбата срещу плевела в памуковия посев. Ефикасността на
изпитваните хербициди е отчетена на 28-ия и 45-ия ден след третирането, в постоянни метровки за
всеки вариант, по повторения. Третирането е извършено с гръбна пръскачка с работен разтвор 30 l/da.

Определени са голям брой показатели, като в настоящата публикация са включени
резултатите за влиянието на хербицидите върху височината на памуковите растения във фаза цъфтеж
и в края на вегетацията на културата.

Резултати и обсъждане
Височината е показател, който дава представа за темпа и условията на развитие на растенията.

На табл. 1 са представени резултатите за височината на памуковите растения във фаза цъфтеж през
опитните години и средно за периода. Височината на памука при заплевелената контрола (вар. 1) и
през трите години  е с около 20 cm по-ниска в сравнение с вариантите с хербициди и плевената
контрола. През трите години височината на памуковите растения варира в определени граници,
въпреки че са отглеждани при еднакви агротехнически условия. Най-ниска средна височина е
установена през 2011 г. – 74,0 cm, а най-висока – през 2010 г. – 88,4 cm. Тези резултати се дължат на
различните метеорологични условия  през отделните години. За периода 2010 - 2012 г. височината на
памуковите растения във фаза цъфтеж варира в диапазона от 79 до 86 cm с изключение на
неплевената контрола.

От представените обобщени данни и проведения дисперсионен анализ се вижда, че по
отношение на височината, доказано по-високи са памуковите растения от варианти: 18. Сонален; 6.
Дуал Голд 960 ЕК + Гоал 2Е; 5. Гардиан + Рафт 400 СК; 2. Контрола с двукратно окопаване;14. Стомп нов
330 ЕК; 17. Рафт 400 СК; 11.Стомп нов 330 ЕК+Рафт 400 СК; 9. Стомп нов 330 ЕК + Гоал 2Е и 12.
Гардиан. В сравнение с контролния нулев  вариант, доказано по- ниски са растенията при вариантите:
7. Дуал Голд 960 ЕК + Мерлин; 16. Мерлин 750 ВГ; 10. Стомп нов 330 ЕК + Мерлин и 4. Гардиан +
Мерлин 750 ВГ.

При второто отчитане на височината на памуковите растения, извършено в края на
вегетацията /табл. 2/ на памука, тенденциите описани при първото отчитане се запазват и към края на
вегетацията. Средното нарастване на памуковите растения от фаза цъфтеж до края на вегетацията
през трите години варира от  6 до 8 cm. В края на вегетацията различията по отношение на показателя
височина при вариантите с хербициди и контролата с две окопавания варират в рамките на 6 cm (от
86,0 до 91,2 cm). Най-голяма е височината в 6-ти, 18-ти и 5-ти варианти (съответно 91,2,  91,2 и 90,6
cm). Градирането на вариантите по отношение на тяхното въздействие върху височината на
растенията, отчетена в края на вегетацията е приблизително същото, както и  това във фаза цъфтеж .
По-ниски в сравнение с контролния вариант са растенията подложени на влиянието на следните
варианти: 4. Гардиан + Мерлин 750 ВГ; 10. Стомп нов 330 ЕК + Мерлин; 16. Мерлин 750 ВГ и 7.
Дуал Голд 960 ЕК + Мерлин. Най ниска е височината на растенията при варианти: 16. Мерлин 750 ВГ
и 7. Дуал Голд 960 ЕК + Мерлин.
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Таблица 1. Височина на памуковите растения във фаза цъфтеж, cm

2010г. 2011г. 2012г. 2010-2012г.Варианти

cm cm cm cm %

1. Нулева контрола 71,4 58,4 57,9 62,6 100,0

2. Контрола с  окопаване 92,2 81,8 75,3 83,1 132,7

3. Гардиан + Гоал 2Е 88,7 73,5 76,8 80,0 127,8

4. Гардиан + Мерлин 750 70,4 0,0 61,3 43,9 70,1

5. Гардиан + Рафт 400 93,5 77,1 79,2 83,3 133,1

6. Дуал Голд 960  + Гоал 95,1 74,7 80,5 83,4 133,2

7. Дуал Голд   + Мерлин 68,3 0,0 0,0 22,8 36,4

8. Дуал Голд 960   + Рафт 91,3 69,2 81,3 80,6 128,8

9. Стомп нов  + Гоал 2Е 87,8 74,5 82,0 81,4 130,0

10. Стомп нов   + Мерлин 67,2 0,0 58,4 41,9 66,9

11. Стомп нов  + Рафт 400 86,6 75,2 83,5 81,8 130,7

12. Гардиан 88,2 77,2 78,8 81,4 130,0

13. Дуал Голд 960 ЕК 89,0 74,4 77,7 80,4 128,4

14. Стомп нов 330 ЕК 90,7 76,1 80,5 82,4 131,6

15. Гоал 2Е 85,4 72,6 79,4 79,1 126,4

16. Мерлин 750 ВГ 64,5 0,0 55,3 39,9 63,7

17. Рафт 400 СК 86,8 73,0 87,2 82,3 131,5

18. Сонален 91,6 78,3 88,0 86,0 137,4

Доказаност на разликите между вариантите  по отношение на признака
височина на памуковите растения във фаза цъфтеж

Вариант х D Доказаност
18 85,97 23,41 +
6 83,43 20,87 +
5 83,27 20,71 +
2 83,10 20,54 +

14 82,43 19,87 +
17 82,33 19,77 +
11 81,77 19,20 +
9 81,43 18,87 +

12 81,40 18,84 +
8 80,60 18,04 ns

13 80,37 17,80 ns
3 79,67 17,10 ns

15 79,13 16,57 ns
1 62,57
4 43,90 -18,66 -

10 41,87 -20,70 -
16 39,93 -22,63 -
7 22,77 -39,80 --

gD5% = 18,5 gD1% = 29,7 gD0,1% = 41,5
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Таблица 2. Височина на памуковите растения в края на вегетацията, cm

2010г. 2011г. 2012г. 2010-2012г.Варианти

cm cm cm cm %

1. Нулева контрола 74,6 63,1 60,4 66,0 100,0

2. Контрола с  окопаване 100,8 86,1 82,3 89,7 135,9

3. Гардиан + Гоал 2Е 97,2 77,6 84,1 86,3 130,8

4. Гардиан + Мерлин 750 75,3 0,0 64,5 46,6 70,6

5. Гардиан + Рафт 400 СК 101,7 83,5 86,5 90,6 137,3

6. Дуал Голд 960  + Гоал 104,3 82,2 87,0 91,2 138,2

7. Дуал Голд   + Мерлин 72,4 0,0 0,0 24,1 36,5

8. Дуал Голд 960   + Рафт 101,2 74,4 88,3 88,0 133,3

9. Стомп нов 330  + Гоал 96,7 81,4 87,0 88,4 133,9

10. Стомп нов   + Мерлин 70,6 0,0 63,2 44,6 67,6

11. Стомп нов 330 + Рафт 94,8 84,1 87,7 88,7 134,4

12. Гардиан 96,1 82,0 86,1 88,1 133,5

13. Дуал Голд 960 ЕК 95,5 81,2 87,3 88,3 133,8

14. Стомп нов 330 ЕК 99,3 83,5 86,6 89,8 136,1

15. Гоал 2Е 93,8 78,3 85,8 86,0 130,3

16. Мерлин 750 ВГ 68,7 0,0 60,6 43,1 65,3

17. Рафт 400 СК 96,4 78,5 94,2 89,7 135,9

18. Сонален 102,2 84,9 96,4 91,2 138,2

Доказаност на разликите между вариантите по отношение на признака
височина на памуковите растения ,отчетена в края на вегетацията

Вариант х D Доказаност
18 94,50 28,47 +
6 91,17 25,13 +
5 90,57 24,53 +

14 89,80 23,77 +
2 89,73 23,70 +

17 89,70 23,67 +
11 88,87 22,83 +
9 88,37 22,33 +

12 88,07 22,03 +
13 88,00 21,97 +
8 87,97 21,93 +
3 86,30 20,27 +

15 85,97 19,93 +
1 66,03
4 46,60 -19,43 ns

10 44,60 -19,43 ns
16 43,10 -22,93 -
7 24,13 -41,90 --

gD5% = 22,85 gD1% = 33,24 gD0,1% = 46,58
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Заключение

От извършените изследвания могат да се направят следните изводи:
-Височината на памука при заплевелената контрола е с около 20 cm по-ниска в сравнение с

тази при вариантите с хербициди и плевената контрола. Тя варира в определени граници, независимо
от еднаквите агротехнически условия на отглеждане. Най-ниска средна височина във фаза цъфтеж е
установена през 2011 г. – 74,0 cm, а най-висока – през 2010 г. – 88,4 cm. Тези резултати се дължат на
различните метеорологични условия  през отделните години. За периода 2010 - 2012 г. височината на
памуковите растения във фаза цъфтеж варира в диапазона от 79 до 86 cm с изключение на
неплевената контрола.

-Средното нарастване на памуковите растения от фаза цъфтеж до края на вегетацията варира
от  6 до 8 cm. Най-голяма е височината в 6-ти, 18-ти и 5-ти варианти (съответно 91,2,  91,2 и 90,6 cm).
Градирането на вариантите по отношение на тяхното въздействие върху височината на растенията,
отчетена в края на вегетацията е приблизително същото, както и  тази във фаза цъфтеж. По-ниски в
сравнение с контролния вариант са растенията във вариантите където е приложен хербицида Мерлин
750 ВГ.
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Abstract: In the period 2010-2013 in the area of the town of Serres, Greece a field trail with the cotton
variety Carmen was conducted. The experiment included 18 variants with individually and combined
application of 7 soil herbicides. For the aim of the study the randomized block design in four replications
was used. The size of the experimental plot was 20 m2. It was found that at the variants with applied twice
hoeing, combinations of two herbicides (variants: Guardian + Raft 400 SC, Dual Gold 960 + Raft 400 and
Stomp new 330 + Raft 400) or separate use of herbicides
(variants: Guardian, dual Gold 960 EC Stomp new 330 EC Raft 400 SC and Sonalen), the number of cotton
plants per 1 m2 exceeded the number of the plants in the zero control. The highest values were recorded at
variant 11 (Stomp new at rate of 400 cm3 / da + Raft 400 at rate of 100 cm3 /da) and variant 18 (Sonalen at
rate of 400 cm3 / da). The number of cotton plants in these two variants exceeded   the zero control with
21.3%. The number of boxes formed from a plant at the end of the cotton vegetation, at the variants with
applied agricultural and chemical methods of weed control greatly exceed those at the zero control.
Expressed in percentage, these data ranged from 34.3 (variant 3) to 62.7 (variant 11). The highest values of
this indicator were reported at variants Stomp new EC 330 + 400 Raft SC, Sonalen, Stomp new 330 EC and
the control with hoeing.

Keywords: cotton, plants, cotton boxes,  herbicides.

Въведение
Проблемите при памукопроизводството са от различен характер, а тяхното решаване е основа

за получаването на високи добиви с добро качество. Плевелите са конкуренти на памука по
отношение на основните вегетационни фактори като: светлина, вода и хранителни вещества. С
навременното отстраняване и поддържане плътността им в безвредни граници, се създават условия за
нормално развитие на памуковите растения.

Редица автори са работили по този проблем, а получените резултати показват неговата
значимост. При извършено  картиране на 30000 дка памукови площи е установено, че с най-висока
плътност са двусемеделните къснопролетни видове, а от многогодишните основен плевелен вид е
поветицата (Convolvulus arvensis L.). (Димитрова М., 1995). При друго изследване същият автор е
установил, че най-голям относителен дял в общото заплевеляване имат отново едногодишните
двусемеделни плевели – 20%. (Dimitrova M., 2002).

Проучвания на други автори сочат обикновеният щир като един от най-широко
разпространените едногодишни видове в памуковите посеви (Топалов В., 1986; Димитрова М., 1995,
1999, 2003; Стойчев Д. и кол., 2007; Stoychev D. et all., 2010; Димитров Я. и кол., 2013). През 1995 г.
Boz O., 2000 определя видовия състав на плевелите, формиращи вторичното заплевеляване в
памуковите площи в провинция Айдън, Турция. В резултат на това проучване  са определени 23
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плевелни вида, като Cyperus rotundus L. е най-често срещания вид, който e и с най-висока плътност –
6.52 бр./m2.

Проучванията на Димитров Я. и кол., 1995, показват, че при заплевеляване на памука
преобладаващо с едногодишни широколистни  плевели се наблюдава закъснение в стъпването му в
различните фенофази до 10 и 12 дни. Подобни проучвания при памука  са извършени и от Byrd J., H.
Coble 1991., Стойчев Д. и кол. 2009, Dimitrova M., et. al. 2006.

Материали и методи

Опитът е изведен в периода 2010 - 2013 година в землището на с. Алистрати, община Серес,
Северна Гърция на карбонатно алувиални почви /Calcaric Fluvisols/ с рН – 7,8 и съдържание на хумус
– 1,72%. Памукът е отглеждан на поливни условия по утвърдена за района агротехника, като е
използван сорт Кармен, при междуредово растояние 0,96 m и гъстота на посева около  14000
растения на декар. Предшественик на памука е твърда пшеница. Опитът е изведен по блоковия метод
с 18 варианта в 4 повторения и големина на опитната парцела 20 m2 /Димова Д., Е. Маринков, 1999/.
След прибиране на предшественика твърда пшеница, цялата опитна площ е третирана с тоталния
хербицид Раундъп в доза 1000 ml/da, за да се понижи плътността на Cyperus rotundus L., което ще
улесни през следващата година борбата срещу плевела в памуковия посев. Ефикасността на
изпитваните хербициди е отчетена на 28-ия и 45-ия ден след третирането, в постоянни метровки за
всеки вариант, по повторения. Третирането е извършено с гръбна пръскачка с работен разтвор 30 l/da.

Определени са голям брой показатели, като в настоящата публикация са включени
резултатите за влиянието на хербицидите върху Броя на памуковите растения в края на вегетацията
на 1 m2 и Броя на кутийките в края на вегетацията на памука от едно растение.

Резултати и обсъждане
Броят на формираните растения в края на вегетацията на дадена култура е показателен за

избора на правилни решения приложени при  отглеждането й. Този показател има пряко отношение
за формиране количеството на добива.

На табл. 1 са представени данни за броя на памуковите растения в отделните варианти на 1
m2. Резултатите показват, че варирането на памуковите растения на 1 m2 между вариантите и
нулевата контрола достига до 21,3%., с изключение на варианти с №№ 4, 7, 10 и 16, където е
извършено третиране с хербицида Мерлин в доза 6g/da, внесен почвено в комбинация с други
хербициди или самостоятелно. Използването на хербицида Мерлин за борба с плевелите при памука
в доза 6 g/da за условията на Северна Гърция проявява висока фитотоксичност към памука и през
трите години, достигаща до 100%. Друг хербицид, при който се наблюдава фитотоксичност към
памука, но значително по-слаба е Гоал 2Е в доза 100 cm3/da. След поникване на памука, при паднал
дъжд, се наблюдава появата на пригори по най-долните листа, които в последствие се преодоляват,
но водят до пропадане на отделни растения

В останалите варианти, където се прилага двукратно окопаване (вар.2), комбинация от два
хербицида (вар. 5, 8 и 11) или самостоятелно използване на хербициди (вар. 12, 13, 14, 17 и 18), броят
на памуковите растения на 1 m2 надвишава този в нулевата контрола, като най-високи стойности са
отчетени във вар.11 (Стомп нов в доза 400 cm3/da + Рафт 400 в доза 100 cm3/da) и вар. 18 (Сонален в
доза 400 cm3/da). Броят на памуковите растения в тези два варианта надвишава нулевата контрола с
21,3%.

Обобщените резултати от дисперсионния анализ групирани в нисходящ ред по отношение на
признака брой на памуковите растения показват, че най-високи стойности са отчетени при
вариантите Стомп нов 330 ЕК + Рафт 400 СК,  Сонален,  Гардиан и Контрола с окопаване. Доказано
най- нисък (с ниво на значимост Р 0,1%) е  броят на памуковите растения само при вариантите Стомп
нов 330 ЕК + Мерлин ,  Дуал Голд 960 ЕК + Мерлин,  Гардиан + Мерлин 750 ВГ и  Мерлин 750 ВГ .

Показателят брой на кутийките формирани от едно растение в края на вегетацията на памука
са  представени на табл. 2. Най-ниски стойности се получават във вариантите, където се проявява
силно фитотоксично действие на хербицида Мерлин (вар. 4, 7, 10 и 16). При останалите варианти, с
изключение на нулевата контрола, средно за тригодишния период, кутийките от едно растение
варират от 9,0 до 10,6 броя. Във вариантите, където са приложени агротехнически или химични
методи за борба с плевелите, броят на кутийките в края на вегетацията значително надвишава тези в
нулевата контрола. Изразени в проценти тези данни варират от 34,3 до 62,7 (във варианти 3 и 11).

167



Таблица 1. Влияние на вариантите върху броя на памуковите растенията  в края на
вегетацията,  бр./m2

2010г. 2011г. 2012г. 2010-2012г.Варианти

бр./m2 бр./m2 бр./m2 бр./m2 %

1. Нулева контрола 10,7 11,2 10,5 10,8 100,0

2. Контрола с окопаване 11,9 13,5 11,5 12,3 113,9

3. Гардиан + Гоал 2Е 11,7 10,2 10,6 10,8 100,0

4. Гардиан + Мерлин 750 7,7 0,0 0,5 2,7 25,0

5. Гардиан + Рафт 400 СК 12,1 11,7 10,3 11,4 105,5

6. Дуал Голд 960  + Гоал 10,3 10,0 10,4 10,2 94,4

7. Дуал Голд   + Мерлин 8,4 0,0 0,0 2,8 25,9

8. Дуал Голд 960   + Рафт 12,6 11,7 10,6 11,6 107,4

9. Стомп нов 330  + Гоал 11,6 11,2 9,6 10,8 100,0

10. Стомп нов   + Мерлин 8,1 0,0 2,2 3,4 31,5

11. Стомп нов 330 + Рафт 13,1 14,5 11,7 13,1 121,3

12. Гардиан 10,9 13,2 13,0 12,4 114,8

13. Дуал Голд 960 ЕК 11,1 12,2 12,1 11,8 109,3

14. Стомп нов 330 ЕК 11 13,0 10,9 11,6 107,4

15. Гоал 2Е 11,6 9,3 10,7 10,5 97,2

16. Мерлин 750 ВГ 7,1 0,0 1,0 2,7 25,0

17. Рафт 400 СК 11,4 12,0 9,5 11,0 101,9

18. Сонален 13,2 14,0 12,0 13,1 121,3

Доказаност на разликите между вариантите по отношение на
признака брой на памуковите растения в края на вегетацията

Вариант х D Доказаност
11 13,1 2,30 ns
18 13,1 2,27 ns
12 12,4 1,56 ns
2 12,3 1,50 ns

13 11,8 1,00 ns
8 11,6 0,83 ns

14 11,6 0,83 ns
5 11,4 0,57 ns

17 11,0 0,16 ns
3 10,8 0,03 ns
1 10,8
9 10,8 0,00 ns

15 10,5 -0,27 ns
6 10,2 -0,57 ns

10 3,4 -7,37 ---
7 2,8 -8,00 ---
4 2,7 -8,07 ---

16 2,7 -8,10 ---
gD5% = 3,67 gD1% = 4,92 gD0,1% = 6,47
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Таблица 2. Влияние на вариантите върху броя на кутийките от 1 растение в края на
вегетацията на памука

2010г. 2011г. 2012г. 2010-2012г.Варианти

бр.кут./
1 раст.

бр.кут./
1 раст.

бр.кут./
1 раст.

бр.кут./
1 раст.

%

1. Нулева контрола 6,5 6,5 7,1 6,7 100,0

2. Контрола сокопаване 9,6 9,6 14,7 10,5 156,7

3. Гардиан + Гоал 2Е 9,8 9,8 10,5 9,0 134,3

4. Гардиан + Мерлин 750 5,5 5,5 2,0 2,5 37,3

5. Гардиан + Рафт 400 СК 10,6 10,6 10,8 9,6 143,3

6. Дуал Голд 960  + Гоал 10,5 10,5 10,9 9,7 144,8

7. Дуал Голд   + Мерлин 6 6 0,0 2,0 29,8

8. Дуал Голд 960   + Рафт 10,3 10,3 11,8 10,1 150,7

9. Стомп нов 330  + Гоал 9,6 9,6 11,1 9,7 144,8

10. Стомп нов   + Мерлин 5,7 5,7 1,8 2,5 37,3

11. Стомп нов 330 + Рафт 9,6 9,6 14,2 10,9 162,7

12. Гардиан 9,1 9,1 11,1 9,4 140,3

13. Дуал Голд 960 ЕК 8,8 8,8 11,3 9,1 135,8

14. Стомп нов 330 ЕК 10,4 10,4 12,6 10,6 158,2

15. Гоал 2Е 8,4 8,4 11,9 9,1 135,8

16. Мерлин 750 ВГ 6,1 6,1 4,1 3,4 50,7

17. Рафт 400 СК 9,7 9,7 12,5 9,5 141,8

18. Сонален 10,4 10,4 12,7 10,5 156,7

Доказаност на разликите между вариантите  по отношение на признака
брой на памуковите кутийки в края на вегетацията

Вариант х D Доказаност
11 10,9 4,23 +
14 10,6 3,96 ns
18 10,5 3,93 ns
2 10,5 3,86 ns
8 10,1 3,53 ns
6 9,7 3,13 ns
9 9,7 3,10 ns
5 9,6 3,00 ns

17 9,5 2,90 ns
12 9,4 2,80 ns
15 9,1 2,50 ns
13 9,1 2,46 ns
3 9,0 2,40 ns
1 6,7

16 3,4 -3,20 ns
4 2,5 -4,10 -

10 2,5 -4,10 -
7 2,0 -4,60 -

gD5% = 4,06 gD1% = 5,43 gD0,1% = 7,16
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Най-високи стойности от този показател са отчетени във  вариантите Стомп нов 330 ЕК + Рафт 400
СК, Сонален, Стомп нов 330 ЕК и Контрола с окопаване .

Дисперсионният анализ на обобщените тригодишни данни показва, че доказано най-висок
брой памукови кутийки са формирани при третиране на посева със Стомп нов 330 ЕК+Рафт 400 СК, а
най- силно фитотоксично действие  е отчетено при вариантите с приложение на хербицида Мерлин.

Заключение

От извършените изследвания могат да се направят следните по-важни изводи:
- При вариантите където се прилага двукратно окопаване (вар.2), комбинация от два

хербицида (вар. 5, 8 и 11) или самостоятелно използване на хербициди (вар. 12, 13, 14, 17 и 18), броят
на памуковите растения на 1 m2 надвишава този в нулевата контрола, като най-високи стойности са
отчетени във вар.11 (Стомп нов в доза 400 cm3/da + Рафт 400 в доза 100 cm3/da) и вар. 18 (Сонален в
доза 400 cm3/da). Броят на памуковите растения в тези два варианта надвишава нулевата контрола с
21,3%.

- При вариантите, варирането на броя на кутийките формирани от едно растение е от 9,0 до
10,6 броя, с изключение на нулевата контрола. Прилагането на агротехнически или химични методи
за борба с плевелите води до увеличаване броят на кутийките в края на вегетацията в сравнение с
нулевата контрола. Изразени в % тези данни варират от 34,3 (вар. 3) до 62,7 (вар. 11). Най-високи
стойности от този показател са отчетени във  вариантите Стомп нов 330 ЕК + Рафт 400 СК,  Сонален,
Стомп нов 330 ЕК и Контрола с окопаване.

- Дисперсионният анализ на данните показва, че доказано най-висок  брой памукови кутийки
са формирани при третиране на посева със Стомп нов 330 ЕК+Рафт 400 СК, а най- силно
фитотоксично действие  е отчетено при вариантите с приложение на хербицида  Мерлин.
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Abstract: In the period 2010-2013 in the region of Serres, Greece was up polish experience in cotton variety
Carmen, including 8 options weeded with tuberous sour grass Cyperus rotundus L. 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
pcs./m2. Experience had set the block method in four repetitions. It was found that weed infestation of cotton
by Cyperus rotundus L. to 4 pc./m2., slowing down his entry into the phase of square with 1 to 2 days. When
a higher degree of weed infestation with 8 and 16 pc./m2., changes are observed in the occurrence of
phenophase budding, blossoming and ripening for 1 to 2 days. At the highest densities of Cyperus rotundus
L. - 32 and 64 pc./m2., the occurrence of phenophase budding, flowering and ripening of cotton delayed by 3
to 5 days over the years. These changes are caused by the harmful effects of Cyperus rotundus L. on the
development of cotton, combined with the weather conditions during the year.

Key words: cotton, Cyperus rotundus L., density, weeds.

Въведение
Плевелите оказват многостранно вредно въздействие върху културните растения

включително и върху памука, като пряката вреда се свежда до това, че те са конкуренти по
отношение на влагата, светлината, топлината и хранителните вещества. Многогодишните проучвания
на Топалов В., 1986 показват, че при по висока степен на заплевеляване  сухата маса на памуковото
растение намалява с около 70%, а добивът  до 84,4 %. Същият автор съобщава, че критичният период на
памука при смесено заплевеляване от едногодишни видове е 2-ри същински лист – бутонизация на
културата. В свои изледвания Bukun B., 2004 определя критичния период на заплевеляване при памука за
условията на Турция, който е 1-2 седмица от поникването на културата до 11-12 седмица. Като начало на
този период, авторът приема 5% статистическо доказано намаление на добива.

 По данни на Димитров Я. и кол., 1995, при степен на заплевеляване 86,7 бр./m2 с обикновен
щир, полски синап и бяла  лобода, фенофазите от развитието на памука – поникване, 2-3 същински
лист, 5-6 същински лист, бутонизация и цъфтеж закъсняват  съответно с 2, 7, 8, 10 и 12 дни. Dimitrova
M., et. al. 2006 установяват, че плевелните видове Amaranthus retroflexus L., и Solanum nigrum L. независимо
от тяхната плътност доказано намаляват влагата в почвените слоеве 0-10 cm, 10-20 cm, и 20-30 cm във фази
цъфтеж и узряване на памука. Подобни проучвания при памука  са извършени и от Стойчев и кол. 2010,
Фетваджиева Н., С. Миланова 1995, Стойчев Д. и кол. 2009, Stoychev D. et al. 2010, Димитрова М. 1999, Byrd
J., H. Coble 1991.
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Материали и методи
Опитът е изведен в периода 2010 - 2013 година в землището на с. Алистрати, община Серес,

Северна Гърция на карбонатно алувиални почви /Calcaric Fluvisols/ с рН – 7,8 и съдържание на хумус
– 1,72%. Памукът е отглеждан на поливни условия по утвърдена за района агротехника, като е
използван сорт Кармен,  при междуредово растояние 0,96 m и гъстота на посева около  14000
растения на декар. Предшественик на памука е твърда пшеница.

Схемата на опита включва 8 варианта, където заплевеляването на памука с
клубенообразуваща кисела трева Cyperus rotundus L  варира с гъстоти от 0 до 64 бр./m2. в следната
последователност: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 и 64 бр./m2.  Опитът е  заложен по блоковия метод в 4
повторения с размер на опитната  парцелка - 1 m2. /Димова Д., Е. Маринков, 1999/. Гъстотите на
заплевеляване са постигнати чрез засаждане на по голям брой органи за вегетативно размножаване
(грудки)  във всеки вариант преди сеитбата на памука. По време на вегетацията на памука, всички
плевели от Cyperus rotundus L, които са над предвидената гъстота и плевелите от други видове, се
отстраняват чрез плевене. Определени са голям брой показатели, като в настоящата публикация са
включени резултатите за влиянието на заплевеляването върху продължителността на междуфазните
периоди сеитба-поникване, поникване - бутонизация, бутонизация - цъфтеж и цъфтеж-узряване.

Резултати и обсъждане
Като всяка култура и памукът преминава през отделни фенофази в процеса на вегетативното

си развитие. При увеличаване гъстотата на заплевеляване растенията започват да изпитват остър
недостиг на вода, светлина и хранителни вещества. Недостатъчната осигуреност на памуковите
растения с тези незаменими фактори води до сериозни смущения в процеса на тяхното развитие, като
забавяне при встъпване в отделните фенофази и промяна в продължителността на междуфазните
периоди.

На четири поредни таблици с №№ от 1 до 4 са представени данни за момента  на настъпване и
продължителността на отделните фенофази при памука в зависимост от степента на заплевеляване на
посева с Cyperus rotundus L. от 0 до 64 бр./m2. Представените на табл.1 данни за 2010 г. показват, че
при  заплевеляване на памука с до 16 бр./m2 Cyperus rotundus L., не оказва влияние върху
междуфазните периоди сеитба-поникване и цъфтеж-узряване, като продължителността им при
всички варианти е съответно  10 и 61 дни. Различия все пак се наблюдават при другите  междуфазни
периоди поникване до бутонизация и бутонизация до цъфтеж, макар и в рамките на 2 – 3 дни.
Продължителността на периода от поникване до бутонизация при изпитваните гъстоти на
заплевеляване продължава от 60 до 62 дни, а от бутонизация до цъфтеж  от 19 до 21 дни. Тези
различия макар и несъществени на този фон на заплевеляване показват, че с повишаване гъстотата на
Cyperus rotundus L. отрицателното въздействие на плевела се засилва, като се изразява основно в
забавяне в настъпването на някой фази от развитието на памука.

Таблица 1 Настъпване на фенологичните фази при памука в зависимост от
степените на заплевеляване с Cyperus rotundus L,. 2010 г

Настъпване на фенофазите и продължителност на междуфазните периодиВариант

сеитба поникване бутонизация цъфтеж узряване

№ бр/m2

плеве
ли

дата дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

1 0 03.05 13.05 10 14.07 62 02.08 19 02.10 61

2 1 03.05 13.05 10 14.07 62 02.08 19 02.10 61

3 2 03.05 13.05 10 12.07 60 02.08 21 02.10 61

4 4 03.05 13.05 10 13.07 61 02.08 20 02.10 61

5 8 03.05 13.05 10 13.07 61 03.08 21 03.10 61

6 16 03.05 13.05 10 14.07 62 03.08 20 03.10 61
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На табл. 2 са представени резултатите за 2011 г., където се изпитват допълнително и гъстоти
на заплевеляване на памука от 32 и 64 бр./m2 Cyperus rotundus L. Тенденцията описана през първата
година се запазва, като се наблюдава увеличаване на различията между вариантите при по високите
степени на заплевеляване на памука от 32 и 64 бр./m2 с Cyperus rotundus L. Разликите с нулевата
контрола през междуфазния период поникване-бутонизация  достигат  до 3 дни.

Таблица 2. Настъпване на фенологичните фази при памука в зависимост от различните
степени на заплевеляване с Cyperus rotundus L,. 2011 г

Настъпване на фенофазите и продължителност на междуфазните периодиВариант

сеитба поникване бутонизация цъфтеж узряване

№ бр/m2

плеве
ли

дата дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

1 0 08.05 22.05 14 09.07 48 27.07 18 01.10 66

2 1 08.05 22.05 14 10.07 49 27.07 17 01.10 66

3 2 08.05 22.05 14 10.07 49 27.07 17 01.10 66

4 4 08.05 22.05 14 11.07 50 27.07 16 01.10 66

5 8 08.05 22.05 14 10.07 49 27.07 17 01.10 66

6 16 08.05 22.05 14 11.07 50 29.07 18 03.10 66

7 32 08.05 22.05 14 12.07 51 30.07 18 05.10 67

8 64 08.05 22.05 14 12.07 51 31.07 19 05.10 66

През 2012 г. (табл. 3) при три  от четирите междуфазни периода се наблюдават различия
между отделните варианти, като най съществени са те през междуфазния период  поникване–
бутонизация,  където достигат до 5 дни между контролата и вариантите с най висока плътност и 2 -3
дни при междуфазните периоди бутонизация-цъфтеж и цъфтеж-узряване.

Таблица 3. Настъпване на фенологичните фази при памука в зависимост от
 степените на заплевеляване с Cyperus rotundus L,. 2012 г

Настъпване на фенофазите и продължителност на междуфазните периодиВариант

сеитба поникване бутонизация цъфтеж узряване

№ бр/m2

плеве
ли

дата дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

1 0 03.05 15.05 12 08.07 54 25.07 17 04.10 70

2 1 03.05 15.05 12 09.07 55 26.07 17 05.10 71

3 2 03.05 15.05 12 09.07 55 26.07 17 05.10 71

4 4 03.05 15.05 12 10.07 56 26.07 16 05.10 71

5 8 03.05 15.05 12 11.07 57 26.07 15 05.10 71

6 16 03.05 15.05 12 11.07 57 28.07 17 05.10 69

7 32 03.05 15.05 12 13.07 59 29.07 16 07.10 70

8 64 03.05 15.05 12 13.07 59 30.07 17 07.10 69
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През 2013 г. (табл. 4)  различията в продължителността на междуфазните периоди между
контролата и вариантите се движат в по-малки граници между 2 и 3 дни. Тези данни показват, че
продължителността на  междуфазните периоди се влияе освен  от заплевеляването и от
метеорологичните условия през съответната година.

Таблица 4. Настъпване на фенологичните фази при памука в зависимост от
 степените на заплевеляване с Cyperus rotundus L,. 2013 г

Настъпване на фенофазите и продължителност на междуфазните периодиВариант

сеитба поникване бутонизация цъфтеж узряване

№ бр/m2

плеве
ли

дата дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

дата продълж
ителност

1 0 27.04 08.05 11 07.07 60 25.07 18 10.10 77

2 1 27.04 08.05 11 06.07 59 25.07 19 10.10 77

3 2 27.04 08.05 11 07.07 60 25.07 18 10.10 77

4 4 27.04 08.05 11 08.07 61 25.07 17 10.10 77

5 8 27.04 08.05 11 07.07 60 25.07 18 10.10 77

6 16 27.04 08.05 11 08.07 61 24.07 16 11.10 79

7 32 27.04 08.05 11 09.07 62 26.07 17 12.10 78

8 64 27.04 08.05 11 10.07 63 27.07 17 11.10 76

От направените до тук констатации може да се обобщи, че заплевеляване на памука с 4 бр./m2

Cyperus rotundus L., води до забавяне на встъпването му във фаза бутонизация с 1 до 2 дни. При по-
високите степени на заплевеляване с 8 и 16 бр./m2, се наблюдават изменения и в настъпване на
фенофазите бутонизация, цъфтеж и узряване с 1 до 2 дни. При най-високата плътност на Cyperus
rotundus L. – 32 и 64 бр./m2 настъпването на фенофазите бутонизация, цъфтеж и узряване на памука
се забавя с 3 до 5 дни през отделните години. Тези изменения се причиняват от вредното въздействие
на Cyperus rotundus L. върху развитието на памука, като влияние оказват и метеорологичните условия
през съответната година.

Заключение

От извършените изследвания могат да се направят следните по-важни изводи:

-Заплевеляването на памука с Cyperus rotundus L. до 4 бр./m2,  забавя  встъпването му във фаза
бутонизация с 1 до 2 дни. При по-висока степен на заплевеляване с 8 и 16 бр./m2, се наблюдават
изменения в настъпване на фенофазите бутонизация, цъфтеж и узряване с 1 до 2 дни.

-При най-високите плътности на Cyperus rotundus L. – 32 и 64 бр./m2, настъпването на
фенофазите бутонизация, цъфтеж и узряване на памука се забавят  с 3 до 5 дни през отделните
години. Тези изменения се причиняват от вредното въздействие на Cyperus rotundus L. върху
развитието на памука, в съчетание с метеорологичните условия през съответната година.
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Abstract: Free access to fruit planting material  from the EU since 2007 has put strong competitive
pressure on the fruit nursery branch in Bulgaria. Major agronomic problem in the production of fruit
planting material is weed control. Gisela 6 is among the promising vegetative rootstock in modern fruit
cherry production because it provides greater intensification of the production process. This article aims to
determine the effectiveness of chemical weed control on the production of fruit planting material on
vegetative rootstock Gisela 6 and demonstrate its higher efficiency than hand-weeding on a conducted trial
during the period 2013-2014 in Fruit Growing institute in Plovdiv. The assessment shows that the
effectiveness and cost recovery in the production of cherry  trees in nursery are respectively: 8% and 7%
higher. Value added of chemical control is 320 lv/da higher. Meanwhile opportunity costs are low - 0.85%
of yield. The results are reason to recommend tested doses in the production of planting material on
vegetative rootstock Gisela 6 in the modern industrial nursery production.

Key words: fruit nursery, Gisela 6, herbicide efficiency, cherry cultivars

Въведение
Черешата се утвърди като една от основните овощни култури с най-големи площи в България

(6,256 ha, 2014). Поради много добрия прием на плодовете на вътрешния и международните пазари
търсенето на посадъчен материал нараства. Гизела 6 е сред предпочитаните вегетативни подложки в
съвременните черешови насаждения, тъй като осигурява по-висока интензификация на
производствения процес и по-висока икономическа ефективност от по-слабо интензивните
технологични подходи на отглеждане (Manolova and Kolev, 2013). На този етап тя се внася основно от
чужбина, но се произвежда и у нас. Овощарите биха купували посадъчен материал от родните
разсадопроизводители, ако същият е на конкурентни цени, с високо качество и ако е от нови
перспективни български сортове. В последните години се създадоха нови сортове череши с ценни
качества за производителите и потребителите. Такива са: сорт Косара – устойчив е на гъбна
сачмянка, узрява много рано и практически открива сезона на зреене на черешите. Плодовете му са
подходящи за консумация  в свежо състояние. Имайки предвид много ранния срок на зреене, те са
много едри - 26 mm (8g), с отличен сензорен профил (Zhivondov and Gercheva, 2009). Сортът
Тракийска хрущялка частично запълва интервала от време между зреенето на Бигаро Бюрла от една
страна и Бинг и Ван от друга. Плодовете му са много едри - 28-30 mm (10 -11g). Те са с много плътна
консистенция, тъмно червени и с отлични вкусови качества (Zhivondov, 2011). Задължително условие
за модернизиране на производството на посадъчен материал е въвеждането на ефикасен химичен
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контрол в разсадника. Прилагането на хербициди намалява ръчните практики и в значителна степен е
решение на проблема с недостига на работна ръка в земеделието, поради обезлюдяването на селските
региони (Hristov, 2011) и намаляване на интереса към работа в земеделието. Нашите проучвания по
темата опровергават разпространеното мнение, че химичните третирания са скъпи и не са по
възможностите на дребните производители, каквито са повечето разсадникари (Manolova and
Rankova, 2005; Манолова и Ранкова, 2007; Манолова, и др., 2009; Манолова, и др., 2014).
Изследването има за цел да определи ефективността на химичния контрол за борба с плевелите при
производство на посадъчен материал върху вегетативната подложка Гизела 6 и да покаже по-
високата му ефикастност от ръчните обработки както и да мотивира неговото приложение от
производителите.

Материали и методи
В периода 2013-2014 г. в Институт по овощарство – Пловдив е проучено влиянието на

почвените хербициди Стомп 33 ЕК и Гоал 4Ф върху развитието на вегетативната подложка Гизела 6 в
питомник първа  и втора година. Подложките Гизела 6 са произведени ин витро и са засадени в
питомник първа година по схемата (1,50 х 0,11 m). Отчетено е прихващане на засадените растения от
Гизела 6 -  95%. В питомник първа година вариантите са: 1. Контрола (нетретирана, ръчно плевена -
четирикратно + 2 броя окопаване през вегетация) и 2. Стомп 33 ЕК – 400 ml/da. През месец август
подложките са окулирани на спяща пъпка. Отчетено е 90 % прихващане на присадените пъпки. В
питомник втора година вариантите са: 1. Контрола (нетретирана, ръчно плевена - четирикратно + 2
броя окопаване през вегетация) и 2. Гоал 4Ф - 250 ml/da. Получени са 90% стандартни дръвчета от
прихванатите. Оценена е икономическата ефективност на цялостната система за химичния контрол
при производството на посадъчен материал от сортовете Косара, Бигаро Бюрла и Тракийска
хрущялка, присадени на Гизела 6 като е включено и двукратно третиране с Фузилад форте 140 ml/da.
При изчисляване  на разходите за химичен контрол е приложен класическият разчетен подход. По-
конкретно разходите включват: стойността на подложките, стойността на хербицидите, приготвянето
на разтвора, третирането на площта, доставката и съхранението (5% от преките разходи) и разходи за
лихви по кредити (12% ). Факторите на производството са оценени по пазарни цени през 2016 г.
Подложките са остойностени по цена 0,70 лв/бр, а цената на готовите дръвчета  от костилковите е
6.00 лв/дръвче. Приемаме питомник първа година за незавършено производство и разходите за
химична борба са прибавени към разходите за химичен контрол в питомник втора година.
Икономическата оценка е извършена чрез показателите добавена стойност, възвръщаемост на
разходите от химическата борба с плевелите (изчислена като отношение на общите приходи към
общите разходи), коефициент на ефективност на борбата с плевелите (изчислен като отношение на
добавената стойност към общите разходи) Определена е и алтернативната цена на химичния контрол.

Резултати и обсъждане

В таблица 1 са представени разходите за отглеждането на подложките, общите разходи за
химична борба с плевелите и получените добиви.. Вариантът с химично третиране е с 2,5 пъти по-
ниски разходи от нетретираната ръчно плевена контрола. Питомник първа година представлява
незавършено производство и разходите за химична борба са прибавени към разходите в питомник
втора година. Общите разходи в питомник първа година се оскъпявт значително поради използване
на ин витро произведената подложка Гизела 6.
Таблица 1: Добив на подложки и разходи за химическа борба с плевелите в питомник първа година при
отглеждането на вегетативната подложка Гизела 6

Стомп 33 ЕК - 400
ml/da

Контрола

Засадени подложки,  бр/дка 6060 6060
Разходи за подложки, лв/дка 4242.00 4242.00
Прихванати подложки,  бр/дка 5757 5757
Прихванати пъпки след окулиране на  подложките, бр/дка 5181 5181
Разходи за отглеждане в питомник първа година, лв/дка 94.63 240.00
Общи разходи, лв/дка 4336.63 4482.00
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Икономическата оценка на цялостната химична борба с плевелите при производството на
овощни дървета от сортовете Косара, Бигаро Бюрла и Тракийска хрущялка, присадени на
вегетативната подложка Гизела 6 е представена в таблица 2. Високата добавена стойност при
производството на овощни дървета е резултат от по-високата пазарна цена на дръвчетата. В
абсолютни числа добавената стойност на химическата борба в разсадника е с 320 лв/дка по-висока от
тази на контролата. Възвръщаемостта на разходите за химичен контрол е със 7% по-висока.
Съответно разходите за химична борба са по-ефективни с 8% в сравнение с контролата.
Алтернативната цена на разходите има голямо значение в икономиката. В случая, алтернативните
разходи на химичната борба в разсадника могат да бъдат оценени на 733 дръвчета, което е едва 0,85%
от реализирания добив. Получените резултати потвърждават предимствата на химичните третирания
в разсадника в изпитваните дози. Химичнита борба с плевелната растителност улеснява труда в
разсадника и решават в значителна степен проблемите с недостига на качествена работна ръка.

Таблица 2: Икономическа оценка на цялостната химическа борба с плевелите в питомник втора година
при производството на дървета от сортовете Бигаро бюрла, Косара и Тракийска хрущялка, присадени на
вегетативната подложка Гизела 6

Гоал 4Ф - 250 ml/da Контрола
Среден добив,  бр/дка 5181 5181
Общ приход, лв/дка 31086.00 31086.00
Общи разходи, лв/дка 4402.00 4722.00
Добавена стойност, лв/дка 26684.00 26364.00
Възвръщаемост на разходите 7.06 6.58
Ефективност на разходите за химична борба 6.06 5.58

Заключение
Икономическата оценка на химичния контрол в разсадника доказва по-високите

икономически резултати в сравнение с ръчните обработки. Ефективността и възвръщаемостта на
разходите са съответно: 8% и 7% по-високи. Добавената стойност на химическата борба в разсадника
е с 320 лв/дка по-висока от тази на контролата. Същевременно алтернативните разходи са много
ниски: 0,85% от добива. Това ни дава основание да препоръчаме на производителите да използват
изпитваните хербициди при производството на овощни дървета върху вегетативната подложка
Гизела 6. Прилагането на химичната борба ще позволи на разсадникарите да произведат по-евтин и
качествен посадъчен материал с използване на по-малко непривлекателен ръчен труд. Едновременно
с това се постига по-висока ефективност на производството. Резултатите от икономическата оценка
на химичния контрол при производството на черешови дръвчета върху  подложка Гизела 6 са
сериозна мотивация за прилагането му в практиката.
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SURVEY OF THE REACTION TO DISEASES OF NEW VARIETIES ORIENTAL
TOBACCO DUPNITSA 160 AND DUPNITSA 733 UNDER FIELD CONDITIONS

Hristo Bozukov
Tobacco and Tobacco Products Institute - Plovdiv 4108, Bulgaria
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Abstract: New Oriental varieties of tobacco Dupnitsa 160 and Dupnitsa 733 are included in the Variety
List "A" of Bulgaria. Determining their reaction to major economically important diseases in different
production areas of the country is essential for their successful implementation in practice. The study
appears on a practice field Markovo a range of varieties Dupnitsa 160 and Dupnitsa 733 compared with
the varieties Katerini and Plovdiv 7 as controls.
Aim of the study was to ascertain their reaction to diseases growing in field conditions outside the
region for which they were created.
The attack disease was recorded in natural infectious background.

Key words: tobacco diseases, new varieties of tobacco

Въведение

Българските ориенталски тютюни са известни на националното и световното цигарено
производство от десетилетия. Голямото разнообразие на почвено-климатични условия в
тютюнопроизводствените райони на България, обуславяха разнообразието в потребителските
достойнства на отглежданите ориенталски и едролистни тютюни, което бе предпоставка за
задоволяване интересите на купувачи с различни изисквания.

Разнообразието в екологичните и други условия на България създаде богато разнообразие
от тютюневи произходи със специфични и характерни качество и пушателно-вкусови свойства.
Именно това разнообразие на произходи беше отличителен белег на българските тютюни. След
отпадане районирането на различните сортове тютюн, се изгуби и типичността на тютюневите
произходи. /Бозуков, Х. 2015/

През последните години тютюневата наука в  България разработи редица нови сортове
ориенталски тютюн с високи производителски, търговски и потребителски качества, които могат
да върнат старата слава на българските тютюни. Сред тях са и сортовете Дупница 160 и Дупница
733. / Станкев, Г. 2006; Станкев, Г., Бозуков, Х. 2015. /

Ориенталските сортове тютюн Дупница 160 и Дупница 733 са  включени в сортова листа
«А» на България.

Имунологичната характеристика на тютюн Дупница 160 показва, че същият е устойчив
на тютюнева мозайка, мана, кафяви листни петна и чернилка.

Дупница 160 е предназначен за отглеждане в планински и полупланински райони с
надморска височина над 500 м.
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Имунологичната характеристика на Дупница 733  показва, че сорта е устойчив на
тютюнева мозайка и некроза. Толерантен е на сипаница, див огън и пепелница. / Бозуков, Х.
2008. /

Дупница 733 е предназначен за равнинни и поливни райони.

Цел на проучването бе да се установи реакцията на новите сортове към болести при
отглеждане в полски условия, различни от тези на район Дупница, за който са създадени, а
именно опитно поле Марково.

Материали и методи

Изследванията са извършени в периода 2013-2014 год. в опитното поле на Институт по
тютюна и тютюневите изделия-Марково. Разсадени са новите сортове Дупница 160 и Дупница
733, както и сортовете Катерини и Пловдив 7, като контролни. Сорт Пловдив 7 е райониран за
района на Пловдив, където е опитното поле на ИТТИ, а сорт Катерини е интродуциран гръцки
сорт. Опитните парцелки са по 20 м2 в 4 повторения.

Растенията в опитните парцелки са отглеждани при стандартна агротехника, без
третиране с пестициди /инсектициди и фунгициди за да не се препятства евентуалното им
заразяване.

Отчитано е нападението от болести по тютюна във фаза - 21 лист на растенията.
Отчитането е извършвано по методика на ИАСАС / Бозуков, Х. 2006. /

Резултати и обсъждане
В таблици 1 и 2 са представени резултатите от изследването. По двата нови сорта

Дупница и контролните сортове беше отчетено слабо нападение от вирусните PVY, TMV, TSWV и
гъбната Alternaria spp. Видна е тенденцията, новите сортове Дупница 160 и Дупница 733 и през
двете години да се нападат в по-нисък процент от контролните сортове. Дупница 160
потвърждава сортовата си характеристика на устойчив към тютюнева мозайка (TMV) и кафяви
листни петна (Alternaria spp.), а Дупница 733 устойчивостта си на тютюнева мозайка (TMV)  и
некроза/доматена бронзовост/ (TSWV) при условията на район Пловдив. Това показва, че двата
нови сорта имат висока екологична пластичност и стабилна устойчивост към най-важните за
тютюна заболявания дори в райони извън ариала им на отглеждане.

Таблица 1. Резултати от изпитване реакцията на сортовете Дупница 160 и Дупница 733
                    за реакция към болести при полски условия през 2014 год.

Заболяване и % заразени растенияСорт
тютюн PVY TMV TSWV P. tabacina Alternaria spp. Ps.syringae

Катерини 21,0 3,6 7,3 0,0 14,5 0,0
Дупница 733 11,8 1,0 2,6 0,0 6,1 0,0
Пловдив 7 18,2 2,5 5,8 0,0 11,7 0,0
Дупница 160 11,3 1,5 1,8 0,0 4,5 0,0

Таблица 2. Резултати от изпитване реакцията на сортовете Дупница 160 и Дупница 733
                    за реакция към болести при полски условия през 2015 год.

Заболяване и % заразени растенияСорт
тютюн PVY TMV TSWV P. tabacina Alternaria spp. Ps.syringae

Катерини 16,0 4,2 6,8 0,0 10,5 0,0
Дупница 733 9,8 1,5 1,8 0,0 5,0 0,0
Пловдив 7 15,2 3,5 6,2 0,0 9,7 0,0
Дупница 160 10,3 2 ,0 1,3 0,0 4,0 0,0
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Поява и развитие на обикновена мана /Peronospora tabacina/ и див огън /Pseudomonas
syringae pv. tabaci/ не беше констатирано, поради неблагоприятните за развитие на тези патогени
климатични условия през периода.

Изводи

1. При полски условия на естествен инфекциозен фон новите сортове Дупница 160 и Дупница
733 се нападат от болести в по-нисък процент от контролните сортове Катерини и Пловдив 7.

2. Двата нови сорта имат висока екологична пластичност и стабилна устойчивост към най-
важните за тютюна заболявания при полските условия на район Пловдив.
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Tobacco seedling is important stage in the technology of tobacco production. During this process, soil
protection from diseases and weeds is a indispensable and regularly applied measure. It is necessary to pay
great attention in the implementation of this measure in order to avoid contamination of soil and the
environment.
Soil and manure are good media for causing agents of various diseases and weeds that affect the normal
growth and development of tobacco seedlings. Other, although rarely applied measure for soil disinfection,
beside application of chemicals, is increase of temperature with fire, steam or electricity.
Chemical products for protection include various compounds that are harmful to human health (Nadezdin,
1961, Uzunoski, 1985). One of the compounds that was used for a long period is methyl bromide – total
pesticide and destroyer of the ozone layer (Dimeska et al, 2002), which was abolished in developed countries
in 2005 and in developing countries in 2015. Chemical products must be changed regularly because weeds,
diseases and insects develop a resistance to them over the years.
In our research on protection of tobacco seedlings from weeds, peracetic acid (PPA) was applied as an
alternative solution for disinfection of soil and seed material. The trial was set up in six variants with five
replications and we expect that the results of investigation will provoke interest for further investigation.

Key words: seedlings, tobacco, disinfection, peracetic acid

Introduction

Production of seedlings is important stage in the technology of tobacco production. Disinfection of soil from
diseases and weeds during the seedlings growth is necessary and regularly applied measure. The most
commonly used products for soil disinfection are chemicals, but due to their negative effect on environment,
great attention has been paid to the use of eco-friendly products.

Soil and manure are hosts to various diseases and weeds that affect the normal development of
tobacco seedlings (Dimeska et. al, 2001). The aim of this investigation was to estimate the effect of peracetic
acid on seedlings growth. This acid oxidizes rapidly and is not toxic to the environment.

Мaterials and method
The experiment was conducted in the Biological laboratory of the Scientific Tobacco Institute – Prilep
(Photo 1), using 15% peracetic acid (PAA) CH3COO. It is a liquid, clear, colorless and non-foaming
compound with a strong odor of acetic acid. It is stored in refrigerator in a cool and dark place. It has a
stronger oxidation power than chlorine and can be easily rinsed. Peracetic acid was used to prepare various
concentrations of aqueous solutions (0.1%, 0.3% and 0.06%). To estimate the effect of peracetic acid, six
variants were tested, one of which was used as a check (untreated).  Each variant was set up in 5 replicates
(Photo 1). The area of a pot was 0,038 m2 and the area of all 5 replicates of each variant was 0,19 m2. Seed of
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the variety P-23 was sown at 0,1 g per pot. The six variants included in the investigation are presented in
Table 1. The effect of PAA on soil pH was tested in the Agrochemical Laboratory of Tobacco Institute -
Prilep using scientifically recognized method.

Photo 1. Biological laboratory
Table 1. Variants of the experiment
No.. Variant Soil Manure Seed Seedlings

I Check - - - -

II 0,1% aqueous solution of
PAA with 0,500 l per pot

Treated 30-60
minutes prior to

sowing

- - -

III
0,1% aqueous solution of
PAA at prepared pots with

0,500 l per plot Treated
Treated Treated -

IV 0,3% aqueous solution of
PAA applied foliary - - - Treated at 5-leaf

stage

V 0,3% aqueous solution of
PAA with 0,700 l per pot

Treated 24-48 h
before sowing - - -

VI
0,06% aqueous solution of
PAA on fertilizer with 500 l

per pot
-

Treated 24-
48 h before

sowing

Resulrs and discussion

The above data show that the shortest growth period from germination to transplanting of seedlings was
observed in Variant 1 (untreated) and Variant IV (foliar treatment in the 5-6 leaf stage).
Variants III and V germinate somewhat later, i.e 8 days after sowing, and the seedlings are ready for
transplanting in 43 days, which is not significantly different from the other variants.
Bozuhov, 2002 states that tobacco seedling transplanting is ready for 53 days using the manure, and for 48
days using lenosak.

Table 2 Length of the growing season of seedlings treated with various rates of PAA

Date of
sowing

Germination (Cruise leaves)
4-leaf stage

(Raising ears)
5-6 leaf stage

Rapid growth Seedlings
ready for
transplanting
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s
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ay

s
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D
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s
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e

I  Ø 16.06 21.06 6 27.06 17 6.07 21 14.07 29 26.07 41
II 16.06 22.06 7 28.06 18 8.07 23 15.07 30 27.07 42
III 16.06 23.06 8 29.07 19 8.07 24 15.07 30 28.07 43
IV 16.06 21.06 6 27.06 17 6.07 21 14.07 29 26.07 41
V 16.06 23.06 8 29.06 19 8.07 23 15.07 30 28.07 43
VI 16.06 22.06 7 28.06 18 8.07 23 15.07 30 27.07 42

184



PAA effect on the number of weeds (Table 3. ) was the most evident in the first uprooting, while the highest
number of weeds was recorded in Variant 1 (78) and Variant IV (72). In Variants V and VI the number of
weeds was lower (30 and 29 weeds, respectively). The same ratio was observed in the second uprooting of
weeds, which points out to a reduced weeds number in variants treated with  PAA.

Table 3. The effect of PAA on the number of weeds - first uprooting of seedlings in the 5-6 leaf  stage

Variant
I II III IV V VIWeed species
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Amarantuhus
retroflexus L.

38 6.68 15 3.88 22 1.85 41 4.84 12 0.90 17 1.96

Chenopodium
album L.

16 3.66 12 1.79 10 1.19 15 3.52 12 1.32 10 1.51

Solanum
nigrum L.

10 3.79 9 2.74 8 3.60 7 4.26 5 1.94 1 1.03

Portulaca
oleraceae L.

11 2.99 7 1.09 1 0.06 3 0.35 1 0.15

Digitaria
sanguinalis L.

3 0.96 5 0.99 2 1.88 3 0.66 1 0.46 / /

Equisetum
arvense L.

/ / 1 0.09 / / / / / 4.61 / /

Total number
and mass of
weeds after
first uprooting

78 18.08 49 10.58 43 8.58 72 14.27 30 / 29 4.65

Relative
difference in
relation to the
check

100% 100% 63% 58% 55% 47% 92% 79% 38% 25% 37% 26%

Graph 1. Percentage of weeds after the first uprooting, by variants

Variants treated with various concentrations of PAA showed good results in reducing the percentage of total
weeds compared to the check.

Table 4. Second uprooting of seedlings in the stage of rapid growth

Variant

185



I II III IV V VIWeed species
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Amarantuhus
retroflexus L.

8 1.39 / / 5 0.59 4 0.89 7 1.02 6 0.68

Chenopodium
album L.

3 0.74 / / / / 1 0.47 / / / /

Solanum
nigrum L.

2 1.01 1 1.66 3 1.34 1 1.09 1 0.55 1 0.11

Portulaca
oleraceae L.

4 4.05 7 3.67 1 0.37 8 1.89 2 0.87 2 0.27

Digitaria
sanguinalis L.

/ / / / / / / / / / / /

Equisetum
arvense L.

/ / / / / / / / / / / /

Total number
and mass of
weeds after first
uprooting

17 7.19 8 5.33 9 2.30 14 4.31 10 2.44 9 1.74

Relative
difference in
relation to the
check

100% 100% 47% 74% 52% 32% 82% 60% 59% 34% 53% 24%

Graph 2. Percentage of weeds after the second uprooting, by variants

Economically significant pathogen commonly occurs in tobacco seedlings with us, and the world is
Rizoctonia solani, known as the cutting seedlings (Tachkoski et al, 2001).
The lowest index (0.2%) of damping off disease Table 5, caused by the fungus Rhizoctonia solani, was
recorded in Variant II, in which soil treatment  with 0.1% aqueous solution of PAA, 30-60 minutes before
sowing of the seed. In all other variants,  the index of cutting off disease was higher. Somewhat higher
disease index  was observed in variants  V  (0.8%) and VI (1.2%).

Table 5.  Index of damping off disease in transplanted tobacco variants

ReplicateVariant
1 2 3 4 5

Average

I 0 1 1 0 0 0.4
II 0 0 0 1 0 0.2
III 1 1 1 0 0 0.6
IV 0 0 1 1 1 0.6
V 0 1 1 2 0 0.8
VI 1 2 2 2 1 1.2
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The results presented in the table show that alkalinity of soil is slightly increased. Peracetic acid  showed no
effect on soil pH (Table 6).

Table 6. The influence of  РАА on soil рН

Variant рН
I 7.65
II 7.93
III 8.06
IV 8.04
V 8.21
VI 8.15

Conclusion

Based on the results of investigations, the following conclusions can be drawn:
- Among the six variants included in the investigation, the shortest period of germination (6 days) and time
for transplanting the seedlings (41 day) was recorded in Variants I and IV. In Variants III and V, the
seedlings germinated in 8 days and were ready for transplanting in 43 days.
Variants V and VI showed the lowest uniformity of seedlings and incomplete germination of seeds. These
variants were treated with 0.3% aqueous solution of PAA.
-  PAA effect on the number of weeds was the most evident in the first uprooting, while the highest number
of weeds was recorded in Variant 1 (78) and Variant IV (72). In Variants V and VI the number of weeds was
lower (30 and 29 weeds, respectively). The same ratio was observed in the second uprooting of weeds, which
points out to a reduced weeds number in variants treated with  PAA.
- The lowest index (0.2%) of damping off disease, caused by the fungus Rhizoctonia solani, was recorded in
Variant II, in which soil treatment  with 0.1% aqueous solution of PAA, 30-60 minutes before sowing of the
seed. In all other variants, the index of cutting off disease was higher.
- Peracetic acid has no effect on soil pH.
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Abstract: Fruit species are high heterozygous and lots of traits are polygenically inheritated. Tracing the
inheritance of the traits would increase the efficiency of the fruit breeding process by helping the choice of
donors of desirable properties. Object of this study are 152 apricot offsprings from parent combination
Harlayne х Harcot planted in 2011. Leaf area, angle of leaf apex, shape of leaf base, incision of margins of
the leaf blade, date of ripening and fruit biometry were investigated. According to the data a big group of
hybrids (55), are with smaller leaf area than both parents. According to the angle of the leaf apex and shape
of the base, part of the offspring show different properties. Concerning incision of the margins, most of the
hybrids are similar as cultivar Harcot. Forty four of the investigated hybrids are early-bearing which is
28.75% of the offspring. Fruit ripening period lasts 17 days – starts at the end of June and ends at the end of
the first decade of July. For 33 of the hybrids the fruit ripening date is between the both parents. Ten of the
hybrids surpassed the parents by average fruit weight. The fruit shape, color and suture are variable. Both
parents and most of the hybrids have equal fruit shapes. A big number of the hybrids in fruit color and suture
are like the mother cultivar – respectively 28 and 33 hybrids. Part of the hybrids have good relative share of
the fruit stone. In general ten hybrids surpassed the parental cultivars which is a prerequisite for making a
choice of elites.

Въведение
Селекцията на нови сортове при овощните култури е процес изискващ много време и усилия.

Според Crossa-Raynaud et al. (1989) от хиляда хибрида обикновено се получава само един добър сорт.
При това се наблюдава висока хетерозиготност и много от признаците се унаследяват полигенно.
Проучването на характера на унаследяването им в потомството би довело до по-голяма ефективност
на селекционния процес чрез правилен подбор на донори на желани качества.

Кайсията е вид, нуждаещ се от генетични подобрения съгласно аспектите на адаптивност към
екологичните фактори, устойчивост на болести и качество на плодовете. Вида се отличава със
слабата си екологична пластичност, което прави отглеждането му в нетипични райони, дори и при
провеждане на масивни растително защитни мероприятия, доста трудно. Срокът на узряване на
плодовете е сравнително кратък, което позволява да бъдат избегнати повечето неприятели и
използването на голямо количество пестициди (Bassi, Audergon; 2006). Много трудна селекционна
задача е комбинирането на ценни помологични качества, адаптивност към околната среда,
устойчивост на биотични фактори и стабилен добив (Krška et al; 2006). По-често, овощните видове
показват непрекъснато вариране в поколението по фенотип, което налага генетичен анализ. Повечето
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признаци при кайсията се контролират полигенно (Couranjou; 1995) т.е. тяхната фенотипна проява се
определя от два или повече полимерни гена. Механизмите на унаследяване са проучени при много
видове от род Prunus ( Couranjou; 1995).

 Търговската стойност на кайсиите зависи изцяло от качеството на плодовете. Характерни
признаци за качеството на плодовете, като размер, аромат, вкус и други, могат лесно да бъдат
подобрени чрез селекционния процес, тъй като съществува голямо разнообразие на генетичните
ресурси за тези качества (Krška et al.; 2009). Paunović (1987) проследил унаследяването на
характеристиките на плода при няколко кайсиеви линии и установил, че формата на плода е много
стабилен признак, който се унаследява в поколението, а теглото счита за вариабилен признак.
Резултатите от проучване проведено от Ruiz (2012) и колектив също показват полигенния характер на
унаследяването на повечето признаци определящи качеството на плода. Размерът на плодовете,
ароматът, и периодът на зреене също са контролирани количествено (Sychov; 1996). Количествения
характер на унаследяването и високата степен на предаване на признаците в поколението показва
годността на избора на родителския компонент по фенотип (Couranjou; 1995).

Листата са фотосинтезиращия орган на растенията. Формата и големината са важни фактори,
които оказват влияние върху развитието на растението. Формата на листата е генетично фиксирана,
но се влияе и от факторите на околната среда. Типичен пример е реакцията на някои растения при
засенчване – листната дръжка се удължава, а площта на петурата в някои случаи намалява или се
увеличава (Tsukaya; 2005). Характеристиките на листата са приети от много изследователи за един от
най-важните систематични белези (Yilmaz et al.; 2012). При прасковата цвета и формата им се
контролират от единични гени, чрез пълно доминиране (Yamamoto et al.; 2001).

Целта на настоящото изследване е да се проследи унаследяването на някои признаци свързани
с листата и плодовете в потомството на хибридно семейство Харлейн х Харкот.

Материал и методи

Проучването е проведено през 2015 г. в селекционна градина на Института по овощарство –
гр. Пловдив. Обект на наблюдение са 153 кайсиеви хибрида от родителската комбинация Харлейн х
Харкот, засадени в селекционна градина през 2011г. На средна проба от 15 листа, взети от средната
част на едногодишния прираст, е определена формата на върха и основата на листа и типа на
периферията. За определяне на наблюдаваните признаци на плода, при хибридите с повече плодове е
вземана средна проба от 25 плода, а при останалите, където плодовете са по - малко са взимани
възможният най – голям брой. За определяне формата на върха и основата на листата, типа
периферия и формата на плода са използвани дескрипторите на UPOV и IBPGR. Листната площ е
определяна на принципа на листния площомер. Проучените признаци за хибридите са сравнявани с
тези на сортовете използвани за родители – Харлейн и Харкот. Данните са анализирани като е
използван инструмента "Хистограма" от Analysis ToolPak в Microsoft Office Excel.

Резултати и обсъждане

Вирусът на шарката по сливата е основен лимитиращ фактор при отглеждане на кайсията.
Използването на устойчиви сортове е най-доброто средство за контрол на заболяването (Karayiannis,
1993). След 10 годишно изследване Polak and Kominek (2012) доказват, че Харлейн е имунен на 6
щама на Plum pox virus. В тази селекционна програма сортът е използван, като донор на устойчивост
в поколението. Харкот е частично устойчив, но е включван в селекционни програми и като донор за
ранозрелост и добро качество на плода (Karayiannis, 2005).Той е частично устойчив на PPV –
устойчив на щам PPV – D, но е възприемчив към PPV – M (Rankovic et al., 1997). Плодовете са едри, с
отлични вкусови качества.

Колкото по –голяма е площта на листната петура, растенията усвояват повече светлинна
енергия (Tsukaya; 2005). Сойностите на листната площ, при хибридите от семейство Харлейн х
Харкот, средно за 1 лист варират в широк диапазон. Според анализа на данните те се разделят на 5
групи. От двата родителски сорта, Харлейн е с по - голяма листна площ (45,02 сm2/1 лист). Осем от
хибридите го превъзхождат по този признак. Двадесет са с междинна стойност, по-голяма листна
площ от сорт Харкот, но по-малка от тази на Харлейн. По - голямата част от хибридните растения
(51бр.) приличат на бащиния родител , а 18 бр. на майчиния (табл.1).
В зависимост от вида на периферията листата се разделят на 2 групи – листа с двойно назъбена или с
двойно напилена периферия (фиг.1). Родителският сорт Харлейн е с двойно назъбена периферия. От
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хибридното поколение този признак са унаследили 61 растения. Останалите 91 са с двойно напилена
периферия, като Харкот (табл.2). По формата на върха на майчиния сорт приличат 25, а други 25
растения - на бащиния, съответно с голям и прав ъгъл. Останалите 102 хибрида са със средно голям
ъгъл на върха на листата и не приличат на родителските форми. Формата на основата на листа при
Харлейн е пресечена , а при Харкот – заоблена. В изследваното поколение при 70 растения основата
на листната петура е пресечена, при 32бр. е заоблена и при 50 бр. сърцевидна (фиг.2).

Табл. 1 Разпределение на хибридите по групи според листната площ

Листна площ /см2/ Брой хибриди
45,02 Харлейн
34,18 Харкот
14-30 55
30-36 51
36-40 20
40-46 18
46-54 8

Фиг. 2. Сърцевидна, заоблена и пресечена основа на листа

Табл.2 Описание на листата на хибридно семейство Харлейн х Харкот

Наблюдавани признаци

Двойно назъбена Двойно напилена -

Харлейн и 61 бр. хибриди Харкот и 91 бр. хибриди -

Връх тъп прав средно голям
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Харлейн и 25 бр. хибриди Харкот и 25 бр. хибриди 102 бр. хибриди

пресечена заоблена сърцевидна
Основа

Харлейн и 70 бр. хибриди Харкот и 32 бр. хибриди 50 бр. хибриди

От родителската комбинация Харлейн х Харкот през 2015 г. плододадоха 44 хибрида.
Техните плодове узряват през периода от 19 юни до 6 юли, като последователността е
представена на фиг. 3. Заедно с Харкот, първи узряха два от хибридите (12-55 и 12-38). При по-
голямата част от дърветата 70,45 % (31 бр.) срока на зреене е междинен, като най-късен е при
хибрид 12-42, съответно 6 дни след по-къснозреещия родител. Със същия период на зреене,
като Харлейн, бяха 4 хибрида.

Фиг. 3 Плодове от родителските сортове и от хибридното потомство
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Фиг. 3 Фенограма на зреене на хибридно семейство Харлейн х Харкот

През 1980 г в Италия стартира селекционна програма като една от основните и цели е да
се удължи периода на зреене. В рамките на проведеното проучване на 3 хибридни семейства
Bassi допуска, че периодът на зреене се определя олигогенно (Bassi,Negri,1991). По – късно
през 1986 г. Nyujtó и Banai съобщават, че домониращ фактор е късния период на зреене. Според
Milošević и колектив (2010) периодът на зреене се обуславя от генотипа, но силно се влияе и от
абиотичните фактори.

Нашите данни подкрепят твърденията на Bassi and Negri и Milošević и др., тъй като
70,45 % от хибридите узряват след по - ранозреещия родител Харкот. Прието е за качеството на
плодовата продукция да се съди по средната маса и размери на един плод. Признака маса на
плодовете е количествен и неговото унаследяване зависи от множество гени и може да варира в
зависимост от факторите на средата (Xue-sen et al.; 2005, Vachůn, 2003).

По дескриптора IBPGR, според измерената маса, плодовете се класифицират като много
дребни, дребни, средно едри, средно едри до едри, едри, много едри и изключително едри. През
2015 г. плодовете на майчиния сорт Харлейн са със средна маса 38,25 g и се категоризират като
дребни, а плодовете на Харкот – като средно едри, със средна маса 49, 31 г. Един от хибридите
е с много дребни плодове – под 30 g. Най – много от плододалите през 2015 г. хибриди попадат
в групата с дребни плодове, приличащи на Харлейн – 25 броя. Голяма е и групата на
хибридите, които приличат на бащиния родител – 15 броя са със средно едри плодове.
Плодовете на 3 от хибридите превъзхождат и двата сорта. При 2 от тях плодовете са средно
едри до едри, а при 1 – много едри (табл.3)
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Плодовете на двата родителски сорта са с яйцевидна форма (Фиг.4). В поколението се
наблюдава разпадане на признака – има плодове с кръгла (9 хибрида) и плодове с елипсовидна
форма (6 хибрида), но най – голяма е групата на хибридите унаследили формата на плодовете
на родителите (29 броя). Признака за яйцевидна форма на плодовете се унаследява доминантно
(V. Bălan et al;2007).  Цвета на всички плодове е в оранжевата гама. С по-светъл цвят се
отличават 9 хибрида. Приличащи на Харкот и с по – тъмно оцветяване са 7 броя, а 28 приличат
на Харлейн. При повечето хибриди (33 броя) коремния шев е като при Харлейн, а при 9 като на
Харкот. При плодовете на 2 хибрида коремния шев се различава и е по- слабо вдлъбнат.

Табл. 4 Описание на плодовете получени от хибридно семейство Харлейн х Харкот

Наблюдавани признаци

яйцевидна кръгла елипсовиднаформа на плода
гледана през коремния

шев Харкот, Харлейн и
29 бр. хибриди 9 бр. хибриди 6 бр. хибриди

оранжев тъмно оранжев светло оранжевцвят на  плода
Харлейн и 28 бр.

хибриди
Харкот и 7 бр.

хибриди 9 бр. хибриди

среден дълбок плитъкдълбочина на коремен
шев Харлейн и 33 бр.

хибриди
Харкот и 9 бр.

Хибриди 2 бр. хибриди

Табл.5 Съотношение между масата на плода и масата на костилката в %

Процент на масата на
костилката от масата на
плода

Брой хибриди в
съответната група

7,42 Харлейн
5,21 Харкот
4,8- 6,0 15
6,0 – 8,0 25
8,0 – 10,0 4

Табл. 3 Класификация на плодовете според средната им маса

Маса на плода /g/ категория на плодовете според дискриптора на IBPGR Брой хибриди

38,25 дребни Харлейн
49,31 средно едри Харкот
до 30 много дребни 1

31 -  45 дребни 25
46 - 55 средно едри 15
56 - 60 средно едри до едри 2
61 - 70 едри 0
71 - 85 много едри 1
над 85 изкючително едри 0
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Най-голям процент на костилката спрямо масата на плода е измерен при един от изучаваните
хибриди - 9,25 %. По отношение на този показател се очертават три групи, като най-
многобройна е групата, която има прилика с майчиния сорт Харлейн. С много добро
съотношение между плода и костилката са 34 % от плододалите хибриди.

Заключение
Въз основа на получените резултати при изследваното хибридно потомство от

родителската комбинация Харлейн х Харкот може да се направят слeдните изводи:  Големината
на листната петура варира в широки граници, като 8 хибрида превъзхождат родителските
сортове. Вида на периферията на листата се унаследява в потомството, като хибридите
приличат или на бащиния или на майчиния компонент. Признаците за форма на върха и
основата на листата се разпадат, като се наблюдават и различни от родителските форми.
Плодовете на 70,45 % от плододалите хибриди узряват след по - ранозреещия родител Харкот,
което показва, че този признак се унаследява интермедиерно. Повечето плодове получени от
хибридното поколение са с яйцевидна форма. Цвета на плодовете и дълбочината на коремния
шев са вариабилни признаци.
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CONTENT AND FORM OF THE MINERAL PHOSPHATE IN LEACHING VERTISOLS
UNDER TWO LEVELS OF FERTILIZATION AND THREE TYPES OF CROP ROTATION
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Аbstract: The aim of the study was to trace the forms and content of phosphate in 0-60 cm. soil layer
leached Vertisols under the influence of a ten year rotation of barley- barley, barley -sunflower and
barley -alfalfa grown on 23 years of barley (Hordeum vulgare L.)  monoculture with different fertilizer
rates. The study was conducted in the experimental field of the Institute of Agriculture - Karnobat on
soil type leached Vertisols {Haplic Vertisols (Eutric) /FAO 2006/}. The experiments were carried out
with two differentiated cultures nitrogen-phosphorous-potassium norms. To follow the changes of soil
phosphorus samples were analyzed for mobile P2O5 method Egner-Rheem and the forms of the
mineral phosphorus method N. Nikolov. As a result of the multi-annual fertilization and method of
crop rotation, easily soluble phosphates 0-20 cm layer moving in the range of 5.96 to 7,64 mg P / 100
g soil. This shows the exhibit average availability with mobile soil phosphates. There is a tendency of
reduction of easily soluble phosphates in depth profile. The largest share of fractionated inorganic
phosphates falls on hardly soluble calcium phosphates. Hardly soluble aluminium and iron
phosphates in all variants of fertilization and crop rotation units reduce the depth of the profile, under
which iron predominate over aluminium phosphates.

Key words: phosphorus, fertilization, rotations, “barley-sunflower”, “barley-barley”, “barley-alfalfa

Въведение

Почвеното плодородие условно се определя като «потенциално» и «активно».
Потенциалното плодородие обхваща основни физични, физико-химични и химични
характеристики на почвата и практически не може да се промени в кратък период от време.
Активното плодородие ежегодно осигурява в усвоима форма необходимите за растенията
хранителни вещества. Неговите промени зависят от агротехниката за отглеждане на културите
– главно от редуването и торенето на културите. Промените в активното почвено плодородие
под влияние на редуването и торенето на културите се установяват достатъчно достоверно в
дълготрайни стационарни опити.

В страната са извършени голям брой изследвания за влиянието на редуването и
торенето на културите върху плодородието на различни почвени типове (Борисов и др., 1988;
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Гушевилов и Карлик, 1991; Панайотова и Карев, 1997; Вълев и Гушевилов, 1998; Гушевилов,
1998; Пачев, 2001; Филипов и Делчев, 2001 и др. ).

Подобни частични изследвания са провеждани и на излужена смолница от Югоизточна
България. В дисертационни трудове, обобщаващи данни от дълготрайни стационарни опити,
Василев (1986) и Зарков (1996) проследяват ролята на сеитбообращението, а Котева (1993)
установява ефекта от торенето върху някои основни характеристики на почвата. Не е
изследвано комплексното влияние на редуването на културите и торенето върху състоянието на
фосфатите в излужена смолница.

Целта на проучването е да се проследят формите и съдържанието на фосфатите в
излужената смолница под влияние на десет годишно редуване на ечемика с ечемик, слънчоглед
и люцерна в извънсеитбооборотен клин, отглеждани върху 23 годишна монокултура с различни
торови норми.

Материали и методи
Проучването е проведено в опитното поле на Института по земеделие – Карнобат върху

почвен тип излужена смолница. Опитът е заложен със сеитбооборотните звена ечемик -ечемик,
ечемик- слънчоглед и ечемик -люцерна по метода на дългите парцелки. Изпитвани са
многореден ечемик сорт Веслец с посевна норма 400-430 кълняеми семена на m2, слънчоглед
сорт Передовик - 4000-4500 семена на dа. и люцерна сорт Дунавка-2,5 кg/dа. Размерът на
опитните парцелки е 500 m2, а на реколтните 375 m2 в четири повторения.

Различните варианти на редуване и торене са изпитани върху 23 годишна монокултура
от ечемик, която всяка година е торена с N12Р10К10. Върху нея на три полета са оформени три
сеитбооборотни звена ечемик - ечемик, ечемик- слънчоглед и ечемик -люцерна по метода на
дългите парцелки. Експериментира се с две диференцирани при културите азотно-фосфорно-
калиеви норми ( таблица 1).

Таблица 1. Схема на полски експеримент

Сеитбообръщение Вар. Култура Т1 Т2

Ечемик-ечемик 1,2 ечемик N6P5K5 N12P10K10

Ечемик-люцерна 3,4 люцерна N12P5K5 N24P10K10

Ечемик- слънчоглед 5,6 слънчоглед N7,5P5K5 N15P10K10

Фосфорните и калиевите торове при ечемика и слънчогледа са внасяни ежегодно преди
основната обработка на почвата, а при люцерната като запасяваща торова норма предсеитбено.
Азотните норми са внасяни еднократно за ечемика, на люцерната преди началото на трайната
пролетна вегетация и след всеки откос, а при слънчогледа предсеитбено.

За да се проследят промените в хранителния режим на почвата са набирани почвени
проби през 23-тата година от дългогодишното безсменно отглеждане на ечемик преди
оформянето на полетата и след пребиране на културите от хоризонтите 0-20 и 20-40 сm на
седмата година на експеримента. Определяни са подвижен Р2О5 по Егнер-Рийм (mg /100 g), а
формите на минералния фосфор по метода на Н. Николов (1985).

Известно е, че излужената смолница се характеризира с недостатъчна запасеност с
усвоим за растенията фосфор. При характеризиране на почвата след 23тата година от
извеждането на опита се установи, че монокултурното отглеждане на ечемика при ежегодно
минерално торене, води до запасеност на почвата с 10,24 mg /100 g за хоризонта 0-20 cm с
вариране 8,57-11,90 mg /100 g, а в хоризонта 20-40 cm - 8,87 mg /100 g с вариране 5,84-11,90 mg
/100 g. При тази запасеност с подвижен фосфор са формирани трите сеитбооборотни звена.

Метеорологичните условия през периода на проучването се характеризират с тенденция
към повишена температурна сума на въздуха и неравномерна цикличност на вегетационните
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валежи. Отчетените стойности на температурната сума (24000С) за вегетационния период на
зимните житни е с около 1500С по-висока в сравнение с многогодишните стойности. Валежите
варират от 276 mm до 545 mm и са средно с 25 mm по-малко в сравнение със средните
стогодишни данни. За вегетационния период на пролетните култури е измерена 32270С
температурна сума, която е близка до многогодишните стойности- 32530С. Валежите са 291 mm
при 294 mm средно за периода на проучване. Неравномерното разпределение на валежите
затруднява отглеждането на пролетните култури при неполивни условия и оказва разнопосочно
действие върху мобилизационно-имобилизационните процеси и усвояването на хранителните
вещества от културите.

Резултати и обсъждане
В резултат на многогодишното минерално торене и начин на редуване на културите,

лесно разтворимите фосфати за 0-20 сm слой се движат в границите от 5,96 до 7,64 mg Р/100 g
почва, което показва средна запасеност на почвата. Наблюдава се тенденция на намаляване на
лесно разтворимите фосфати по дълбочина на профила. Аналогична е тенденцията и с умерено
разтворимия фосфор, но тук при дълбочина 40-60 сm, стойностите са много ниски ( 0,20 mg
Р/100 g почва за вариант 6). Това показва, че значителна част от внесените фосфати се
трансформират в по достъпни за растенията лесно разтворими форми (таблица 2). Най-голям
дял от фракционираните неорганични фосфати се пада на трудно разтворимите калциеви
фосфати. Тяхното съдържание леко се увеличава при вариантите с по-високи нива на фосфорно
торене, като най-високи са при вариант 6 (0-20 сm) – 24,80 mg Р/100 g почва. При трудно
разтворимите калциеви фосфати се наблюдава слабо повишаване на количеството им по
дълбочина на почвения профил. Тук карбонатите са излужени и изнесени в слоя 40-60 сm и
една част от калция се свързва с внесените минерални фосфати в по-трудно разтворими форми.

Трудно разтворимите алуминиеви и железни фосфати при всички варианти на торене и
сеитбообращения също намаляват по дълбочина на профила, като железните фосфати
преобладават над алуминиевите фосфати. Стойностите на редукционно разтворимите железни
фосфати при варианти с люцерната са по- високи в сравнение с другите отглеждани култури.
Това се дължи на факта, че на полето с люцерна в период на 6 години не е извършвана почвена
обработка. Тук почвата няма добра аерация и в по долните слоеве протичат редукционни
процеси, при които нововнесеният фосфор се свързва с редуцираното желязо и се образуват
редукционно разтворими фосфати. Реакцията на почвата при люцерната малко се понижава в
сравнение с другите култури в сеитбообращението, а в повърхностния 0-20 сm слой рН е 6,1.

При всички варианти на изследването, съдържанието на оклюдираните алуминиеви
фосфати е най-ниско в обработваемия слой. Тяхното количество почти не се изменя в по-
долните слоеве на почвата. Оклюдираните железни фосфати преобладават над алуминиевите,
но и те слабо варират, както по дълбочина на профила, така и при различните нива на торене и
сеитбооборотни звена. Съдържанието им леко нараства с увеличаване нормата на торене, което
показва, че внесеният торов фосфор в малка степен се трансформира в оклюдирани форми.

След шестгодишното отглеждане на люцерната на едно и също поле в дълбочина на
почвения профил се наблюдава намаляване количеството на неорганичните фосфати.
Отчетените стойности са 48,42 mg Р/100 g почва в повърхностния слой (0-20сm), които
намаляват в слоя 40-60 сm до 35,00 mg Р/100 g почва за варианта N12 P5 K5, а при варианта N24
P10 K10 от 54,35 mg Р/100 g почва намаляват до 37,00 mg Р/100 g почва.

Тези данни категорично показват, че култури при които не се провежда ежегодно
изораване, внесените торови фосфати остават в повърхностния почвен хоризонт. Според нас, те
трудно мигрират в дълбочина на профила, поради недостатъчните валежи през вегетацията на
културите и уплътняване на почвата.
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Таблица 2. Съдържание и форми на минералният фосфор в mg /100 g почва

Варианти Дълбочи
на
сm

рН
Н2О

Лесно
разтворим

фосфор

Умерено
разтворим

фосфор

Трудно разтворим фосфор
Al-P Fe-P Ca-P

Редукционно
разтворим

Fe-P

Оклюдиран фосфор

Al-P  Fe-P

Сума от
неорганичен

фосфор

Ечемик-ечемик
1. N6P5K5 0-20 6,4 5,96 1,34 2,86 4,70 22,26 3,50 1,14 3,76 45,52

20-40 6,9 3,82 0,84 2,10 3,42 21,86 3,27 1,02 3,76 40,09
40-60 7,2 2,31 0,30 1,36 2,29 24,13 2,63 0,86 3,42 37,30

2. N12P10K10 0-20 6,4 5,82 1,30 3,00 4,94 22,13 3,47 1,30 4,22 46,18
20-40 6,8 3,60 0,42 2,04 3,85 20,93 3,27 1,04 3,76 38,86
40-60 7,1 2,40 0,20 1,40 2,72 23,20 3,36 1,10 3,72 38,10

Ечемик-люцерна
3. N12P5K5 0-20 6,2 5,96 0,90 3,16 5,43 23,33 5,00 1,22 3,42 48,42

20-40 6,7 3,28 0,60 1,68 3,59 19,46 3,10 1,08 3,40 36,19
40-60 6,9 2,40 0,40 1,24 2,84 23,20 3,00 0,96 3,72 38,16

4. N24P10K10 0-20 6,1 7,33 2,10 3,56 7,08 23,46 5,40 1,38 4,08 54,39
20-40 6,8 4,00 1,14 1,82 3,59 22,13 3,67 1,10 3,72 41,17
40-60 6,8 2,35 0,38 1,40 2,90 23,33 3,30 1,08 3,17 37,91

Ечемик-слънчоглед
5. N6P5K5 0-20 6,3 7,00 2,52 3,62 6,80 24,00 4,50 1,46 3,95 53,85

20-40 6,9 4,85 1,20 2,34 4,80 23,33 3,33 1,24 3,63 44,51
40-60 7,0 2,66 0,68 1,58 3,13 22,00 3,27 1,20 3,51 38,03

6. N12P10K10 0-20 6,3 7,64 3,10 3,40 6,94 24,80 4,27 1,36 4,20 55,71
20-40 6,7 5,00 1,31 2,34 5,00 23,46 3,27 1,24 4,08 45,70
40-60 6,9 2,82 0,90 1,40 3,24 24,13 3,27 1,20 3,63 40,59
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Заключение
1. Количеството на лесно и умерено разтворимите фосфати намалява по дълбочина на

профила от 0-20 сm до 20-40 сm. Трудно разтворимите алуминиеви и железни фосфати при всички
варианти на торене и сеитбооборотни звена намаляват по дълбочина на профила, при които
железните преобладават над алуминиевите фосфати.

2. В неорганичния фосфор най-голям е делът на трудно разтворимите калциеви фосфати, при
които се наблюдава слабо повишение на количеството в дълбочина на почвения хоризонт.

3. Стойностите на редукционно разтворимите железни фосфати при люцерна-клин са по-
високи в сравнение с редуването ечемик-ечемик и ечемик-слънчоглед.

4. С повишаване нивата на фосфорно торене се увеличават лесно и умерено разтворимите
фосфати в слоя 0-20 и 20-40 сm при сеитбооборотните звено ечемик –люцерна и ечемик –
слънчоглед. При редуването ечемик –ечемик при всички фракции, повишението  на неорганичните
фосфатите е съвсем слабо с увеличаване нормата на торене.

В резултат на по-високото торене с фосфор се забелязва слабо повишение на трудно
разтворимите и оклюдирани железни фосфати.
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Abstract: During biological cleaning of wastewater a large amount of sludge is obtained. The lack
of sufficient organic fertilizers then, leads to the necessity for seeking other alternatives. Such reserve is
sludge obtained during biological wastewater treatment. The sludge uses in agricultural practice required
following the certain legislation.

The aim of the study is to establish the changes in system "soil-fertilizer-plant" as a result of
fertilization with sludge.

The study was conducted on Fluvisol - medium strong, light to medium sandy clay soil and medium
to slightly leached cinnamon forest soils from Sofia region. The rate of application was calculated on the
basis of imported nitrogen and was consistent with the characteristics of the sludge, soil diversity, growing
crop requirements, and other factors. Before the introduction of sludge and after five years soil samples were
analyzed to identify the changes occurring in the chemical and agrochemical properties. It was found that
sludge from WWTP can be used as fertilizer without risk of soil contamination.

Key words: sludge, WWTP, fertilizer, soil

Въведение
По настоящем в България са изградени и влезли в експлоатация повече от 90 пречиствателни

станции за отпадъчни води (ПСОВ), очакват се още  8 да започнат работа до края на 2016г. и 9
станции са на етап проектна разработка. В процеса на пречистване на отпадъчните води се генерират
големи количества утайки, които годишно достигат до 35000т/сухо вещество. Те представляват
биологичен продукт, който се получава в резултат на биологичното пречистване на отпадъчни води.

Националният стратегически план за управление на утайките 2014-2020 г., планира
употребата на утайки да достигне 55% през 2016г, 60% през 2018г и 65% до 2020г.

Съществуват редица възможности за оползотворяване и обезвреждане на утайките от
пречиствателните станции (Директива ЕС, 2013). Някои от тях се използват като тор и подобрител за
почви върху селскостопански и нестопански земи, за рекултивация на нарушени терени, дълбоко
депониране в почвата, производство на биогорива или унищожаването им чрез изгаряне и др.

По настоящем 30% от утайките се употребяват в земеделието, 15% за рекултивация на
нарушени терени, 46% се депонират за временно съхранение и 5% се компостират.
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У нас отдавна се обсъжда използването на утайките върху селскостопански земи за
осъществяване на много икономичен кръговрат на хранителните вещества. Утайките от отпадъчни
води са богати на органични вещества и ценни елементи, като фосфор, азот, и калий, което ги
превръща във важен ресурс (Маринова, С., 2008).

При условията на интензивна химизация е нарушен балансът на органичното вещество в
почвите и са влошени химичните и физичните им свойства.

За поддържане и повишаване на почвеното плодородие е необходимо да се внасят периодично
органични торове.

Липсата на достатъчно органични торове налага да се търсят резерви. Такъв резерв са
утайките от ПСОВ.

Използването на утайките от градските пречиствателни станции чрез употреба в земеделието е
регламентирано с Постановление № 339, Наредба за реда и начина на използване на утайките при
пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието от 14.12.2004 год. В наредбата се
посочват на какви условия и на какви химични, агрохимични и микробиологични характеристики
трябва да отговаря дадена утайка, за да се използва като почвен подобрител.

 В условията на съдови, вегетационни и полски опити са проведени редица изследвания за
установяване пригодността на утайките като торно средство и за рекултивация на нарушени  терени
(Kathijotes N., et all2005; Marinova, S., 2013).  Проведени са изследвания с различни типове почви и са
тествани различни култури при опити с употреба на утайки като торно средство (Panayotova, G.,
2008).

Целта на изследването е установяване на промените, настъпващи в почвата и растителната
продукция в резултат от торене с утайки от ПОСВ при производствени условия.

Материали и методи

През 2007 година на избрани 6 полета от обработваеми почви, собственост на частен
производител в района на Софийската пречиствателната станция е използвана утайка от ПСОВ с.
Кубратово като почвен подобрител.

Три от полетата са представени  от алувиално ливадна, средно мощна, леко до средно
песъчливо глинеста почва, а останалите полета са със средно излужена до слабо оподзолена канелена
горска почва. Отглежданата култура е царевица в двуполно сеитбообращение.
Внесени са по 6t/da утайка за всички полета. Нормата е изчислена на базата на внесения азот и е
съобразена с характеристиката на утайката, почвеното различие,  с изискванията на отглежданата
земеделска култура и др.

Преди внасянето на утайката са взети средни почвени проби от полетата и са определени
основни химични и агрохимични свойства - рН, органично вещество, общи количества азот, фосфор и
калий и техните подвижни форми, както и съдържанието на тежки метали и токсични елементи,
съгласно изискванията на законодателството.

 Използвани са следните методи за анализ.

- Реакция на средата /pH/ ─ БДС EN 12176:2000

- Сух остатък и съдържание на вода ─ БДС ЕN 12880:2003.

- Общ органичен въглерод ─ БДС EN 13137:2005.

- Общ азот ─ БДС ISO 11261:2002

- Минерални азотни форми: амониев /NH4+-N/ и нитратен /NO3--N/ азот ─ БДС ISO
14255:2002.

- Подвижни форми на фосфор /P/ ─ БДС ISO 11263:2002.

- Подвижен калий /K/ ─ Определянето се извършва по методика на М.Милчева, която се
използва в ИПАЗР″Н.Пушкаров″.

- Водоразтворими количества на сяра /S/ като сулфат /SO4/ ─ ВМ-1:2007.
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- Общо съдържание на фосфор /Р/, калий /К/, калций /Са/, магнезий /Mg/, тежки метали ─
кадмий /Сd/, хром /Сr/, никел /Ni/, мед /Сu/, цинк /Zn/, олово /Рb/, живак /Нg/ и арсен /Аs/ ─ БДС ЕN-
13346:2000, ВМ-1:2007.

На втората година след внасяне на утайката е анализирана растителната продукция от
царевицата за съдържание на основните макро и микро елементи по лабораторен метод, използван в
ИПАЗР „Н. Пушкаров“

Резултати и обсъждане

Лабораторните резултати от химичното и агрохимично изследване на  утайката от ПСОВ, с
която е проведено изследването са представени в таблица 1.

Таблица 1. Химична и агрохимична характеристика на утайка

Показатели

Утайка
престояла

повече от 1г.
Показатели

Утайка
престояла

повече от 1г.

Сухо вещество % 66,96 Общ Мg % 1,00
pH/Н2О/ 7,34 S-SO4% 0,69

Орган. въглерод  % 5,63 Pb mg/kg 78,00
Общ N% 0,79 Cd mg/kg 1,00

N-NH4 mg/kg 50,00 Cu mg/kg 179,0
N-NO3 mg/kg 291,0 Ni mg/kg 24,00

Общ Р % 0,37 Cr mg/kg 35,00
Общ К % 0,18 Zn mg/kg 461,0

Подв. Р mg/100g 21,00 As mg/kg <5,0
Подв. К mg/100g 50,00 Hg mg/kg <1,0

Общ Са % 4,20

От данните се вижда, че утайката представлява органичен почвен подобрител със значителни
количества общ азот- 0,80 %, общ фосфор- 0,37 % и общ калий- 0,18 %. Подвижните форми на
макроелементите, които всъщност се използват от растенията са съответно -291 mg/kg N- NО3, 50
mg/kg N- NН4, 210 mg/kg  Р и 500 mg/kg К, което предполага добро директно снабдяване на
растенията с N, Р и К. Органичният въглерод е 5.63%, и е достатъчен, за да намали дефицитът на
органично вещество в почвата. Тази утайка представлява стабилен източник на органично вещество.
Съдържанието на калций и магнезий в утайката е високо, вероятно поради обработване с варов
разтвор за обеззаразяване, което прави утайката приложима за кисели почви. Реакцията на средата
(рН) е близка до неутралната.

Утайката е анализирана и за съдържание на тежки метали и токсични микроелементи.
Токсичността на тежките метали зависи не само от техните свойства, но преди всичко от
концентрацията им в утайката. Високата им концентрация слага бариери по отношение на
използването на утайките в земеделието. Наличието на повишено съдържание на тежки метали в
утайките, използвани за земеделски цели може да наруши и забави процесите на минерализация на
органичното вещество, на трансформацията и преразпределението на хранителните за растенията
елементи (Наредба № 3, 1979). Всичките изследвани тежки метали са под пределно допустимите
концентрации /ПДК/. Утайката не представлява риск за почвата и растенията.

Данните от проведените химични анализи на полетата преди внасяне на утайката са
представени на фиг.1.  Полетата с алувиално ливадна почва са с неутрална до слабо кисела реакция на
средата.  При канелената горска почва реакцията на средата за поле 4 е близка до неутралната, при
поле 5 е средно кисела и за поле 6 е силно кисела.
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Отделните полета са различно запасени с основните хранителни вещества. С фосфор много
добре запасено е поле 1, слабо запасени са полета 2, 3 и 6 и много слабо запасени- 4 и 5. С калий
много добре запасено е само поле 3, средно запасени са полета 5, 6 и много слабо запасено е поле 2.
Всичките обработваеми полета са с ниско съдържание на минерален азот.
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Алувиално ливадна почва Канелено горска почва

pH (H2O) NO3-N mg/kg NH4-Nmg/kg Р2О5  mg/100g К2О mg/100g

Фигура 1. Агрохимични показатели на полетата за 2007г.
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Фигура 2. Съдържание на органично веществ и общи форми на NPK в полетата за 2007 г.

Концентрацията на тежките метали Нg, Cd, Pb, Ni, Cr, Cu, Zn и металоида арсен са минимални
и под ПДК за всички изследвани почвени масиви.
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Фигура 3. Концентрация на тежки метали в отделните  полета за  2007г.

През 2013 година (след 6 годишно земеползване) от същите масиви са взети средни проби,
които са анализирани за същите показатели. Освен утайка за изследвания период 2007-2013 не са
внасяни минерални торове в посочените масиви. Резултатите от анализите са представени на фигури
4 и 5.
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Фигура 4. Агрохимични показатели на полетата за 2013г.
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Фигура 5. Съдържание на органично вещество и общи форми на NK в полетата за 2013г.
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Фигура 6. Концентрация на тежки метали в отделните полета за 2013г

Данните показват, че органичното вещество се е увеличило. Общите и мобилни форми на
хранителните елементи са намалели. През този период на земеползване, отглежданите
селскостопански култури са изчерпали значителни количества хранителни вещества от почвените
запаси и от тези внесени с утайката. Запасеността на почвите с азот и фосфор силно се е понижила.
Съдържание на общ Р варира от 0,0025 до 0,0057%. Това налага повторно внасяне на утайка с цел
подобряване хранителния режим на растенията.

Количеството на тежките метали и арсен в почвите от масивите се е увеличило след внасянето
на утайката, но измерените стойности са под ПДК за тези показатели, представени в
законодателството. Няма екологически риск от замърсяване на почвените ресурси, а от там и на
селскостопанската продукция с тежки метали и токсични микроелементи.

След прибиране на реколтата от през 2008 година (втората година на опита) са взети
растителни проби и е акцентувано върху установяване влиянието на утайките върху качеството на
растителната продукция. Направени са растителни анализи на царевичните растения за съдържанието
на хранителни елементи и някои тежки метали. За сравнение са анализирани и растителни проби
извън опитните полета, където не е внасяна утайка. Данните са представени в таблица 2.
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Таблица 2. Химична характеристика на растителни проби царевица от полетата третирани с
утайка и от нетретирани с утайка контролни полета

Установено е благоприятно  съдържание на хранителните елементи N, Р, К,Са и Мg  в
растенията. Леко са завишени спрямо контролите елементите Cu и Zn, но за всички растителни проби
съдържанието на тежките метали е под допустимата норма и без признаци за фитотоксичност.
Стойностите на тежките метали в растителната продукция не оказват отрицателно влияние при
използването на царевицата за храна на животните.

Заключение

Утайките от градски пречиствателни станции, могат да се използват като почвен подобрител,
защото снабдяват растенията с азот, фосфор и калий. Те са стабилен източник на органично вещество
и подобряват съдържанието му в почвата.

Установено е, че използването на утайки от ПС0В на почвени типове – алувиално-ливадна
почва и оподзолена канелена горска почва повишава добива и стимулира формирането на качествена
биомаса.

Установено е, нарастване в концентрацията на общите количества на микроелементите и
тежки метали  като Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, Hg, As в почвата, но то е незначително и съдържанието им
е под пределно допустимите количества /ПДК/.

Концентрацията на тежките метали в царевичните растения е под токсичните стойности и не
се наблюдава акумулиране в растенията.

В заключение може да се каже, че използването на утайки от градските пречиствателни
станции за отпадъчни води като почвен подобрител не представлява екологичен риск и те могат да се
използват в земеделската практика за поддържане и повишаване на почвеното плодородие и добивите
от земеделски култури, съобразно законовите изисквания.
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N % P% K% Ca% Mg% Zn Cu Mn Fe Pb Cd
mg/kg

Kонтрола
алув.лив.
почва

0.7 0.28 3.6 0.46 0.25 24.0 3.0 67 254 0.0 <2

1 2.5 0.43 5.0 0.48 0.38 43.0 5.0 68 165 0.0 <2
2 2.6 0.40 5.8 0.49 0.37 40.0 4.0 62 100 0.0 <2
3 2,5 0,40 5,5 0,49 0,38 42.0 5.0 65 128 0.0 <2
Kонтрола
канелена
почва

0.8 0.20 3.1 0.41 0.19 26.0 2.0 20 65 0.0 <2

4 1.0 0.39 3.5 0.63 0.28 42.0 3.0 18 100 0.0 <2
5 1.1 0.35 3.2 0.58 0.25 39.0 3.0 20 89 0.0 <2
6 1,5 0,40 3,5 0,55 0,23 39.0 3.0 28 92 0.0 <2
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Abstract: Routine large scale soil survey of agricultural land in the village Malinovo, Lovech
Municipality is done. The focus of this publication is placed on the most typical soils, which represent
a substantial area of land. This, according to Bulgarian classification are Gray forest soils, gley, not
to slight eroded and Gray forest soils, shallow, medium to strong eroded. Morphological description
of soil sections of these soils is made. Taken soil samples are tested in laboratory and the results are
shown in tables. Suitability (categories) of farmland for land use (according Bulgarian methodology)
is established.

Key words: categorization, soli, classification, soil samples,

Въведение

По време на аграрната реформа проведена у нас в периода от 1993 до края на 1998
година, при възстановяване на земеделските земи на техните собственици и наследници, МЗХ
приложи единна методика (Е. Петров и кол., 1988г.) за категоризация на земеделските земи.

Тази методиката е разработвана да обслужва поземления кадастър в условията на
уедрено централно ръководено земеделие (НАПС, АПК и пр.), а след  извънредното
раздробяване на земята на отделни имоти в близо 3000 землища, след приключване на
земеразделянето се оказа, че тя крие така наречените „грешки на мащаба“. С поправката на тези
грешки (включително работа на терен) бе натоварена бившата Агенция по почвените ресурси, а
след закриването и с това се занимава колектив научни работници от ИПАЗР „Н. Пушкаров“
София.

Във връзка с тези проблеми основната цел на настоящото изследване е:

Да се направи едромащабно (М 1:10000) теренно проучване на земеделски земи със
Сиви горски почви, глеевидни, неерозирани до слабо ерозирани и Сиви горски почви, плитки,
средно и силно ерозирани в землището на с. Малиново, община Ловеч, де се изследват рутинно
взетите почвени проби и се определят бонитетните категории, като се отнесат към бонитетни
групи земи по среден агрономически бал.
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Материали и методи

Обект на изследване са земеделски земи със Сиви горски почви в землището на село
Малиново, община Ловеч.

Село Малиново се намира на 18 километра югоизточно от гр. Ловеч, средната
надморска височина е 600 m.  Землището му е с площ 39.233 km². Релефът е ридово-хълмист с
най-висок връх в района - "Кръста" 803 метра.

Землището заема най-югоизточната част на общината и попада изцяло в ІІ.6.
Мездренско-Севлиевски агроекологичен район (Фигура 1., М. Йолевски и кол., 1982 г. и
Административна карта на землищата в България, фонд на МЗХ).

Фигура 1. Землища на община Ловеч и тяхното разположение върху Картата на
агроекологичните райони в България (М. Йолевски и кол., 1982 г.)

Районът, обхваща среднохълмистите предбалкански територии и се характеризира със
сравнително добри топлинни условия и завишен валежен режим. Средната годишна
температура е 10.8 0С, като за вегетационния период температурната сума е около 3900 0С.
Средната температура за месец януари е -1.9 0С, а за месец юли е около 21 0С. Количеството на
валежите в района средно е 725 mm, от които 465 mm падат през вегетационния период.
Въпреки това, балансът на атмосферното овлажнение за периода април-септември остава
отрицателен с дефицит около -120 mm.

Почвената покривка на изследваното землище (Фигура 2.) е разнообразна.
Преобладават Сивите горски почви, а по долините на реките - Алувиално-ливадните почви.

Сивите и Тъмносивите горски почви заемат най-голяма площ и са основния почвен тип
на територията на община Ловеч. Характерни за разглежданото землище са Сивите горски
почви, развити са върху хълмист и нископланински релеф. Формирани са при по-влажен
умерено-континентален климат и широколистна растителност върху мергели, варовити
пясъчници, мергелни варовици. Те са дълбоко карбонатни. Мощността на хумусния хоризонт е
средно 30-35 cm при Тъмносивите и 65 cm - при Сивите горски почви. Механичният им състав
е тежко песъкливо-глинест и тези почви трудно се обработват. Сивите горски почви са
свързани с по-активното почвообразуващо участие на горската растителност и по-малка
мощност на хумусно-елувиалния хоризонт на почвообразуващия субстрат.

При установяване различията на почвената покривка в изследваното землище е
използвана картна основа в мащаб 1:10000 от едромащабните почвени проучвания в България.

II6

I6

II I2

II3

М ал и н ов о

10 0 10 Ki lo m e ters
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Фигура 2. Едромащабна почвена карта на землище Малиново

(фонд на ИПАЗР, Сф.)
През есента на 2014 г. са извършени теренни наблюдения и са взети почвени проби от

представителни за всяко почвено различие профили.

В резултат от почвените проучвания и физико-химичните анализи е установено, че 1260
декара от обработваемите земи в землището на с. Малиново са разположени върху Сиви горски
почви, глеевидни, неерозирани и слабо ерозирани (СГ1/504), профил №1, а около 6100 декара
върху Сиви горски почви, плитки, средно и силно ерозирани (ССИ/446), профил №2.

Взетите почвени проби са анализирани в ЦЛ на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ по отношение
на следните показатели и методи: Механичен състав - по пипетен метод; Хумус-по Тюрин;
Карбонати - по Шайблер; pH - потенциометрично; N - модифициран метод Бремнер-Киней;
P2O5 - метод на П. Иванов; K2O - метод на П. Иванов; Хигроскопична влага; Цвят на почвата-
определен във влажно състояние по MUNSELL.

Резултати и обсъждане

Сивите горски почви, глеевидни, неерозирани и слабо ерозирани  заемат слабо
наклонените терени в землището. Мощността на хумусният хоризонт при тези почви достига
30-35 cm, а общата мощност на профила е 135-145 cm под, която дълбочина следва Ск
хоризонт. Представа за морфологичният строежа и свойствата на Сиви горски, глеевидни,
неерозирани и слабо ерозирани дава описанието на Профил № 1.

АІ l
чим

0-30 cm Тъмно сиво кафяв /10YR 3/2/, свеж, сбит, тежко песъкливо-глинест,
дребнозърнеста разпрашена, корени и ходове, не шупва от солна
киселина, постепенен преход.

В1t 30-60 cm Кафяво сивкав /10YR 4/2/, свеж, плътен, тежко песъкливо глинест,
буцеста структура, корени и ходове, не шупва от солна киселина,
преход постепен.

В2t 60-95 cm Много тъмно кафяв/10YR 2/2/, леко глинест, свеж, плътен, буцеста
структура, глеевидни петна, не шупва от солна киселина, забележим
преход.
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В3t 95-135 cm Кафеникаво сив/10YR 6/2/, свеж, плътен, леко глинест, буцеста
структура, глееви петна, не шупва от солна киселина, преход ясен.

Ск 135-170 cm Белезникаво сиво кафяв/10YR 5/2/, свеж, слабо уплътнен, буцесто
нездрава структура, тежко песъкливо-глинест, карбонатен мицел,
шупва от солна киселина.

Tаблица 1. Профил 1. Механичен състав на Сиви горски почви, глеевидни, неерозирани
до слабо ерозирани

Показатели Размер на частиците в mm (%)

Хоризонт Дълбочина
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АІ l чим 0-30 cm 0.0 0.0 21.3 28.1 10.5 9.4 30.0 49.9
В1t 30-60 cm 0.0 0.0 14.9 24.6 9.1 9.0 41.4 59.5
В2t 60-95 cm 0.0 0.0 13.9 22.7 7.8 9.2 46.0 63.0
В3t 95-135 cm 0.0 0.0 14.7 22.5 8.4 9.1 43.7 61.2
Ск 135-170 cm 5.8 0.0 10.3 20.3 6.4 8.9 36.4 51.7

По механичен състав (по Качински, Таблица 1.) са тежко песъкливо-глинести. Физична
глина в орницата е 49.9 %, а в подорницата е със стойности 59.5 %. Съдържанието на
органично вещество (хумус) в орния хоризонт е 1.79 % и ги определя, като слабо хумусни.

Tаблица 2. Профил 1. Химичен състав на Сиви горски почви, глеевидни, неерозирани до слабо
ерозирани
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K
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АІ l чим 0-30 cm 4.97 1.79 0.092 0.230 0.0 5.4
В1t 30-60 cm 6.77 1.10 0.093 0.167 0.0 4.8
В2t 60-95 cm 7.51 0.80 n.d. n.d. 0.0 5.1
В3t 95-135 cm 7.14 0.80 n.d. n.d. 0.0 5.4
Ск 135-170 cm 5.87 n.d. n.d. n.d. 9.16 7.1

От данните в Таблица 2. за химичните свойства е видно, че тези почви са много слабо
запасени с азот и слабо запасени с фосфор. По отношение на запасеността с калий тези почви се
определят, като средно запасени. Карбонати се установяват на дълбочина след 140 cm.
Почвената реакция е слабо кисела, като на  дълбочина след 140 cm преминава в слабо алкална
(рН в КСl - 7.1).

Сивите горски почви, плитки, средно и силно ерозирани заемат главно билни части и
склонове. Отличават се с плитък почвен профил, хумусният хоризонт е 25 cm, а общата
дълбочина на профила достига 30-35 cm. Представа за строежа и свойствата им дава
описанието на Профил № 2.

Ад f к чим 0 - 24 cm Светло сиво кафяв /10YR 6/2/, средно песъкливо-глинест, влажен,
плътен, дребно зърнеста структура, корени, ходове камъни, шупва
от солна киселина, забележим преход.
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Дк 26 - 30 cm Светло сиво кафяв /10YR 6/2/, песъклив, свеж, слабо плътен,
безструктурен, шупва от солна киселина.

Tаблица 3. Профил 2. Механичен състав на Сиви горски почви, плитки средно до силно
ерозирани

Показатели Размер на частиците в mm (%)
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Ад f к чим 0-24 cm 10.0 0.0 17.5 14.9 7.3 11.6 22.1 41.0
Дк 24-30 cm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0

Според данните в Таблица 3, по механичен състав тези почви са средно песъкливо-
глинести. Съдържанието на физичната глина в орницата е 41.0 %.

Tаблица 4. Профил 2. Химичен състав на Сиви горски почви, плитки средно до силно
ерозирани
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Ад f к чим 0-24 cm 4.48 5.69 0.296 0.186 13.15 7.0
Дк 24-30 cm n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Съдържанието на органично вещество (хумус) в повърхностния хоризонт е 5.69 %.
Запасеността им с общ азот и общ фосфор (Таблица 4.) е добра.  Карбонати се установяват от
повърхността, като общият процент на карбонати в повърхностния хоризонт е 13.15 %.
Почвената реакция е алкална, (рН в КСl е 7.0 ).

Бонитировка и категоризация на земеделските земи с изследваните почви.

На Таблици 5. и 6. са демонстрирани резултатите от извършената относителна оценка
(бонитировка) на земеделските земи с изследваните почви при условия без напояване
(следвайки вече цитираната, възприета у нас методика). Показани са ограничителните условия
за земеползване под формата на корекционни кофициенти – това са ерозията на почвата и
агроклиматичните дадености. Извършени са бонитетни класификации, както по „среден
агрономически бал“, така и според конкретно получените „полски бонитетни числа“. Оценките
са подредени в низходящ ред.

Таблица 5. Резултати от бонитировката на териториите със Сиви горски почви, глеевидни,
неерозирани до слабо ерозирани

Култури ПБ ккЕ ккК ПБЧ КТГПБЧ БГРПБЧ

Ливади и пасища 95 0.95 0.90 81
Сливи 94 0.95 0.90 80

2 Много добри земи

Пшеница 86 0.93 0.80 64
Слънчоглед 86 0.93 0.80 64
Захарно цвекло 76 0.90 0.90 62

4 Добри земи

Люцерна 80 0.93 0.80 59 5 Средни земи
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Едролистен тютюн 92 0.90 0.70 58
Картофи (късни) 76 0.93 0.80 57
Царевица (средно късна) 82 0.90 0.70 52
Круши 90 0.95 0.60 51
Ябълки 86 0.95 0.60 49
Домати (средно ранни) 90 0.93 0.50 42
Череши 60 0.95 0.70 40

6

Праскови 73 0.95 0.40 28
Лозя (средно ранни) 60 1.00 0.40 24

8 Лоши земи

Ориенталски тютюн 63 1.00 0.20 13 9 Непригодни земи

САБ, КТГСАБ и БГРСАБ: 58 5 Средни земи

Легенда: ПБ – почвен бал; ккЕ – корекционен коефициент за ерозия на почвата; ккК –
агроклиматичен корекционен коефициент; ПБЧ – полско бонитетно число; КТГПБЧ –
бонитетна категория земя по полско бонитетно число; БГРПБЧ – бонитетна група земя по
полско бонитетно число; САБ – среден агрономически бал; КТГСАБ – бонитетна категория
земя по среден агрономически бал; БГРСАБ – бонитетна група земя по среден агрономически
бал.

Таблица 6. Резултати от бонитировката на териториите със Сиви горски почви,
плитки средно до силно ерозирани

Култури ПБ ккЕ ккК ПБЧ КТГПБЧ БГРПБЧ

Ливади и пасища 74 0.75 0.90 50 5 Средни земи
Пшеница 71 0.65 0.80 33
Картофи (късни) 64 0.65 0.80 30

7

Захарно цвекло 57 0.60 0.90 28
Лозя (средно ранни) 62 1.00 0.40 25
Слънчоглед 52 0.65 0.80 24
Царевица (средно късна) 53 0.60 0.70 20
Едролистен тютюн 53 0.60 0.70 20

8
Лоши земи

Домати (средно ранни) 65 0.65 0.50 19
Ориенталски тютюн 68 1.05 0.20 14

9

Ябълки 0 0.80 0.60 0
Круши 0 0.80 0.60 0
Сливи 0 0.80 0.90 0
Праскови 0 0.80 0.40 0
Череши 0 0.80 0.70 0
Люцерна 0 0.65 0.80 0

10
Непригодни земи

САБ, бонитетна категория и група по САБ 24 8 Лоши земи

Легенда: ПБ – почвен бал; ккЕ – корекционен коефициент за ерозия на почвата; ккК –
агроклиматичен корекционен коефициент; ПБЧ – полско бонитетно число; КТГПБЧ –
бонитетна категория земя по полско бонитетно число; БГРПБЧ – бонитетна група земя по
полско бонитетно число; САБ – среден агрономически бал; КТГСАБ – бонитетна
категория земя по среден агрономически бал; БГРСАБ – бонитетна група земя по среден
агрономически бал.
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Заключениe

При оценката на земите попадащи върху Сиви горски почви, глеевидни, неерозирани до
слабо ерозирани според изискванията на културите към почвените и агроклиматичните условия
в Таблица 5. са определени 6 категории по ПБЧ в 5 бонитетни групи по ПБЧ за пригодност за
отглеждане на отделни култури при неполивни условия, както следва:

1. Земите в І-ва Бонитетна група „Много добри земи“ за оглеждане на сливи и
поддържане на ливади и пасища с различни тревни видове са 2ра категория; Земите от ІІ-ра
Бонитетна група „Добри земи“ са 4та категория за отглеждане на пшеница, слънчоглед и
захарно цвекло; Към ІІІ-та Бонитетна група „Средни земи“ за отглеждане на люцерна,
едролистен тютюн, картофи(късни), царевица(средно късна) са 5та категория и 6та категория за
отглеждане на круши, ябълки, домати(средно ранни) и череши. Земи от ІV-та Бонитетна група
„Лоши земи“ за отглеждане на праскови и лозя (средно ранни) носят 8 категория, а
„Непригодните земи“ от V-та Бонитетна група  са 9та категория за отглеждане на ориенталски
тютюн.

2. При оценката на земите със Сиви горски почви, плитки средно до силно ерозирани не
се наблюдават земи от групите  „Много добри земи“ и „Добри земи“ вследствие на по-ниските
ПБЧ получени при отделните култури. В Таблица 6. са показани 5 категории по ПБЧ и 3
бонитетни групи по ПБЧ, както следва:

„Средни земи“ - към тази бонитетна група са тези, които поддържани, като ливади и
пасища получават ПБЧ 50 и съответно 5та категория.

3. Към бонитетна група  „Лоши земи“ спадат земите с ниски стойности на ПБЧ и
съответно категории 7ма и 8ма за отглеждане на пшеница, картофи (късни), захарно цвекло, лозя
(средно ранни), слънчоглед, царевица(средно късна) и едролистен тютюн.

„Непригодните земи“ са земите от 9та и 10та ктегория за отглеждане на домати (средно
ранни), ориенталски тютюн, ябълки , круши, сливи, праскови, череши и люцерна.

4. След направената бонитетна оценка на земите върху Сиви горски почви, глеевидни,
неерозирани до слабо ерозирани може да се отбележи, че те имат дълбок профил, не са
каменисти, няма засоляване и заблатяване. Понижаване на стойностите  на полските бонитетни
числа (ПБЧ) се дължи на ерозията и агроклиматичните условия. Тези почви в разглежданото
землище са със Среден агрономически бал 58 и носят 5 категория, спадат към бонитетна група
„Средни земи“. При оценка на почвените и климатични условия при възможност за
допълнително обезпечаване с поливна вода и извършване на  поливки, стойностите на ПБЧ
могат да бъдат по-високи а съответно и по-добра категория.

Основните препоръки към производителите са за насочване на вниманието към
противоерозионните практики, подбор на подходящи култури съобразно технологиите за
залагане и отглеждане. Земите със Сиви горски почви, плитки средно до силно ерозирани
поради плиткия почвен профил, степента на ерозия и агроклиматичните условия получават
Среден агрономически бал 24 и спадат към 8 категория в бонитетна група  „Лоши земи“. Не са
подходящи за отглеждане на видове с дълбока коренова система.

Препръчително е площите с плитки и силно ерозирани почви да бъдат използвани за
ливади и пасища, като с поддържания тревостой ще се намали отрицателния ефект от ерозия,
загубата на хранителни вещества и органично вещество.
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Abstract: Studies have been conducted in the period 2013-2014 in the Fruit Growing Institute -
Plovdiv. The goal was through mathematical and statistical analysis of experimental data to assess
the influence  of herbicides Metofen, Pledge 50 HR, Bonalin, Galley 334SL and Galley super set in
two doses on the growth of in vitro propagated and rooted plants on  the vegetative rootstock GF-
677 in terms of vascular experiment. By analysis of variance we found a slight variation of the data
(CV 2,09-7,45%). Using one-way ANOVA  we established statistically proven influence with  high
significance level  of applied herbicides on growth of the vegetative rootstock. Only variant 3
(Metofen 240 ml/da) and variant 4( Pledge 8 mg/da) have a statistically unproven differences with
the control (untreated). Variants Galera 334 CL-70 ml/da and Galera super 40 ml/da  did not
participate in the analysis, since all plants have died. In a subsequent conducted Duncan’s test
variants were divided into groups.

Key words: vegetative rootstock GF-677, Herbicides, Phytotoxicity, One-way ANOVA, Duncan’s test

Въведение
Производството на овощен посадъчен материал е първият етап от плодовото производство и до

голяма степен определя неговата ефективност. Контролът на плевелите в овощния разсадник е
основно агротехническо меропроятие, което е пряко свързано с получаването на качествен посадъчен
материал с добър здравен статус. Плевелите много силно конкурират подложките спрямо факторите
вода, хранителни вещества и светлина, особено  през първите няколко месеца от вегетацията. В
научната литература съществуват данни за различно влияние на почвени и листни хербициди върху
растежа и развитието на семенни и вегетативни подложки за овощните видове - от липса на
фитотоксичен ефект до  депресия на растежа и получаване на подложков материал, който не е годен за
присаждане, включително  до загиване на растенията (Hanson, Schneider,  2008; Ранкова, Корнова,
2010; Rankova 2011; Thakur et al., 2012; Abit, Hanson 2013). Това определя необходимостта от
проучвания, с оглед проследяване ефекта от различни хербициди върху овощните видове, използвани
като подложки и оценка на тяхната селективност.
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Вегетативната подложка GF-677 е силно растяща, сухоустойчива, подходяща за сортовете
праскова, нектарина, слива и бадем (Попов, 2008).  Тя позволява засаждане на  дърветата на почвени
типове с повишено съдържание на активен калций - варовити почви. Поради тези причини се
наблюдава засилен интерес към създаване на насаждения от праскова, нектарина  и бадем върху
подложка GF-677.

Настоящото изследване се проведе  в условия на съдов опит. Целта бе на базата на математико-
статистически анализ да се оцени влиянието на някои почвени и листни хербициди върху растежа на
ин витро размножени и вкоренени растения от вегетативната подложка  GF-677.

Материали и методи

Изследванията се проведоха в периода 2013-2014 г. в Института по овощарство- Пловдив.
Проучено бе влиянието на хербицидите Метофен, Пледж 50 ВП, Боналин, Галера 334 СЛ и Галера
супер върху растежа на ин витро размножени и вкоренени растения на вегетативната подложка GF-677
в условия на съдов опит. Заложиха се следните варианти:
1. Контрола (нетретирана);
2. Метофен –160 ml/da (оксифлуорофен + метолахлор);
3. Метофен –240 ml/da (оксифлуорофен + метолахлор);
4. Пледж 50 ВП -8,0 g/da (флумиоксазин);
5. Пледж 50 ВП -16,0 g/da (флумиоксазин);
6. Боналин – 220 ml/da (бенефин) ;
7. Боналин – 300 ml/da (бенефин);
8. Галера 334 СЛ-35 ml/da(клопиралид + пиклорам);
9. Галера 334СЛ -70 ml/da(клопиралид + пиклорам);
10.Галера супер-20 ml/da (клопиралид + пиклорам + аминопиралид)
11.Галера супер-40 ml/da (клопиралид + пиклорам + аминопиралид)

Дозата на хербицидите бе преизчислена спрямо площта на култивационния съд. Преди
третиране се измери височината на изходните растения в отделните варианти. Опитът се заложи по
стандартни методи в 4 повторения. След третиране растенията се отглеждаха в продължение на 180
дни в стоманено-стъклена оранжерия. През този период се извършваха визуални наблюдения за поява
на външни симптоми на фитотоксичност от хербицидите. На 180-тия ден се  отчете биометричният
показател прираст (cm).

Експерименталните данни са оценени чрез средните стойности за прираста Хср. (cm), грешката
на средните SХср., стандартното отклонение SD и коефициента на вариация CV, %. Проведен е
еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA). Сравнението на вариантите с контролата е направено
чрез теста за най-малка допустима разлика (LSD) при нива на значимост α = 0,5; 0,1 и 0,01. Чрез теста
на Дънкан за многопосочно сравнение е направено групиране на вариантите (Лакин, 1990 ; Лидански,
1988). Подобен подход е използван и при оценка влиянието на хербициди върху семенна подложка
жълта джанка (Иванова, Ранкова, 2014)

Резултати и обсъждане

В таблица 1 са показани резултатите от вариационния анализ на данните, както и групирането
на вариантите според извършения тест за многопосочни сравнения на Дънкан. Стандартната грешка е
в интервала от 0,12 до 1,36, а стандартното отклонение  е между 0,25  и 2,72. Коефициентът на
вариация е нисък - в интервала 2,09 % – 7,45 %, като най-малка е вариацията при Метофен 240 ml/da
и Галера 334 СЛ 35ml/da, а най-висока – при Боналин 300 ml/da и Галера супер 20 ml/da.

В таблица 2 са представени резултатите от извършения еднофакторен дисперсионен анализ за
оценка влиянието на хербицидите в използваните дози върху прираста на растенията. Това влияние е
много добре доказано (F > Fкрит. при ниво на значимост α <0,001). При сравняването на вариантите с
контролата чрез LSD – тест се вижда, че прилагането на хербицидите  Метофен в доза  240 ml/da и
Пледж 50 ВП в доза  16 g/da не показва статистически значима разлика в развитието  на подложката,
а при Метофен 120 ml/da тя е статистически доказана, но с отклонение около 5 % от контролата. В
същото време депресиращото влияние на всички останали варианти  е доказано  при много високо
ниво на значимост  (α <0,001). Тези резултати са отразени също в таблица 1, а графично резултатите
от влиянието на хербицидите върху прираста на подложката GF-677 са представени на фиг.1.

Допълнително проведеният тест на Дънкан  даде възможност за групиране на вариантите,
показано в таблица 1. Еднаквите букви показват статистическа неразличимост на вариантите при
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ниво на значимост α = 0,5. Вижда се, че в групата на контролата попадат хербицидите Метофен 240
ml/da и Пледж 50 ВП 16 g/da, а прирастът при растенията, третирани с Пледж 50 ВП 8 g/da е по-
голям, отколкото при контролата. Растенията не показват визуални симптоми на фитотоксичност или
видима депресия на растежа. Те са свежи,  зелени и не се отличават от нетретираната контрола.
Всички останали варианти се разпределят в различни групи – т.е., те са статистически различими.
При третирането с Боналин разликите с контролата са съответно 18,2 % при по-ниската и 35,5 % при
по-високата доза. Най-отдалечени от контролата, т.е., с най-малък прираст са вариантите, при които
третирането е с Галера 334 СЛ 35 ml/da и Галера супер 20 ml/da. При тях отклонението от контролата
е съответно 80 % и 90,6 %. При математическия анализ не са включени варианти 9 и 11. Това са
вариантите, третирани с хербицидите Галера 334 СЛ 70 ml/da и Галера супер 40 ml/da, при
прилагането на които всички растения са загинали. Визуално, след третирането с хербицидите Галера
334 СЛ и Галера супер (варианти 8,  9, 10 и 11) на 3-ти ден след третирането се наблюдава начало на
завяхване на вегетационния връх. На 7-мия ден завяхването е добре проявено, като се наблюдава и
завиване на вегетационния връх. На 21 ден от датата на третиране се наблюдава изсъхване на
вегетационния връх и начало на поява на некроза по листата и стъблата. При следващите наблюдения
на растенията от тези варианти се установява депресия на растежа и изсъхване на целите растения.
Във вариант 8  и 10 остават да се развиват единични растения, които имат силно потиснато развитие
и некротични петна по листата. Наблюдава се изсъхване и окапване на листата при тези растения.
Това показва, че вегетативната подложка GF-677 проявява силно изразена чувствителност към
хербицидите Галера 334СЛ и Галера супер, изразяваща се в загиване на растенията след третиране с
високите дози.

Таблица 1. Резултати от вариационния анализ и теста на Дънкан

№ Варианти Групи Хср.± Sх ср. (cm) SD CV (%)
1. Контрола (не третирана) b,c 58,37 ±  0,69 1,38 2,36
2. Метофен 160 ml/da * d 55,62 ±  0,96 1,93 3,47
3. Метофен 240 ml/da n.s. b 59,88 ±  0,62 1,25 2,09
4. Пледж 50 ВП 8,0 g/da *** a 62,88 ±  0,85 1,70 2,70
5. Пледж 50 ВП 16,0 g/da n.s. c,d 56,83 ±  0,88 1,76 3,10
6. Боналин 220 ml/da *** e 47,75 ±  0,72 1,44 3,02
7. Боналин 300 ml/da *** f 37,62 ±  1,36 2,72 7,23
8. Галера 334 СЛ 35 ml/da*** g 11,62 ±  0,12 0,25 2,15
9. Галера 334СЛ 70 ml/da загинали

10. Галера супер 20  ml/da *** h   5,50 ±  0,20 0,41 7,45
11. Галера супер 40 ml/da загинали

*, **, *** - доказаност при ниво на значимост съответно 0,5; 0,1 и 0,01 %
 Вариантите, означени с еднакви букви, нямат статистически доказана разлика

Таблица 2. Дисперсионен анализ на влиянието на хербицидите върху прираста на
вегетативната подложка GF-677

Източник на вариация SQ df s2 F P-value Fcrit

Хербицид*** 14798,55 8 1849,82 726,55 1,83E-29 2,31
Грешки 68,74 27 2,55
Общо 14867,29 35
LSD5% = 2,31            LSD1% = 3,12       LSD0,1% = 4,16
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Фиг.1. Влияние на почвени хербициди върху прираста на растения от вегетативната подложка GF-677

Заключение

Получените резултати от визуалните наблюдения и проведения математико-статистически
анализ показват, че приложените почвени хербициди се разпределят в различни групи според
влиянието си върху прираста на растенията от вегетативната подложка GF-677. Най-депресиращо се
оказва третирането с Галера и Галера супер, като при високите дози растенията загиват. Следващи по
токсичност се оказват вариантите, третирани с Боналин – висока и ниска доза – съответно с
намаление на прираста от 35, 5 % и 18, 20 %. Метофен 240 ml/da и Пледж 50 ВП в приложените дози
не предизвикват поява на визуални симптоми на фитотоксичност и депресия на растежа и
резултатите от третирането с тях са близки до контролата.
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Abstract: The tomato borer (Tuta absoluta Meyrick) is extremely dangerous pest on tomato grown
in greenhouses. The larvae of T. absoluta mine the leaves, damage the stems and bore in the fruits, causing
significant losses of tomato crops. Damaged fruits are difficult to be realized in the market and the export of
quality production is limited. The control of this pest is difficult because of the hidden way of life of the
larvae in the mines, the high reproductive potential and occurrence of resistance to great part of the applied
insecticides. During the period 2012-2014 experiments for determination of the effectiveness of some
insecticides in tomato variety Velocity, grown in heated greenhouses were conducted. Plant protection
products from different groups and with different mechanisms of action were included in the study. Neem
Azal T/S 0,3% shows the best biological activity among the bioinsecticides, while Alverde 240 SC 0,1% and
Coragen SC 20 0,016% demonstrate high effectiveness in chemical products.

Key words: Tuta absoluta, tomato, plant protection products, effectiveness

Въведение

Доматеният миниращ молец Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera:Gelechiidae) е изключително
опасен неприятел по доматите отглеждани в оранжерии. Гъсениците на T. absoluta минират листата,
повреждат стъблата и се вгризват в плодовете, причинявайки значителни загуби от доматената
реколта (Caffarini et al., 1999).

Борбата с този неприятел е трудна поради скрития начин на живот на гъсениците в мините,
високия репродуктивен потенциал, поливолтинното развитие и проявата на резистентност към голяма
част от използваните инсектициди (Sequera et al., 2000; Lietti et al., 2005). За успешен контрол на
неприятеля се разработват интегрирани растителнозащитни системи, които включват комплекс от
мероприятия: сеитбообръщения, използване на феромонови уловки, поставяне на инсектни мрежи,
приложение на биагенти и биопродукти, третиране с инсектициди (OEPP/EPPO Bulletin, 2005;
Benvenga et al., 2007; Faria et al., 2008; Huber and Drobny, 2010).

Най-често използваната практика за контрол на T. absoluta все още е употребата на
инсектициди. Непрекъснато се провеждат проучвания за определяне ефикасността на продуктите за
растителна защита с оглед създаването на успешна растителнозащитна стратегия за контрол на
доматения миниращ молец, като се избегне максимално риска от възникване на резистентност в
популациите (Lietti et al., 2005; Bielza, 2010; Braham and Hajji, 2012). Добра ефикасност спрямо
неприятеля е установена за продукта Афърм (а. в. емамектин) (López et al., 2011). Използвани за
контрол на T. absoluta са продукти с а. в. делтаметрин, а. в. ламбда цихалотрин и а. в. индоксакарб
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(Salazar and Araya, 2001; Korycinska and Moran, 2009). Collavino and Giménez (2008) съобщават, че за
борба срещу доматения миниращ молец могат да се използват препарати с a. в. имидаклоприд.
Предварителни проучвания в Испания показват, че продукти с а. в. спинозат и индоксакарб са
ефикасни срещу гъсениците на неприятеля, а инсектициди на основата на делтаметрин и метомил
могат да се използват за контрол на възрастните въпреки, че последните имат негативен страничен
ефект върху естествените врагове и опрашителите (Potting et al., 2009). За огнищата в Малта се
препоръчват абамектин, индоксакарб, спинозад, имидаклоприд, тиаклоприд и Bacillus thuringiensis
(Bt) (Mallia, 2009), а за употреба във Франция – индоксакарб и Bt (FREDON-Corse, 2009).

Фитопестицидните свойства на растителните продукти имат редица предимства, които ги
правят предпочитани в съвременното земеделие. Те не са заплаха за околната среда и за човешкото
здраве. От тази група са препаратите с активно вещество азадирактин, екстрахирани от зърната и
вегетативната маса на дървото ним (Azadirachta indica A. Juss). Gonçalves-Gervásio and Vendramim
(2007) проучват системното и трансламинарно придвижване в растенията на воден ектракт от семена
на Neem (A. indica) и въздействието му върху молеца в лабораторни условия. Резултатите показват, че
независимо от начина на приложение, извлекът причинява смъртност на ларвите от 48% до 100%.
Биопродуктите Пиретрум и Пирос са естествени пиретрини, базирани на пиретрум и екстракт от
хризантема (Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.). Те имат бързо, невротоксично действие и са
подходящи за включване в биологичните системи за производство (Isman, 2006).

Фитопестицидите по химичен състав са лимоноиди и притежават специфично антифидантно
и детерентно действие – потискане и спиране на храненето, редукция на линеенето, деформации при
какавидите и имагиниралите възрастни, намаляване на плодовитостта на женските индивиди
(Kleeberg, 2001; Isman, 2006; Hiiesaar et al., 2009). Използването на растителни екстракти е важен
компонент в стратегията за интегрирано управление на T. absoluta (Braham and Hajji, 2012).

Целта на проучването е да се установи биологичната активност на продукти за растителна
защита с различни активни вещества спрямо доматения миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick) при
домати отглеждани в стоманено-стъклени оранжерии.

Материали и методи
Проучванията са проведени в гр. Пловдив, през периода 2012-2014 год. при отглеждане на

домати сорт Велосити в отопляеми стоманено-стъклени оранжерии. Установена е ефикасността на 10
продукта за растителна защита (табл. 1).

Отчитанията са проведени върху предварително маркирани растения и листа, при естествена
популационна плътност на доматения миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick) гъсеници 1-4 възраст
(L1-L4). Брой повторения за вариант 4. Изброявани са живите гъсници преди третирането и в
интервали 3-ти, 7-ми и 14-ти ден след него. Ефикасността (E%) е изчислена по формулата на Henderson-
Tilton. Направен е сравнителен анализ по метода на Duncan’s multiple range test (1955). Резултатите са
обработени математически чрез двуфакторен дисперсионен анализ (Лидански, 1988).

Таблица 1. Продукти за растителна защита включени в проучването за контрол на доматения
миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick)

Продукт Активно вещество Производител Концентрация
Алверде 240 СК метафлумизон BASF 0,1%
Belt 24 WG флубендиамид Bayer CropScience 0,025%
Кораген 20 СК хлорантранилипрол DuPont 0,016%
Конфидор Енерджи ОД имидаклоприд+делтаметрин Bayer CropScience 0,08%
Афърм 095 СГ емамектин бензоат Syngenta 0,25%
Laser 240 SC спинозад Dow AgroSciences 0,025%
Дипел ВП Baccilus thuringiensis var. kurstaki Valent BioSciences 0,15%
Ним Азал Т/С азадирахтин Трифолио–M 0,3%

Пиретрум ФСЕК екстракт от пиретрум Андермат
Биоконтрол АГ 0,05%

Пирос екстракт от пиретрум Сербиос 0,08%
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Резултати и обсъждане

При проведените опити много добра биологична активност спрямо гъсениците на доматения
миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick) е установена при Алверде 240 СК 0,1% (83,11% 7-ми ден след
третирането) и Кораген 20 СК 0,016% (82,21% 14-ти ден след третирането). Продуктите Конфидор
Енерджи ОД 0,08% и Афърм 095 СГ 0,25% заемат междинно положение. При тях най-високи
стойности на ефикасността са отчетени съответно 7-ми ден след третирането – 80,97% и 14-ти ден
след третирането – 79,74%. Със сравнително добра биологична активност над 60% още трети ден
след третирането се открояват инсектицидите Алверде 240 СК 0,1% и Конфидор Енерджи ОД 0,08%.

От тестираните три фитопестицида с добра ефикасност срещу T. absoluta (76,86% 14-ти ден
след третирането) е продукта Ним Азал Т/С 0,3%. При продуктите Пиретрум ФСЕК 0,05% и Пирос
0,08% е отчетена незадоволителна ефикасност, което вероятно се дължи на контактното действие на
изпитваните пиретрини. Слаба биологична активност спрямо този неприятел (59,84% 14-ти ден след
третирането) е отчетена и при биопродукта Дипел ВП 0,15%. Това се дължи на факта, че продуктът е
бактериален произход и е необходимо време да бъде приет от неприятеля, за да се прояви
активността му. Продуктите Belt 24 WG 0,025% и Laser 240 SC 0,025% показват задоволителна
ефикасност, съответно 73,49% 14-ти ден след третирането и 73,35% 7-ми ден след третирането и
могат да се използват като алтернативна възможност за контрол на неприятеля (табл. 2).

Въз основа на двуфакторния дисперсионен анализ е установено, че от факторите на вариране
значително влияние върху варирането на ефикасността оказват факторите вариант (продукт за
растителна защита) (A) и дни след третиране (табл. 3).

Таблица 2. Ефикасност на продукти за растителна защита срещу гъсениците на доматения миниращ
молец (Tuta absoluta Meyrick) при домати сорт Велосити

Дни след третиранеВариант 3 7 14
Алверде 240 СК 0,1% 62,50±2,50 a 83,11±2,76 a 80,55±3,08 ab
Belt 24 WG 0,025% 43,76±4,60 b 73,47±2,50 cd 73,49±1,35 bc
Кораген 20 СК 0,016% 59,42±2,05 a 77,43±5,47 a-c 82,21±1,92 a
Конфидор Енерджи ОД 0,08% 60,32±4,24 a 80,97±3,78 ab 80,57±2,86 ab
Афърм 095 СГ 0,25% 59,62±5,58 a 75,62±0,76 b-d 79,74±1,06 ab
Laser 240 SC 0,025% 56,31±0,79 a 73,35±5,06 cd 70,82±8,91 c
Дипел ВП 0,15% 46,37±1,70 b 55,37±2,45 j 59,84±4,23 d
НимАзал Т/С 0,3% 57,90±4,18 a 69,47±6,53 de 76,86±1,50 a-c
Пиретрум ФСЕК 0,05% 43,18±3,35 b 62,23±3,29 f 57,30±4,84 d
Пирос 0,08% 48,58±7,14 b 65,97±3,73 ef 57,58±1,29 d
a, b, c, d…n. s. - Duncan’s multiple range test (p≤0,05)

Таблица 3. Влияние на факторите на вариране върху ефикасността на някои продукти за растителна
защита срещу доматения миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick) при домати отглеждани в

оранжерии

Фактори на вариране Степен на свобода
df

Варианс
MS

Сила на влияние на
факторите на

вариране
(%)

Продукт за растителна защита (А) 9 603,29*** 39,76
Дни след третирането (В) 2 3241,15*** 47,47
АхВ 18 44,52** 5,87
Случайно 60 15,68 6,89
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, ns – недоказаност

Включването в растителнозащитните сиситеми на продукти с различно активно вещество
дава възможност за преодоляване на риска от възникване на резистентност в популаците и осигурява
провеждането на ефикасен контрол на неприятеля.
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Изводи
Установена е много добра биологична активност спрямо гъсениците на доматения миниращ

молец (Tuta absoluta Meyrick) при продуктите Алверде 240 СК 0,1% (83,11% 7-ми ден след
третирането) и Кораген 20 СК 0,016% (82,21% 14-ти ден след третирането).

От тестираните три фитопестицида с добра ефикасност срещу T. absoluta (76,86% 14-ти ден
след третирането) е продукта Ним Азал Т/С 0,3%.

Литература
Лидански Т. 1998. Статистически методи в биологията и в селското стопанство. Земиздат – София,

374.
Benvenga S. R, O. A. Fernandes, S. Gravena. 2007. Decision making for integrated pest management of

the South American tomato pinworm based on sexual pheromone traps. Horticultura Brasiliera,
25:164-169.

Bielza P. 2010. La resistencia a insecticidas en Tuta absoluta (Meyrick). Phytoma España 217: 103-106.
Braham M., L. Hajji. 2012. Management of Tuta absoluta (Lepidoptera,Gelechiidae) with Insecticides on

Tomatoes. Insecticides - Pest Engineering. 333-354.
Caffarini P. M., A. M. Folcia, S. R. Panzardi, A. Pérez. 1999. Incidencia de bajos niveles de daño foliar

de Tuta absoluta (Meyrick) en tomate. Bol. San. Veg Plagas, 25: 75-78.
Collavino M. D., R. A. Giménez, 2008. Efficacy imidacloprid to control the tomato borer (Tuta absoluta

Meyrick). IDESIA (Chile) Vol. 26, Nº 1; 65-72.
Duncan D. 1955. Multiple range and multiple F-test. Biometrics 11: 1-42.
EPPO Bulletin. 2005. Tuta absoluta. OEPP/EPPO Bulletin 35, 434- 435.
Faria C. A., J. B. Torres, A. M. V. Fernandes, A. M. I. Farias. 2008. Parasitism of Tuta absoluta in

tomato plants by Trichogramma pretiosum Riley in response to host density and plant structures
Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.6, p.1504-1509.

FREDON-Corse. 2009. Mesures de lutte contre Tuta absoluta. Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles de Corse.
http://www.fredon-corse.com/standalone/1/CE5Bk98q7hNOOAd4qo4sD67a.pdf

Gonçalves-Gervásio R. C. R., J. D. Vendramim. 2007. Bioatividadeg do extrato aquosonde sementes de
NIM sobre Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) em três formas de aplicação.
Ciênc. agrotec., Lavras 31(1): 28-34

Hiiesaar K., E. Švilponis, L. Metspalu, K. Jõgar, M. Mänd, A. Luik, R. Karise. 2009. Influence of
Neem-Azal T/S on feeding activity of Colorado Potato Beetles (Leptinotarsa decemlineata Say).
Agronomy Research 7 (Special issue I), 251–256.

Huber A., H. G. Drobny, 2010. Control of Tuta absoluta in tomatoes within integrated crop protection
programs. Bulletin article; Conference paper Julius-Kühn-Archiv 2010 № 428, 355.

Isman M. B. 2006. Botanical Insecticides, Deterrents, and Repellents in Modern Agriculture and an
Increasingly Regulated World. Annu. Rev. Entomol. 51:45–66.

Kleeberg H. 2001. NeemAzal: Properties of a Commercial Neem-Seed-Extract. Practice Oriented Results on
Use and Production of Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control,
Procc. of the 6th workshop, Cairo-Egypt, 10-11.

Korycinska A., H. Moran. 2009. South American tomato moth Tuta absoluta. The Food and Environment
Research Agency (Fera), www.defra.gov.uk/fera/plants/plantHealth.

Lietti M. M. M., E. Botto, R. Alzogaray. 2005. Insecticide Resistance in Argentine Populations of Tuta
absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Neotropical Entomology 34(1):113-119.

López J. M., L. Martín, A. López, R. Correia, F. González, E. Sanz, M. Gallardo, J. M. Cantus. 2010.
AFFIRM (Emamectina), una nueva armacontra la Tuta absoluta y otras orugasde lepidópteros.
Phytoma España, № 217, 51-54.

Mallia D. 2009. Guidelines for the control and eradiaction of Tuta absoluta. Ministry for Resources and
Rural Affairs, Plant Health Department, Malta. Accessed November 4, 2009.
http://www.agric.gov.mt/plant-health-deptprofile?l=1

Potting R., D. J. van der Gaag, A. Loomans, M. van der Straten, H. Anderson, A. MacLeod, J. M.
Guitián Castrillón, G. V. Cambra. 2010. Pest Risk Analysis Tuta absoluta, Tomato leaf miner
moth. 24 pp., Version 14: January–2010, http://www.vwa.nl/onderwerpen/english/dossier/pest-risk-
analysis/evaluation-of-pest-risks.

224



Salazar ER and Araya JE, 2001. Tomato moth, Tuta absoluta (Meyrick) response to insecticides in Arica,
Chile.  Agricultura Técnica, v. 61, № 4, 429-435.

Sequera H. Á. A, R. N. C. Guedes, M. C. Picanço. 2000. Insecticide resistance in populations of Tuta
absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae). Agricultural and Forest Entomology, v. 2, 147-153.

225



ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2016
Дом на науката и техниката - Пловдив, 9 юни 2016

ECOLOGY AND HEALTH 2016
House of science and technique - Plovdiv, 9 June 2016

СРАВНИТЕЛНА ХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЮТЮНИ ОТ ЕКОТИП
КРУМОВГРАД ОТ РАЗЛИЧНИ РЕКОЛТИ

Милена Стайкова, Маргарита Дочева, Анна Стоилова, Димитър Диманов
Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково 4108

COMPARATIVE CHEMICAL CHARACTERISTICS OF KRUMOVGRAD ECOTYPE TOBACCO
OF DIFFERENT VINTAGES

Milena Staykova, Margarita Docheva, Anna Stoilova, Dimitar Dimanov
Tobacco and tobacco products institute – Markovo 4108

E-mail: milenastaikova@abv.bg

Abstract: The study of the basic and specific chemical components of tobacco is extremely important for
monitoring the effects of a number of selectable and environmental factors on the formation of the tobacco
raw material. Chemical characteristics of two control varieties and five selected breeding lines Krumovgrad
ecotype oriental tobaccos from two vintages was made. Comparing of the testing results was performed on
the basis of typicality of Krumovgrad ecotype tobacco, similarity with controls and expected market
performance. Four lines – 30, 41, 72 and 76 of the 2013 harvest are similar in chemical composition and the
greatest degree meeting the market requirements for raw tobacco from ecotype Krumovgrad. Heavy rainfall
in 2014 led to an imbalance in the chemical composition and poor quality of the tested tobacco from this
harvest. However, three of the lines – 30, 72 and 76 in the two years of testing, trend convergence with
controls and some superiority over line 32.

Key words: oriental tobacco, ecotype Krumovgrad, chemical characteristics

Въведение
За производството на дадена сортова група тютюн се изхожда от стопанската и икономическа

ефективност. По-високодобивните и качествени сортове се предпочитат от тютюнопроизводителите.
Но за търговския продукт тютюн са важни и други показатели: химични, технологични,
органолептични и др. На база комплексна оценка на потребителските качества на тютюна, през
последните години, има засилено пазарно търсене на тютюни от сортова група Басми (Джебел,
Крумовград и др.) (Dimanov, 2011, Диманов и др., 2014).

Химичните показатели на тютюна са основно средство за обективната му качествена оценка
като суровина за производство на тютюневи изделия. Изследването на основни и специфични
химични компоненти на тютюна е изключително важно за проследяване влиянието на редица
селекционни и екологични фактори върху формирането на тютюневата суровина. Химичният състав
на тютюните е специфичен и зависи от сортовата група, екотипа, почвено-климатичните условия на
района и прилаганата агротехника на отглеждане.

Тютюнът се характеризира с общоприети в аналитичната практика химични показатели:
никотин, захари, общ азот, пепел, които изразяват съдържанието на основни групи вещества в него.
Чрез тях, техни отношения (захари/никотин, общ азот /никотин и др.), както и определянето на някои
специфични индивидуални компоненти може да се даде обективна оценка на консумативни качества
на тютюна (Гюзелев, 1983).
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В по-ранни изследвания е направена разширена химична характеристика на нови сортове
ориенталски тютюн от екотип Джебел Басма. Проследени са специфични свойства на тютюните от
екотип Джебел Басма и влиянието на генетичните и екологични фактори за тяхното формиране.

Впоследствие една от изследваните линии е утвърдена като сорт (Стоилова и др., 2014,
Стоилова и др., 2015).

Обхватът на изследванията е разширен върху ориенталски тютюни от екотип Крумовград,
към които също има засилено пазарно търсене. През 2015 г. са публикувани (Стайкова и др., 2015)
първи резултати от извършената разширена химична характеристика и сравнителна оценка за
качеството на два контролни сорта (Крумовград 988 и Крумовград 90) и пет селекционни линии
(линии 30, 32, 41, 72 и 76) ориенталски тютюни от екотип Крумовград от реколта 2013 г. За да се
разшири и обективизира качествената оценка на тези тютюни изследванията са продължени с проби
от реколта 2014 г.

Целта на настоящото проучването е да се извърши сравнителна химична характеристика на
сортове и линии ориенталски тютюни от екотип Крумовград от различни реколти и оценка на
техните потребителски качества.

Материали и методи
Използвани са проби ориенталски тютюни от екотип Крумовград – 2 контролни сорта и 5

селекционни линии. Тютюните са от селекционни опити на проф. д-р Д. Диманов, реколти 2013 г. и
2014 г.

За химичните анализи са използвани реактиви, стандартни вещества и консумативи за
автоматичен анализ в поток, газова хроматография с пламъчно-йонизационен детектор (FID) и
атомно-абсорбционна спектроскопия.

Показателите никотин, захари, общ азот, хлор и фосфор са определени с Автоматичен
анализатор в поток AutoAnalyzer II C, Technicon по методи, съответно ISO 15152, ISO 15154, БДС
15836, метод на ИТТИ 1999 и 2004.

Съпътстващите алкалоиди са определени по лабораторен метод с газов хроматограф Perkin
Elmer с пламъчно-йонизационен детектор/FID.

Общото минерално съдържание пепел е определено по метод ISO 2817.
Съдържанието на тежки метали в тютюна е определено с атомно-абсорбционен спектрометър

SpektraAA 220, Varian по метод БДС 17365.

Резултати и обсъждане

В таблица 1 е представено съдържанието на основни групи вещества в проучваните тютюни
Крумовград (реколти 2013 г. и 2014 г.): алкалоиди – като никотин, азот-съдържащи вещества - общ
азот, водоразтворими карбохидрати – захари, общо минерално съдържание – пепел.

Таблица 1. Съдържание на основни химични компоненти в контролни сортове и селекционни линии
тютюни от екотип Крумовград

Никотин, % Общ азот, % Захари, % Пепел, %Проба
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

№ 1 Ø 1,92±0,038 0,30±0,006 2,24±0,09 1,34±0,05 7,31±0,29 19,4±0,78 10,6±0,16 10,9±0,16
№ 2 Ø 0,71±0,014 0,36±0,007 1,77±0,04 1,46±0,06 12,6±0,50 16,2±0,65 14,4±0,22 9,89±0,15
№ 30 1,93±0,039 0,71±0,014 1,94±0,08 1,52±0,06 7,54±0,30 14,2±0,57 15,1±0,23 13,7±0,21
№ 32 1,32±0,026 0,32±0,006 1,95±0,08 2,00±0,08 5,27±0,21 11,4±0,46 19,4±0,29 16,5±0,25
№ 41 1,51±0,030 0,22±0,004 2,11±0,08 1,62±0,06 8,91±0,36 16,9±0,68 16,3±0,24 15,0±0,23
№ 72 1,76±0,035 0,49±0,009 2,17±0,09 1,68±0,07 12,0±0,48 13,3±0,53 13,4±0,20 16,7±0,25
№ 76 1,90±0,038 0,45±0,009 2,19±0,09 1,76±0,07 7,34±0,29 12,3±0,49 14,9±0,22 14,3±0,21

През последните години изискванията на търговците, от там и насоките в селекцията, са към
тютюни от екотип Крумовград със съдържание на никотин 1,50÷2 % и над 2 %. За тютюните от
реколта 2013 г. това ниво не е достигнато само за контролен сорт 2 и селекционна линия 32, докато за
реколта 2014 г. се наблюдава значително понижение на съдържанието на никотин във всички
изследвани проби. Нещо повече, в тютюните от реколта 2014 г. съдържанието на никотин е под 1 %,
което е далеч под типичното за екотипа и в близкото минало (1,3-1,7 %). Причина за това са обилните
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валежи през 2014 г., които не позволяват натрупването на никотин в ориенталските тютюни. Трябва
да се подчертае обаче, че въпреки общото ниско никотиново съдържание на тютюните от реколта
2014 г., линии 30, 72 и 76, подобно на резултатите за реколта 2013 г., се открояват с относително най-
добри данни по този показател (табл. 1).

Съдържанието на съпътстващите никотина алкалоиди – норникотин, миозмин, анабазин,
анатабин или т.н. вторични алкалоиди е представено в табл. 2. Данните показват наличие на
незначителни количества миозмин в линии № 30 и № 72, рек.2013 г. В контролните сортове от тази
реколта и другите изследвани линии не са отчетени вторични алкалоиди, съгласно посочените
граници на количествено определяне. Данните за съдържанието на съпътстващи алкалоиди в
тютюните от реколта 2014 г., показват наличие на незначителни количества норникотин и миозмин в
контролите и линиите – по-ниски от границите на откриване/LOD на тези вещества, съответно 0,2 %
и 0,004 %. Съдържание на анабазин и анатабин в пробите не се открива. Това е благоприятна
характеристика за консумативните качества на изследваните сортове и линии от двете реколти, тъй
като вторичните алкалоиди са предшественици на канцерогенните специфични тютюневи
нитрозамини TSNA в тютюневия дим.

Таблица 2. Съдържание на вторични алкалоиди в контролни сортове и селекционни линии тютюни от
екотип Крумовград

Проба Реколта Вторични алкалоиди
(норникотин, миозмин, анабазин, анатабин), %

LOQ/Граница на
количествено

определяне
LOD/Граница на

откриване, %
2013 г. Норник., миозм., анаб., анат. < LOQ№ 1 Ø 2014 г. Норник.~0,02; Миозм.~0,003<LOD; Анаб., анат. - nd
2013 г. Норник., миозм., анаб., анат. < LOQ№ 2 Ø 2014 г. Норник.~0,02; Миозм.~0,003<LOD; Анаб., анат. - nd
2013 г. Норник., анаб., анат. < LOQ; Миозмин - 0,008 ±

0,001№ 30
2014 г. Норн.~0,009; Миозм.~0,002<LOD; Анаб., анат. - nd
2013 г. Норник., миозм., анаб., анат. < LOQ№ 32 2014 г. Норн.~0,008; Миозм.~0,002<LOD; Анаб., анат. - nd
2013 г. Норник., миозм., анаб., анат. < LOQ№ 41 2014 г. Норн.~0,009; Миозм.~0,003<LOD; Анаб., анат. - nd
2013 г. Норник., анаб., анат. < LOQ; Миозмин - 0,009 ±

0,002№ 72
2014 г. Норн.~0,007; Миозм.~0,002<LOD; Анаб., анат. - nd
2013 г. Норник., миозм., анаб., анат. < LOQ№ 76 2014 г. Норн.~0,009; Миозм.~0,002<LOD; Анаб., анат. - nd

LOQ
Норникотин - 0,4
Миозмин - 0,008
Анабазин - 0,03
Анатабин - 0,03

LOD
Норникотин - 0,2
Миозмин - 0,004
Анабазин - 0,02
Анатабин - 0,02

nd – не се открива

За реколта 2014 г. съдържанието на общ азот в изследваните тютюни Крумовград варира в по-
широки граници – от 1,34 % (контрола 1) до 2,00 % (линия 32) в сравнение с резултатите от
предходната реколта – между 1,77 % и 2,24 % (табл. 1). Азотното съдържание на селекционните
линии не следва същата тенденция на изменение като съдържанието на никотин, особено при линия
32 (реколта 2014 г.), която е с едно от най-ниските съдържания на никотин, а с най-високо
съдържание на общ азот. Подобни резултати са отчетени и за линия 41. Това показва, че във
формирането на азотното съдържание на тези проби преобладават други азотсъдържащи вещества,
освен никотина.

По отношение на съдържанието на захари за реколта 2014 г. в четири от изследваните линии –
30, 32, 72 и 76, това съдържание е в характерната за тютюни Басми граница (8÷14 %). Докато за
реколта 2013 г. единствено при линия 32 се наблюдава по-ниско от характерно за тютюни Басми
въглехидратно съдържание – 5,27 %.

За обективното характеризиране на пушателните свойства на тютюна голяма практическа
стойност имат балансовите отношения на веществата общ азот/никотин и захари/никотин, които са
представени в табл. 3.

За реколта 2013 г. количественото съотношение общ азот/никотин е в благоприятните
граници 11÷1,5 – обективна предпоставка за добре балансиран вкус на тютюните при пушене.
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Единствено контролният сорт 2 е с по-високо и неблагоприятно балансово отношение на тези
вещества – 2,5 (табл. 3). Ниското съдържание на никотин за реколта 2014 г. се отразява
неблагоприятно на отношението общ азот/никотин, чиито високи стойности във всички проби, освен
линия 30, биха допринесли за дисбаланс във вкуса на тютюните при консумация.

Таблица 3. Балансови отношения на веществата общ азот/никотин и захари/никотин в контролни
сортове и селекцоинни линии тютюни от екотип Крумовград

Общ азот/никотин Захари/никотинПроба
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

№ 1 Ø 1,2 4,5 3,8 65
№ 2 Ø 2,5 4,1 17,7 45
№ 30 1,0 2,1 3,9 20
№ 32 1,5 6,2 4,0 36
№ 41 1,4 7,4 5,9 77
№ 72 1,2 3,4 6,8 27
№ 76 1,2 3,9 3,9 27

Балансовите отношения захари/никотин при две от изследваните линии – 72 и 41 (реколта
2013 г.), са в границите на оптималните 6÷10, което е предпоставка за добра характеристика на
пушателните им качества. Линии 30, 32 и 76, и контролен сорт 1 имат балансово отношение
захари/никотин около 4, което предполага пушателни качества на средно качествен материал.
Балансовото отношение захари/никотин в контролен сорт 2 е 17,7. Това значително превишаване на
оптималната му стойност не е добра органолептична характеристика за тютюна и е показателно за
прекалена лекота във вкуса при пушене и недостатъчна плътност (табл. 3). Ниското съдържание на
никотин в пробите (реколта 2014 г.) е довело до високи стойности на балансовото отношение
захари/никотин (20÷36), при оптима лните 6÷10 за добра характеристика на пушателните качества на
тютюните. В двете контроли и линия 41, които имат съдържание на захари между 16 % и 19 %, тази
отрицателна оценка е по-голяма (захари/никотин – 45÷77) и е показателна за прекалена лекота във
вкуса при пушене и недостатъчна плътност.

Общото минерално съдържание на изследваните проби е изразено чрез показателя пепел
(табл. 1). Данните и за двете реколти показват, че контролите и повечето линии имат съдържание на
пепел в граници 10÷16 %, което е типично за екотип Крумовград. Специфичните екологични условия
на 2014 г. са допринесли за по-високото пепелно съдържание, формирайки по-голяма маса или т.н.
материалност на тютюните, дължаща се на минералните вещества.

На фигура 1 е представено съдържанието на основните макроелементи – неметали и метали в
проучваните тютюни. Макроелементите се натрупват в тютюневите растения главно от почвата, чрез
минералното хранене (торене) и имат най-голям принос в общото минерално съдържание (пепел).

Фиг 1. Съдържание на основни минерални макроелементи в контролни сортове и селекционни линии
тютюни от екотип Крумовград
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От неметалите с най-високо съдържание се откроява азотът, който при реколта 2013 г. е в
граници 1,77÷2,24 %, докато през 2014 г. азотът варира от 1,34 % до 2 %. От неметалите най-ниско и
в много тесни граници е съдържанието на хлор – от 0,10 % до 0,17 % и за двете изследвани реколти.
От металните макроелементи калият варира в граници 0,80÷1,37 % за реколта 2013 г. и 2,61÷6,39 % за
реколта 2014 г. При съдържанието на калций се наблюдава обратната зависимост – през 2013 г.
съдържанието на калций в изследваните тютюни е в граници 3,47÷6,15 %, докато през 2014 г. –
0,14÷4,41 %.

Минералните вещества нямат пряко влияние върху пушателните свойства на тютюна, тъй
като при изгарянето само незначителни количества от тях преминават в дима, а основно остават в
пепелта. Изключение прави хлорът, който предизвиква блудкавост на вкуса при пушене. В случая
обаче, анализираните проби съдържат много ниски количества хлор, под максимално допустимото
(Божинова и др., 2010), които не биха повлияли в тази насока.

Минералните вещества – общо като пепел и някои индивидуални елементи имат пряко
влияние върху горяемостта на тютюна. В положителна корелация с горяемостта на тютюна е
показателят пепел, количеството на калий и калций (или отношението калий и калций). Широките
граници на вариране на калия и калция (фиг. 1) доказват дисбаланс в минералния състав на
тютюните, а по-високите стойности на показателя пепел в селекционните линии (над 14 %) са
показателни за тютюнева суровина от средна класа (табл. 1).

Изследваните метални микроелементи в тютюните от екотип Крумовград, освен като принос
в тяхното общо минерално съдържание, имат основно отношение към вредностите и замърсяването с
тежки метали (фиг. 2).

Фигура 2. Съдържание на микроелементи в контролни сортове и селекционни линии
тютюни от екотип Крумовград

И през двете години на изпитване не са надвишени условно приетите пределно допустими
количества за тютюна: Cd – 5 mg/kg (с изключение на линия 32 за реколта 2013 г.), Pb – 30 mg/kg, Cu
– 50 mg/kg, което е добра характеристика за екологичната чистота на проучваните линии и сортове.
Условно приетото допустимо съдържание на цинк е 150 mg/kg, като всички изследвани сортове и
линии през 2014 г. са с по-ниско съдържание на цинк, за разлика от реколта 2013 г., при която в три
от пробите – двете контроли и линия 76, съдържанието на цинк надвишава условната пределна норма
за тютюн. Това се дължи на факта, че елементът е широко разпространен, от т.н. „с битов характер“,
което създава предпоставка за случайни натрупвания/замърсявания на тютюневите проби. Като
абсолютни стойности, съдържанието на всеки един от изследваните тежки метали от реколта 2014 г. е
по-ниско в сравнение с резултатите от предходната година.
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На фиг. 3 е посочена общата оценка от сравнителното изпитване на контролен сорт 1,
контролен сорт 2 и петте селекционни линии (за реколти 2013 г. и 2014 г.), направена на база
типичност за тютюн от екотип Крумовград, сходство с контролите и очаквани пазарни качества.

Фиг. 3. Сравнителна характеристика по реколти на контролни сортове
и селекционни линии тютюни от екотип Крумовград

С най-висока комплексна оценка по оценяваните показатели за реколта 2013 г. са линия 41 и
линия 72. Следват линия 30 и линия 76. Разликите между тези четири линии са в границите на една
степен, което показва изравненост на линиите по химичен състав. За реколта 2014 г. с най-висока
оценка е линия 30. Следват линии 76 и 72, които са близки до контролите. Линии 32 и 41 са с най-
ниски оценки. Общите оценки на пробите от реколта 2014 г., с изключение на линия 30, са почти
двойно по-ниски от максималните (18 точки) и резултатите от предходната година (фиг. 3).

Заключение

В резултат на извършеното сравнително изпитване на сортове и линии ориенталски тютюни
от екотип Крумовград от две реколти и обобщаване на резултатите на база типичност за екотипа,
сходство с контролите и очаквани пазарни качества е установено:

• Съществена роля върху качеството на ориенталските тютюни оказват климатичните условия.
Четири линии – 30, 41, 72 и 76 от реколта 2013 г. са близки по химичен състав и в най-голяма
степен отговарят на пазарните изисквания към тютюневата суровина от екотип Крумовград.
Обилните валежи през 2014 г. водят до дисбаланс в химичния състав и влошено качество на
изследваните тютюни от тази реколта;

• Три от линиите - 30, 72 и 76, и през двете години на изпитване, запазват тенденциите за
сходство с контролите и известно превъзходство над линия 32.
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Abstract: Polyphenols are a large group secondary metabolite in tobacco which has antioxidant properties.
They are divided into seven groups, but the largest groups are the phenolic acids and flavonoids. Oriental
tobaccos contain a higher amount of chlorogenic acid and rutin than traditional for Bulgaria medical plants
as lemon balm, thyme, chamomile, peppermint and others. The aim of this study is to determination the
polyphenols in mainstream smoke and in the butts of the laboratory prepared cigarettes from oriental
tobaccos Krumovgrad ecotype. It was found that the amount of the flavonoids in the mainstream smoke and
in the butt of the two tested varieties of tobacco (Krumovgrad 90 and Krumovgrad 988) is statistically
equally. The unfiltered cigarettes have the larger amount of flavonoids compared to the filter cigarettes. The
phenolic acids in the mainstream smoke and in the butts of laboratory prepared cigarettes are not detected.

Key words: polyphenols, tobacco, tobacco smoke

Въведение
Тютюнът е едно от най-изследваните растения наред с кафето и чая. Установени са повече от

4500 отделни химични компоненти, като една голяма част от тях са биологично активни (Leffingwell,
2001, Rodgman and Perfetti, 2013). Такива са групите на полифенолите, алкалоидите, терпеновите
вещества и други. Основните компоненти на полифенолния комплекс при тютюна са фенолните
киселини - хлорогенова киселина, неохлорогенова киселина и 4-О-кафеоилхинова киселина и
флавоноидите рутин и кемпферол-3-рутинозид (Иванова et al. 2009; Dagnon and Edreva, 2003; Xie et
al, 2011; Zhang et al, 2011 ).

В кондензата на тютюневия дим са установени повече от 5000 вещества. Голяма част от тях са
канцерогенни, ко-канцерогенни, тумуроинициращи (Leffingwell, 2001, Rodgman and Perfetti, 2013).
Основните направления в изследванията на тютюневия дим са определяне на контролираните
компоненти в тютюневия дим – катран, никотин и СО (Директива 2014/40/ЕС). В последните години
се насърчават научните изследвания, свързани с изследване на вещества от приоритетния списък на
СЗО, имащи доказано канцерогенно действие – групите на карбонилните съединения,
полицикричните ароматни въглеводороди, нитрозамини.

Малко са проучванията, свързани с проследяването на динамичните промени на биологично
активните вещества по време на пушене и определяне на количествения им състав в тютюневия дим
(Sun et al., 2011).

Целта на изследването е определяне на съдържанието на полифеноли в кодензата на тютюнев
дим на ориенталски тютюни от екотип Крумовград.
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Материали и методи

Материали

Използвахме метанол и оцетна киселина с чистота за течна хроматография закупени от фирма
Merck, Germany. Стандартните вещества рутин CAS 207671-50-9)и хлорогенова киселина (CAS 327-
97-9) доставихме от фирма Sigma-Aldrich.

Изследвахме два сорта ориенталски тютюн от екотип Крумовград. От тях изработихме
моноцигари с филтър и без филтър с точно определени физични показатели: дължина на цигарата -
84 mm; дължина на филтър - 20 mm, дължина на угарка - 28 mm; диаметър на цигарата – KS. Всички
моноцигари бяха със затворена вентилация. Безфилтровите цигари бяха със следните физични
параметри – дължина на цигарата - 63 mm; дължина на угарката – 23 mm.

Апаратура

Автоматичното пропушване на цигарите извършихме на 8-канална линейна машина за пушене
Filtrona. Пропушването на моноцигарите и събирането на суровия тютюнев кондензат извършихме
при стандартни условия – обем на всмукване – 35 ± 0,3 ml, брой всмуквания за минута – 1 бр.,
продължителност на всмукване – 2,0 ±0,2s.

За количествено определяне на полифенолите в тютюна, кондензата на тютюневия дим и
угарките използвахме течен хроматограф с ултравиолетов детектор (HPLC/UV) Perkin Elmer; бинерна
помпа LC 280; аналитична колона Kromasil C18, 150 mm, 5 µm, 4.6 mm i.d. (Supelco Park, Bellefonte,
PA, USA).

Методи

Определяне на катрани, никотин и въглероден оксид

Суровият кондензат (TPM), събран на кембридж филтрите екстрахирахме с
изопропанол. Количеството на катрана (Tar) изчислихме по формулата:

Tar = TPM-(Nic+H2O) mg/cig
Екстракция и количествено определяне на полифеноли в тютюн, тютюнев кондензат и угарки

Екстрахирахме 0,1 g тютюн с 5 ml 60 % метанол на ултразвукова баня за 30 минути.
Филтрувахме полученият екстракт през шотов филтър. Пречистването на екстракта извършихме чрез
твърдофазна екстракция (SPE) с 10 ml метанол. В аликвотна част от разтвора определихме
съдържанието наполифеноли.

Филтърът със събран кондензат от 5 цигари поставихме в конична колба. Заляхме с 20 ml
метанол и екстрахирахме 20 минути на ултразвукова баня. Изпарихме до сухо и разтворихме в 5 ml
метанол. В аликвотна част от разтвора определихме съдържанието на полифеноли.

Екстрахирахме угарките, получени при изпушване на 5 цигари, като ги заляхме с 20 ml
метанол и екстрахирахме 20 минути на ултразвукова баня. Изпарихме до сухо и разтворихме в 5 ml
метанол. В аликвотна част от разтвора определихме съдържанието на полифеноли.

Анализът за съдържание на полифеноли извършихме при дължина на вълната 340 nm и
подвижни фази със следния състав: ПФ А = CH3OH:H2O:CH3COOH = 5:93:2; ПФ B = CH3OH:
H2O:CH3COOH = 86:12:2 при градиентно елуиране 100% A; 0 min; 20 min to 85% A; 5 min to 80% A;
17 min to 45% A; 5 min to 100% A.

Количественото на полифенолите изчислихме по метода на външния стандарт спрямо
площите на пиковете на чистите вещества в концентрации, съответстваща на тази в пробата. В
изчисленията взехме предвид броя изпушени цигари върху филтъра и количеството на разтворителя.
Резултатите представихме като средни стойности от три повторения в µg/cig заедно със стандартното
отклонение.
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Резултати и обсъждане

Съдържание на полифеноли в сортове тютюни

Резултатите за съдържанието на полифеноли в изследваните сортове тютюни са представени в
таблица 1.

Таблица 1. Съдържание на полифеноли в сортове тютюни, mg/cig

Компоненти на полифенолен комплекс, mg/cig

Фенолни киселини Флавоноиди

Тютюн Неохлорогенова
киселина

Хлорогенова
киселина

4-О-Кафеоилхинова
киселина Рутин Кемпферол-3

рутинозид

Общо

Крумовград 90 1,19±0,084 4,59±0,33 2,22±0,15 6,48±0,457 1,42±0,100 15,9±1,1

Крумовград 988 1,10±0,083 3,29±0,232 2,00±0,14 4,90±0,345 1,21±0,084 12,5±0,9

Най-висок принос към общото количество на полифенолите в изследваните сортове тютюни
имат хлорогеновата киселина и рутинът. Неохлорогеновата киселина, 4-О- Кафеоилхиновата
киселина и кемпферол-3 рутинозидът са в значително по-малки количества. Получените резултати са
в съответствие с предишни изследвания (Dagnon and Edreva, 2003; Xie et al, 2011; Zhang et al, 2011 ).
Тютюн Крумовград 90 се характеризира с по-високо общо съдържание на полифеноли - 15,9±1,1
mg/cig в сравнение тютюн Крумовград 988 - 12,5±0,9 mg/cig.

Компоненти на главна димна струя на цигари

Направен е анализ за съдържание на компоненти в главна димна струя на лабораторно
изготвени цигари от тютюни сорт Крумовград 90 и Крумовград 988 – катран, никотин и СО.

Таблица 2. Компоненти на главна димна струя на цигари, mg/cig

Физични показатели, mm Химични показатели, mg/cig
Сорт тютюн

Дължина Угарка Катран Никотин СО

Крумовград 988 84 35 21,1±1,6 0,67±0,04 10,13±0,54

Крумовград 90 84 35 16,4±1,6 0,71±0,05 9,48±0,51

Цигарите от всяка проба са с едни и същи физични параметри – дължина на цигара и дължина
на угарка. От таблица 2 се вижда, че лабораторно изготвените цигари от тютюн Крумовград 988 се
характеризират с по-високо съдържание на катран 21,1±1,6 mg/cig и СО 10,13±0,54 mg/cig в
сравнение с тези, изготвени от тютюн Крумовград 90 - съответно 16,4±1,66 mg/cig и 9,48±0,51 mg/cig.
Наблюдава се по-ниско съдържание на никотин в цигарите, изготвени от Крумовград 988 (0,67±0,04
mg/cig), в сравнение с тези от тютюн Крумовград 90 0,71±0,05 mg/cig. Получените резултати са в
съответствие с резуртатите, получени от предишни изследвания (Стоиловаet al.,2014).

Изследваните проби цигари са пропушени без филтър и са определени основните компоненти
на тютюневия дим – катран, никотин и СО (таблица 3). Количеството на всички компоненти на дима
е по-високо в сравнение със същите цигарите, пропушени с филтър. Най-голямо завишение се
наблюдава в количеството на катрана, който варира от 27,2±1,8 mg/cig до 32,5±2,2 mg/cig и по-малко
в количеството на СО – около 14 mg/cig. Прави впечатление, че количеството на никотина и при
двете проби цигари не се увеличава и се запазва приблизително еднакво – средно 0,630±0,014 mg/cig.
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Таблица 3. Компоненти на главна димна струя на цигари без филтър, mg/cig

Физични показатели, mm Химични показатели, mg/cig
Сорт тютюн

Дължина Угарка Катран Никотин СО

Крумовград 988 63 23 32,5±2,2 0,62±0,04 14,53±0,78

Крумовград 90 63 23 27,2±1,8 0,64±0,04 13,92±0,75

Полифеноли в кондензата на тютюневия дим

Всички проби цигари (с филтър и без филтър) са пропушени и са анализирани за съдържание
на полифеноли, както в кондензата на тютюневия дим, така и във филтрите. Веществата, които
съставляват тютюневия дим се образуват в резултат на суха дестилация или пиролиза. На дестилация
са подложени всички веществав тютюна, които имат ниска точка на кипене и в горящата зона се
изпаряват и отдестилират, без да претърпяват химични промени. Веществата, които не са способни да
дестилират се подложени на пиролитично разграждане, на комбиниране на молекулите, на вторични
взаимодействия (Гюзелев 1982, Rodgman and Perfetti, 2013)

Прави впечатление, че количеството на полифенолите в кондензата на тютюневия дим е
значително по-малко от това в тютюна (фигура 1), поради настъпилите промени на полифенолите по
време на процеса на пушене (Thomas et al. 2009). Фенолни киселини не са установени в количества
по-високи от границата за дедактиране (3 μg/ml ), въпреки високото съдържание на фенолни
киселини в тютюна – над 6,5 mg/cig. Причината за липсата на фенолни киселини е пиролитичното им
разграждане. Количеството на флавоноидите в кондензата на тютюневия дим в лабораторно
изготвените цигари с филтър от двата сорта тютюн е статистически еднакво (средно 10,75±0,35
μg/cig). Във филтъра на цигарите се отчитат средно 4.5 μg/филтър флавоноиди.
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Фигура 1. Флавоноиди в тютюнев кондензат и угарки, μg/cig

При изследване на безфилтровите цигари се установява почти два пъти повече флавоноиди в
кондензата на тютюневия дим при двете изследвани проби цигари. Количеството им варира между
20,9±0,10μg/cig и 22,5±0,11 μg/cig.

Получените данни са в съответствие с резултатите, получени от други изследователи, които
определят количеството на полифетолите в тютюневи блендове от цигари. Резултатите сочат, че
количеството на рутина в изследваните тютюневи блендове варира между 10.20 to 63.98 μg/cig (Sun et
al 2012).

Заключение
В резултат на направените изследвания и получените резултати можем да заключим, че:
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• Количеството на флавоноидите в кондензата на тютюневия дим и в угарката от тютюни
Крумовград 90 и Крумовград 988 е статистически еднакво.

• При изследване на безфилтрови цигари се установява увеличаване на количеството на
флавоноидите в кондензата на тютюневия дим в сравнение с цигарите с филтър.

• Не е установено съдържание на фенолни киселини в кондензата на тютюневия дим и в
угарката на същите лабораторно изготвени цигари.
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Abstract: In the article are presented results of the deviation of the technological grain traits of the average
value of hybrids popcorn. It was found that the value is the weight of the grain the value and the weight of
the popcorn and the coefficient of cracking were the best performers in variant E-4. For their deviation from
the average is 30%, 31%, 59%, 55% and 27%. Weith most small grains is a variant E-10, whose volume
measuring less by 26% than the average for all crosses. The weight of the grain is at least 21% for
combinations of numbers and E-9 and E-10. The volume the weight of the popcorn and the coefficient of
cracking are low for the first hybrid cross. Deviations are: -32%, -31% and -27%.

Keywords: maize, popcorn, volume, weight, coefficient of cracking.

Въведение
Пукливата царевица се отглежда във всички климатични пояси на земното кълбо. Успешно

вирее в райони с умерен климат в Средиземноморската област, в страни с горещ и мусонен климат,
както и в тропическата област на Африка, засушливите на Южна Америка и Южноафриканската
република. Много народи са участвали в нейното създаване като културно растения, поради което тя
притежава огромно разнообразие на формите. Пуканките, както и сухата преработка на зърното
намират широко приложение в хранителната промишленост и сладкарство. Благоприятните почвено-
климатични условия в нашата страна дават възможност за създаване на хибриди пуклива царевица с
много добра продуктивност. Както при обикновената, така и при пукливата царевица от съществено
значение за формиране на продуктивните й възможности са условията на хранене, структурата на
почвата, влагата и т. н. (Тошева, 1997; Shepers, 1989). Изследванията на различни автори (Супрунов,
Лавренчук,  Горяинова, 2007; Горун, 1969) и наша селекция (Глогова, 2010), използването на хибриди
в производството е много ограничено.

Целта на проучването е да се направи сравнителна оценка на отклонението на технологичните
показатели на зърното от средната му стойност на хибриди пуклива царевица.

Материал и методи
Проучването е направено през периода 2011-2012 г. в опитното поле на Институт по царевица

– Кнежа. Хибридите участващи в опита са отглеждани в предварителни и конкурсни сортови опити
при гъстота 4000 р/дка в три повторения. Обект на изследване са 10 експериментални кръстоски Е-1,
Е-2, Е-3, Е-4, Е-5, Е-6, Е-7, Е-8, Е-9 и Е-10. Приложена е възприетата за района агротехника.
Направена е сравнителна оценка на отклоненията на технологичните показатели на зърното от
средната му стойност на хибриди пуклива царевица.
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Резултати и обсъждане

При оценка на пукливата царевица от съществено значение е обема на зърното. Данните
представени на фигура 1 убедително показват широките граници на изменение на обема на зърното
на пукливата царевица. Анализирайки получените резултати се установява, че отклонението на
проучвания показател се изменя в диапазон от -26% до 30%, съответно за кръстоски Е-10 и Е-4. При
вариант с пореден номер Е-3 обема на зърното е с величина близка до средната стойност. Разликата
при тази хибридна кръстоска е само 2%.

Фиг. 1. Отклонение на обема на зърното от средната му стойност (%)

С най-ниско тегло на зърното се отличават варианти Е-9 и Е-10 (фигура 2). Отклонението при
тях от средната величина е -21%. Положителен резултат е получен при комбинация Е-4, при която
теглото на зърното е с 31% по-голямо от средното за всички варианти.

Фиг. 2. Отклонение на тегло на зърното от средната му стойност (%)

Основно свойство, което характеризира технологичните качества на зърното на пукливата
царевица в обема на пуканките (фигура 3). Той се изменя в широки граници. Динамиката на
изменение на проучвания показател е най-голяма 59% отново за четвъртата експериментална
кръстоска. От данните на фигурата много добре се вижда, че с най-малък обем се отличава първия
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вариант, чиято амплитуда съответно е -32%. Широката граница на изменение на проучвания
показател е в резултат на генетичния потенциал на участващите в опита хибридни кръстоски. На
второ място с добро качество на зърното се отличава комбинация Е-2. Тя превишава с 16% средната
стойност за обема на пуканките.

Фиг. 3. Отклонение на обема на пуканки от средната му стойност (%)

Същата тенденция на изменение се наблюдава и по отношение теглото на пуканките (фигура
4). От всички изпитвани варианти с най-ниско тегло се отличава първата хибридна кръстоска.
Отклонението от средната величина при нея е най-голямо, съответно (-31%). От направеното
претегляне се установява, че теглото на пуканките е най-голямо при варианта с най-голям обем Е-4.
По същия показател три от проучваните комбинации се отличават с близки стойности до тази на
средната величина. Численият израз на отклонението при тях е 3%.

Фиг. 4. Отклонение на теглото на пуканките от средната му стойност (%)

Коефициента на разпукване е основен показател за качеството на зърното на пукливата царевица
(фигура 5). Той се определя като отношение на обема на пуканките към този на зърното.
Следователно хибриди с по-дребно зърно и по-добро разпукване ще имат и по-висок коефициент. От
данните на фигурата много добре се вижда, че с най-добро качество на зърното са четвъртия и
десетия хибриди. Отклонението при тях сравнение със средната стойност е 27% и 20%. С най-ниско
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качество се отличават първата и седмата експериментални кръстоски. При тях динамиката на
изменение на коефициента на разпукване на зърното съответно е -27 и -20%.

Фиг. 5. Отклонение на коефициента на разпукване от средната му стойност (%)

Заключение

- Проучваните показатели обем и тегло зърно, обем и тегло пуканки и коефициент на
разпукване на зърното са с най-добри резултати при вариант Е-4. За тях отклонението от средната
величина съответно е 30%, 31%, 59%, 55% и 27%.

- С най-дребни зърна се отличава вариант Е-10, чиито обем е по-малък с 26% от средния за
всички кръстоски. Теглото на зърното е най-малко (-21%) за комбинации с номера Е-9 и Е-10.

- Обема, теглото на пуканките, както и коефициента на разпукване са с ниски стойности за
първата хибридна кръстоска. Отклоненията съответно са -32%, -31% и -27%.
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Abstract: In the article are presented results of influence of rearing method, soil tillage and mineral
fertilization on yield and some technological parameters of maize corn. Under conditions without
fertilization grain yield was higher for the unit wheat corn in comparison with monoculture. Average for the
period fertilization N10P10 increases with 29.24% productivity of maize unit and 36.65% - 40.81% for
monoculture. Mass of 1000 grains is higher by 10.92 and 12.60% in monoculture for tillage A5 and A2 and
7.10% for the unit. In all variants for the cultivation of maize is not observed changes in regard to hectoliter
weight.
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Въведение

Установено е, че сортовите особености, технологията и условията на отглеждане са от
съществено значение за проявление на продуктивните възможности на растенията и качеството на
продукцията (Andonova, P., G. Kudrev, 1982; Беремски, 1993; Нанков, 2001; Нанков, Глогова, 2000;
Цалов, 1972). От отглежданите земеделски култури с безспорен генетичен потенциал за
продуктивност се отличава царевицата, като технологията на отглеждането и факторите на средата
имат съществено въздействие върху количеството и качеството на продукцията.

Обработката на почвата и торенето имат съществено значение и са основните елементи в
комплекса от агротехнически мероприятия, които влияят върху добива и качеството му. При
типичните черноземи удълбочаването на оранта при безсменното отглеждане на царевица на
естествен фон води до повишаване на добива. Минералното торене до известна степен елиминира
влиянието на плитката обработка на почвата и получените добиви са практически равни.

Изучаването на влиянието и взаимодействието на факторите при отглеждането на царевицата
са били обект на различни проучвания, но условията на променящите се генотипове, климатични
условия и елементи на технологията представляват определен интерес.

Целта на проучването е да се установи влиянието на начина на отглеждане, обработката на
почвата и минералното торене върху добива и някои технологични показатели на зърното от
царевица.

Материал и методи
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Проучването се провежда в продължение на 54 години в опитното поле на Институт по
царевицата – Кнежа. Резултатите обхващат периода 2013-2015 г. Царевицата е отглеждана в звено с
пшеница и като монокултура.

Обект на изследване са следните фактори:

А – обработка на почвата:

- звено царевица за зърно – пшеница

А1 – оран на 23-25 cm

- монокултура царевица за зърно

А2 – оран на 10-12 cm

А3 – оран на 18-20 cm

А4 – оран на 23-25 cm

А5 – оран на 30-35 cm

В – торене

В0 – без торене

В1 – торене с N10P10

Резултати и обсъждане
При естествена запасеност на почвата и отглеждане на царевицата в звено с пшеница най-

висок добив от 733 kg/da е реализиран през 2013 г. (табл. 1).

Таблица 1. Добив на зърно – kg/da

Варианти
2013 г.
зърно
(kg/da)

2014 г.
зърно
(kg/da)

2015 г.
зърно
(kg/da)

Средно
зърно
(kg/da)

%
към В0

%
към А1

Звено пшеница – царевица зърно
N0P0K0 733,0 643,4 570,9 649,1 100,00 100,00А1 N10P10K0 792,0 977,7 747,1 838,9 129,24 100,00
средно 762,5 810,5 704,9 744,0 - 100,00

Монокултура – царевица зърно
N0P0K0 635,0 556,8 460,6 550,8 100,00 84,85А2 N10P10K0 779,0 786,1 729,2 764,7 138,83 91,15
средно 707,0 671,4 594,9 657,7 - 88,40
N0P0K0 654,0 562,5 474,1 563,5 100,00 86,81А3 N10P10K0 747,0 845,7 787,9 793,5 140,81 94,58
средно 700,5 704,1 631,0 678,5 - 91,19
N0P0K0 656,0 573,1 463,1 564,0 100,00 86,88А4 N10P10K0 736,0 862,4 743,0 780,4 138,36 93,02
средно 696,0 717,7 603,0 672,2 - 90,34
N0P0K0 647,0 620,6 457,8 575,1 100,00 88,59А5 N10P10K0 762,0 850,9 745,0 785,9 136,65 93,68
средно 704,5 735,7 601,4 680,5 - 91,46

за обработка
Р – 5% - 72,66; Р – 1% - 99,64; Р – 0,1% - 135,63
за торене
Р – 5% - 42,0; Р – 1% - 57,60; Р – 0,1% - 78,40
обработка на почвата
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А1 – оран с плуг -  23-25 cm; А2 – оран с плуг -  10-12 cm; А3 – оран с плуг -  18-20 cm; А4 – оран с
плуг -  23-25 cm; А5 – оран с плуг - 30-35 cm

Използването на минерален тор в съотношение N10P10 увеличава продуктивните възможности
на царевицата в диапазон от 8,05% до 51,96%, съответно за първата и втората година на опита.
Средно за периода на проучване в условия на минерално торене, добива на зърно от царевицата се
увеличава с 29,24% в сравнение с този без торене.

Подобна закономерност в изменението на проучвания показател се наблюдава и при
отглеждане на царевицата като монокултура. Отново най-добри резултати при варианта без торене са
получени през първата експериментална година. От приложените обработки на почвата най-висок
добив – 656 kg/da е получен при обработка с плуг на 23,25 cm (А4). В условия без торене средно от
трите години на извеждане на опита, получения добив зърно от царевицата е по-голям за
отглеждането й в звено с пшеница. Тези различия се изменят в границата от 11,41% до 15,15%,
съответно за обработки А5 (оран с плуг на 30-35 cm) и А2 (оран с плуг на 10-12 cm).

От данните в таблицата се установява, че торенето на царевицата с N10P10 оказва положително
влияние върху проучвания показател. По-високи стойности за добива зърно са получени през втората
експериментална година. Разликите между отделните варианти се изменят в диапазон от 977,7 kg/da
до 786,1 kg/da, съответно за обработки А1 и А2. Полученият по-висок резултат за добива зърно от
царевицата е в полза за отглеждането й в звено с пшеница. При отглеждане на царевицата като
монокултура, средно за периода ефекта от торенето е между 36,65% за обработка А5 до 40,81% за А3.
Най-голямо увеличение 51,96% от използваната доза тор е получен през 2014 г. при звеното и
обработка оран с плуг на 23-25 cm (А1). Разликите в добива зърно в резултат от торенето имат добра
и много добра математическа доказаност.

Данните за масата на 1000 зърна са представени на фигура 1.

Фиг. 1. Масата на 1000 зърна, g

При отглеждане на царевицата без употреба на минерален тор по-благоприятна се очертава
втората година от опита, през която са получени по-високи стойности. Масата на 1000 зърна се
изменя от 256 g до 327,8 g, съответно за обработки А2 и А1. Средно от трите години на опита,
разликите между приложените обработки за проучвания показател са минимални и несъществени.
Малко по-голяма 6,16% тя е за обработка оран с плуг на 10-12 cm (А2) в сравнение с контролата А1.

Торенето на царевичните растения с минерален тор в комбинация N10P10 увеличава масата на
1000 зърна от всички варианти на отглеждане. При отглеждане на царевицата в звено с пшеница
ефекта от използвания тор е най-голям през 2014 г. Увеличението в сравнение с варианта без торене е
11,93%. Средно за периода на изследване при този вариант на отглеждане на царевицата масата на
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1000 зърна е увеличена с 7,10%. Стойностното изражение на проучвания показател е най-голямо
360,3 g за монокултура царевица и обработка на почвата оран на 30-35 cm (А5). Разликата с
контролния вариант е 11,4%. Средно за периода на изследване ефекта от използваната доза тор е най-
висок 12,60% за обработка оран на 10-12 cm (А2). На второ място е варианта на отглеждане на
царевицата при обработка оран на 30-35 cm (А5), съответно с 10,92%.

От представените резултати на фигура 2 се установява, че както добива зърно и маса на 1000
зърна, така и хектолитровото тегло е с най-високи стойности през втората експериментална година.
За отглеждане на царевицата без торене, числения израз е 72,6 kg при обработка оран на 18-20 cm
(А3). За варианта с употреба на минерален тор този показател е 73,8 kg за звеното пшеница –
царевица и обработка оран на 23-25 cm (А1). По години и средно за периода данните от фигурата
убедително показват, че хектолитровото тегло е с близки помежду си стойности за всички варианти
на отглеждане на царевицата.

Фиг. 2. Хектолитрово тегло, kg

Заключение
- При условия без торене добива на зърно е по-висок за звеното пшеница – царевица, в

сравнение с монокултурата. Средно за периода торенето с N10P10 увеличава с 29,24%
продуктивността на царевицата за звеното. При монокултурата действието на тора е между 36,65 до
40,81%, съответно за обработки А5 и А3.

- В резултат на тора масата на 1000 зърна е по-висока с 10,92% и 12,60% за обработки А5 и
А2 при монокултура царевица, а за звеното то е 7,10%.

- При всички варианти на отглеждане на царевицата не се наблюдават изменения по
отношение на хектолитровото тегло.
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Abstract: The article presents date is submitted on biometric parameters and structural elements in the yield
of grain maize grown in the unit with wheat monoculture. Average for the period of study fertilization of
maize with N10P10 increased total plant height between 11,76% and 16,79%. The effect of fertilizer betting on
the first cob is 23,63%, 12,14%, 12,86% and 14,49% for tillage A2, A3, A4 and A5. Coverage in the base of
the stem increases by 13,04% of tillage A2 and 9,72% for tillage A3, A4 and A5. Weight of 1 cob are with high
performance at fertilization with N10P10. In all variants of growing corn no significant differences for the
length of the book and the number of rows in 1 cob.

Keywords: maize, tillage, fertilization, biometric parameters

Въведение
Установено е, че сортовите особености, технологията и условията на отглеждане са от

съществено значение за проявление на продуктивните възможности на растенията и качеството на
продукцията (Andonova, Kudrev, 1982; Беремски, 1993; Нанков, 2001; Нанков, Глогова, 2000; Цалов,
1972). От отглежданите земеделски култури с безспорен генетичен потенциал за продуктивност се
отличава царевицата, като технологията на отглеждането и факторите на средата имат съществено
въздейсвие върху количеството и качеството на продукцията.

Обработката на почвата и торенето имат съществено значение и са основните елементи в
комплекса от агротехнически мероприятия, които влияят върху добива и качеството му. При
типичните черноземи удълбочаването на оранта при безсменното отглеждане на царевица на
естествен фон (без торене) води до повишаване на добива. Минералното торене до известна степен
елиминира влиянието на плитката обработка на почвата и получените добиви са практически равни.

Изучаването на влиянието и взаимодействието на факторите при отглеждането на царевицата
са били обект на различни проучвания, но условията на променящите се генотипове, климатични
условия и елементи на технологията не представляват определен интерес.

Целта на проучването е да се направи анализ на биометричните показатели и структурни
елементи на добива от царевица за зърно, отглеждана в звено с пшеница и като монокултура.

Материал и методи

Проучването се провежда в продължение на 54 години в опитното поле на Институт по
царевицата – Кнежа. Резултатите обхващат периода 2013-2015 г. Царевицата е отглеждана в звено с
пшеница и като монокултура.

Обект на изследване са следните фактори:
А – обработка на почвата:
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- звено царевица за зърно – пшеница
А1 – оран на 23-25 см

- монокултура царевица за зърно
А2 – оран на 18-20 см
А3 – оран на 18-20 см
А4 – оран на 23-25 см
А5 – оран на 30-35 см
В – торене
В0 – без торене
В1 – торене с N10P10

Резултати и обсъждане

При отглеждане на царевицата в звено с пшеница най-голяма височина на растенията е
измерена през 2015 г., съответно 246,5 см (фиг. 1). Това се обяснява с по-благоприятните климатични
условия за развитие на царевицата през тази година. Същата тенденция се наблюдава и при
употребата на минерален тор. Действието на тора върху изследвания показател е 13,7%. Средно за
периода на проучване торенето с N10P10 е увеличило с 8,85% общата височина на растенията.

Фиг. 1. Обща височина на растенията, cm

От данните на същата фигура се вижда, че при отглеждане на царевицата като монокултура с
най-добър хабитус тя се отличава през третата година на опита – 2015 г. Измерената височина е най-
голяма 234,8 см при обработка на почвата оран с плуг на дълбочина 23-25 см (А4).

Наблюдава се същата закономерност на изменение на височината на растенията и в условия
на минерално торене. Приложената доза тор N10P10 повишава с 19,9% изследвания показател. От
данните на фигурата се установява, че общата височина на растенията е с по-високи стойности при
отглеждане на царевицата в звено с пшеница, в сравнение с тази при монокултурата.

Данните от измерването на височината на залагане на първия кочан са представени на фигура
2. При условия на естествена запасеност на почвата по-добри резултати са получени през втората
година на опита. Границата на изменение на този показател е от 84 до 109,5 см, съответно за
обработки А2 и А1. Средно за периода на изследване по-голяма височина на залагане на първия кочан
е измерена при обработка оран на 23-25 см при отглеждане на царевицата в звено с пшеница.
Численият израз на тази височина е 100,3 см.

При торене на растенията с N10P10 по години и средно за периода, проучвания показател е с
по-високи стойности. Ефекта от торенето е най-висок 23,63% при отглеждане на царевицата като
монокултура  и обработка на почвата оран с плуг на 10-12 см (А2). За останалите обработки А3 (оран с
плуг на 18-20 см); А4 (оран с плуг на 23-25 см) и А5 (оран с плуг на 30-35 см), повишението на тора
съответно е 12,14%; 12,86% и 11,49%.

Данните от измерване на обхвата в основата на стъблото са представени на фигура 3.
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Фиг. 2. Височина на залагане на първия кочан, cm

Фиг. 3. Обхват в основата на стъблото, cm

При отглеждане на царевицата без употреба на минерален тор проучвания показател се
отличава с по-големи стойности през първата година на извеждане на опита. Най-тънки 6,3 см в
основата на стъблото са растенията на царевицата, отглеждана като монокултура и обработка оран с
плуг на 10-12 см през втората година на опита. Между приложените обработки за царевица
монокултура съществени различия не се наблюдават. С по-високи стойности  по години и средно за
периода се отличава царевицата в звено с пшеница. Най-голям обхват в основата на стъблото е
измерен през 2013 г., съответно 8,7 см. Средно за периода разликите между приложените обработки
А2, А3, А4, А5 и А1, съответно са 6,5 и 10%.

Данните представени на фигурата убедително показват, че при условия с торене обхвата в
основата на стъблото се характеризира с по-високи стойности. Средно за периода на проучване
ефекта от торенето с N10P10 е най-висок при обработка оран с плуг на 10-12 см (А2). Увеличението на
проучвания показател е с 13,04% в сравнение с варианта без употреба на минерален тор. За обработки
А3, А4 и А5 тези различия са от 9,72%.

На таблица 1 са представени резултати за структурните елементи на добива на царевицата.
При отглеждане на царевицата при естествена запасеност на почвата дължината на кочана се изменя
в границата от 21 см. За обработката А2 до 21,6 см, за А3 и А5.

При торене на царевицата с минерален тор N10P10 проучвания показател е с по-високи
стойности както за звеното, така и за монокултурата. Ефекта от тора е най-висок 2,3% при
отглеждане на царевицата като монокултура и обработка на почвата оран с плуг на 30-35 см.

От данните на същата таблица се вижда, че броя на редовете в 1 кочан е с еднакви стойностни
изражения при всички варианти на отглеждане на царевицата. Численият израз на този показател е
между 13,4 и 13,4 броя.

От направеното измерване за теглото на 1 кочан се установява, че получените резултати са с
близки по между си стойности. Те се изменят в диапазон от 170,2 до 183,1 гр за обработки А2 и А3.
Торенето на растенията с N10P10 оказва положително влияние върху проучвания показател. Ефекта от
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тора е най-добре изразен 18,86% при царевицата монокултура и обработка на почвата оран с плуг на
10-12 см (А2).

Таблица 1. Структурни елементи на добива на царевица средно за периода 2013-2015 г.

Варианти
Дължина на

кочана
(см)

Брой редове в
1 кочан

Тегло на 1
кочан
(гр)

Тегло на
зърното от 1

кочан
(гр)

N0P0K0

Звено пшеница - царевица
А1 – оран с плуг – 23-25 см 21,4 13,8 181,9 153,4
Монокултура - царевица
А2 – оран с плуг – 10-12 см 21,0 13,5 170,2 141,1
А3 – оран с плуг – 18-20 см 21,6 13,6 183,1 151,1
А4 – оран с плуг – 23-25 см 21,3 13,6 177,6 145,9
А5 – оран с плуг – 30-35 см 21,6 13,4 182,7 150,4

N10P10K0

А1 – оран с плуг – 23-25 см 21,7 13,8 203,8 171,1
А2 – оран с плуг – 10-12 см 21,8 13,6 202,3 168,8
А3 – оран с плуг – 18-20 см 22,0 13,8 199,0 165,8
А4 – оран с плуг – 23-25 см 21,7 13,9 202,9 169,0
А5 – оран с плуг – 30-35 см 22,1 13,7 206,6 172,7

Подобна тенденция на изменение се наблюдава и по отношение на теглото на зърното от 1
кочан. При варианта без торене най-малко е теглото при монокултурата и обработка А2, съответно
141,1 гр.

От направените измервания в условия на минерално торене с N10P10, проучвания показател е с
по-добри резултати. Увеличението в резултат на тора е в диапазон от 9,7% за А3 до 19,6% за А2 при
отглеждане на царевицата като монокултура.

Заключние
- Средно за периода на изследване торенето на царевицата с N10P10 увеличава общата

височина на растенията между 11,76 и 16,79%.
- Височината на залагане на първия кочан е по-голяма при варианта с торене с 23,63%;

12,14%; 12,86% и 11,49%, съответно за обработки А2, А3, А4 и А5.
- Торенето на царевицата в доза N10P10 увеличава обхвата в основата на стъблото с 13,04% за

обработка А2 и 9,72% за обработки А3, А4 и А5.
- При отделните варианти на отглеждане на царевицата не се наблюдават съществени

различия за дължината на кочана и броя на редовете в 1 кочан.
- Теглото на 1 кочан и тегло на зърното от 1 кочан са с по-високи стойности при торене с

N10P10.
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Abstract: Changes in some morphological and physiological parameters (leaves/stems ratio, total
plastid pigments content, fixed amount nitrogen) of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) (cv. Targovishte
1) and three subterranean clover subspecies, i.e. Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum (cv. Antas),
Trifolium subterraneum ssp. yaninicum (cv. Trikkala) и Trifolium subterraneum ssp. subterraneum (cv.
Denmark) were studied in a field trial in the Institute of Forage Crops, Pleven, Bulgaria (2012-2015). Crops
were grown alone and in mixtures (birdsfoot trefoil:subterranean clover 50:50%). Leaves/stems ratio for
alone grown crops was: birdsfoot trefoil (1,33), Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum (1,02),
Trifolium subterraneum ssp. yaninicum (0,93) and Trifolium subterraneum ssp. subterraneum (0,93).
Leaves/stems ratio for birdsfoot trefoil in all mixtures was found be higher as compared to alone grown
birdsfoot trefoil - by 13,0% for the mixture with Trifolium subterraneum ssp. yaninicum, by 16,3% for that
with Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum and by 20,1% for the mixture with Trifolium
subterraneum ssp. subterraneum. Improving the leaves/stems ratio have practical importance for increasing
quality and preference of the animals to forage. Total plastid pigments in birdsfoot trefoil increased in all
mixtures: with Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum by 7,4%, with Trifolium subterraneum ssp.
subterraneum by 8,1% and with Trifolium subterraneum ssp. yaninicum by 15,6%. From mixtures of
birdsfoot trefoil were obtained more fixed amount of nitrogen - from 1,71 kg N/da (with Trifolium
subterraneum ssp. subterraneum) to 4,84 kg N/da (with Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum) as
compared to alone grown birdsfoot trefoil. Birdsfoot trefoil and subterranean clover in mixtures showed
good tolerance, morphological and physiological status.

Key words: leaves stems ratio, plastid pigments, birdsfoot trefoil, subterranean clover, mixtures

Въведение

Смесените посеви имат съществена роля в изграждане на система на устойчиво и екологично
чисто земеделие (Luscher et al., 2014; Kusvuran et al., 2014). Те са по-ефективни от самостоятелните по
отношение използване ресурсите на околната среда, по-добре издържат на неблагоприятни условия и
са по-продуктивни (Porqueddu et al., 2003; Chourkova, 2014). В тях участват различни компоненти,
които влизат в конкурентни отношения и много морфологични, както и физиологични параметри се
променят. Съотношението листа/стъбла е важна морфологична характеристика и индикатор за
облистеността, качеството и поемането на фуража (Buxton et al., 1985). От физиологичния статус на
компонентите зависи и продуктивността на смеската. Процесът фотосинтеза, чрез който зелените
растения натрупват органично вещество и енергия е един от основните фактори, определящи
продуктивността (Ничипорович, 1971; Смирнова и др., 2013). Чрез фотосинтетичните пигменти
(хлорофили а и b и каротиноиди) се извършва поглъщането и трансформацията на слънчевата
енергия.

Поради азотфиксиращата способност на бобовите култури, в смески с тяхно участие,
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съдържанието на азот се увеличава, и азотът, получен по този път се използва директно от растенията
(Peeters et al., 2006). В настоящето проучване е включен звездан - традиционна бобова азотфиксираща
фуражна култура, която се приема от всички видове животни и не предизвиква подуване при паша
(Vučković, 2004; Stevanovic et al., 2015).

Подземната детелина (Trifolium subterraneum L.) е широко разпространен компонент в
пасищата в умерените области на Средна и Северна Европа, и Америка (Nichols et al., 2012).
Изследванията през последните години, показват, че тя има практическа приложимост за
климатичните условия на страната (Василев, 2006; Василева и Василев, 2012; Ilieva et al., 2015).

Целта на настоящата работа е да се проучат промените в някои морфологични и
физиологични параметри - съотношение листа/стъбла, общо съдържание на пластидни пигменти
(хлорофили и каротиноиди) и количество фиксиран азот в растенията на звездан и подземна
детелина, отглеждани самостоятелно и в смески с направление на използване за фураж.

Материали и методи
Експерименталната работа е извършена на опитното поле (местността Комудара, 43o 23’N, 24o

34’E, 230 m надморска височина) на Институт по фуражните култури, гр. Плевен, България, върху
почвен подтип оподзолен чернозем без напояване (2012-2015 г.). Опитът е заложен по метода на
дългите парцели с размер на опитната парцела 70 m2 (1,40 x 50 m) в 4 повторения на вариантите.
Обект на проучване са звездан (Lotus corniculatus L.) сорт “Търговище 1” и три подвида подземна
детелина - Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum (cv. Antas), Trifolium subterraneum ssp.
yaninicum (cv. Trikkala) и Trifolium subterraneum ssp. subterraneum (cv. Denmark). Те са отглеждани
самостоятелно (100%) и в смески при съотношение звездан:подземна детелина (50:50%), както
следва: звездан + Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum (50:50%); звездан + Trifoilium
subterraneum ssp. yaninicum (50:50%); звездан + Trifolium subterraneum ssp. subterraneum (50:50%).

Сеитбата е извършена през есента (началото на месец октомври) на 2012 г. със сеитбени
норми за звездан 1,5 kg/da и за подземна детелина 2,5 kg/da при междуредово разстояние 11,5 cm.
Сеитбената норма в смеските е 1/2 от тази за самостоятелен посев. По време на вегетацията не са
прилагани торове и пестициди.

Посевите са прибрани за фураж. Получени са два подраста през първата и втора година след
сеитбата (2013 и 2014 г.) и един подраст през третата (2015 г.) При всяко прибиране са вземани проби
от площ от 0,25 m2, разделяни са на листа и стъбла, и претеглени поотделно (g свежо тегло).
Изчислено е съотношението листа свежо тегло/стъбла свежо тегло на растенията (самостоятелно и в
смеските).

В свежи растителни проби през трите поредни години е определено общото съдържание на
пластидни пигменти (хлорофили a и b и каротиноиди) (mg/100 g FW) по метода на Зеленский и
Могилева (1980). Показателите за смеските са определяни във всеки компонент.

По формулата на Carlsson and Huss-Danell (2003) за грубо определяне на количеството
фиксиран азот в полски условия, е изчислено това в посевите на звездан, отглеждан самостоятелно и
в смески с подземна детелина (kg N/da). Данните са осреднени и обработени статистически,
използвайки софтуер SPSS (2012).

Резултати и обсъждане

Агрометеорологичните условия през първата година след сеитбата са неблагоприятни за
развитието на културите (таблица 1). Малките количества и неравномерно разпределени валежи през
май поставиха началото на ранно пролетно засушаване с продължителност един месец. Периодът е
съпътстван и от средномесечни температури със стойности над нормата за района. Равномерно
разпределени са валежите от втората половина на май и тези през юни. След първата десетдневка на
месец юли настъпи трайно засушаване, продължило и през август, и септември (82 дни). Тези
неблагоприятни условия затормозиха растежа и развитието на растенията.

Втората и трета години от вегетацията са по-благоприятни в агрометеорологично отношение.
Средногодишната температура през втората година е с по-високи стойности (13,2 oC), липсват
екстремновисоки температури, както и продължителни засушливи периоди, а през третата година и
количеството валежи (856,8 l/m2) е най-голямо.
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Таблица 1. Агрометеорологични условия за периода на проучване

2013 2014 2015Месеци oC l/m2 oC l/m2 oC l/m2
Януари 0,5 19,0 0,9 41,8 2,0 14,4

Февруари 3,9 60,9 2,6 3,2 2,3 39,2
Март 6,3 39,6 9,7 76,9 6,8 68,4

Април 14,0 50,8 12,2 139,8 12,1 43,6
Май 19,5 63,7 16,7 83,0 18,7 30,4
Юни 21,3 112,4 20,6 54,3 20,8 95,7
Юли 22,7 105,8 23,1 71,8 24,9 21,5

Август 24,9 20,2 23,7 23,9 24,4 30,2
Септември 18,4 15,8 17,9 142,6 20,0 130,1
Октомври 12,2 59,2 12,1 79,1 10,9 92,7
Ноември 8,7 29,1 5,6 48,1 10,1 50,1
Декември 0,2 2,3 2,0 92,3 5,5 0,9
ср/сума 12,7 578,8 12,3 856,8 13,2 617,2

Тези условия повлияха върху цялостното развитие на звездана и подземната детелина. Важна
морфологична характеристика, обект в настоящето изследване е съотношението листа/стъбла. То е
свързано с качеството и поемането на фуража (Cohen, 2001; Soster et al., 2004). Данните показват, че
съотношението листа/стъбла при звездан (самостоятелно и в смески) през първата година след
сеитбата е с най-ниски стойности (1,08) (таблица 2). Това е обяснимо, поради неблагоприятните
агрометеорологични условия, както и възрастта на посева. В смески с подземна детелина стойностите
са по-високи от същите на самостоятелен звездан - от 13,1% за смеската му с Trifolium subterraneum
ssp. yaninicum (1,23) до 34,9% за тази с Trifolium subterraneum ssp. subterraneum (1,46). Trifolium
subterraneum ssp. subterraneum е подвид подземна детелина, която е с малки по размер листа, по-
слабо конкурентна в сравнение с останалите два подвида, по-ниска, което оказва влияние върху
развитието на съпътстващия компонент (звездан). Pecetti and Piano (1998) установяват, че големината
на листата има съществено значение за конкурентостта на подземната детелина в смески.
Конкуренцията за основни хранителни елементи, както и фактори на средата, като светлина, топлина
и други, в смеска с Trifolium subterraneum ssp. subterraneum е по-малка. За това и отклонението в
стойността е толкова високо.

Таблица 2. Съотношение листа/стъбла при звездан и подземна детелина в самостоятелен посев и в
смески

Варианти 2013 2014 2015
Звездан (100%) 1,08±0,34 1,49±1,63 1,41±1,43

Звездан+ 1,28±1,27 1,74±0,89 1,62±0,81
Tr. subterr. ssp. brachycalicinum 1,10±0,31 1,26±1,86 1,17±1,20

Звездан+ 1,23±0,24 1,67±2,27 1,61±2,14
Tr. subterr. ssp. yaninicum 0,99±0,01 1,05±0,26 1,00±0,02

Звездан+ 1,46±1,29 1,77±3,71 1,56±2,78
Tr. subterr. ssp. subterraneum 0,89±0,02 1,09±0,16 1,11±0,21

Tr. subterr. ssp. brachycalicinum (100%) 0,99±0,07 1,07±0,39 1,01±0,08
Tri. subterr. ssp. yaninicum (100%) 0,90±0,45 0,93±0,34 0,95±0,25

Tr. subterr. ssp. subterraneum (100%) 0,85±0,54 0,96±0,80 0,99±0,32
SE (P=0.05) звездан 0,07 0,06 0,04

SE (P=0.05) подземна детелина 0,03 0,05 0,04
±SD звездан 0,15 0,12 0,09

±SD подземна детелина 0,08 0,11 0,08

Съотношението листа/стъбла при подвидовете подземна детелина в самостоятелен посев
варира в тесни граници, като най-ниско е при Trifolium subterraneum ssp. subterraneum. В смески
разликите са близки за Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum и Trifolium subterraneum ssp.
yaninicum. Cohen (2001) установява право пропорционална зависимост между съотношението
листа/стъбла и съдържанието на протеин при подземна детелина и е важен показател за качеството на
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фуража.
През втората година съотношението листа/стъбла при звездан в смески е по-високо от това в

самостоятелен посев - от 11,6% за смеската с Trifolium subterraneum ssp. yaninicum (1,67) до 18,6% за
тази с Trifolium subterraneum ssp. subterraneum (1.77). Близки са превишенията и за подземна
детелина (12,9-18,5%), без резките отклонения, характерни за първата година. През последната
експериментална година съотношението листа/стъбла при звездан в смески варира в тесни граници
(1,56-1,62).

Прави впечатление, че при смеските на звездан с подземна детелина стойностите на
съотношението листа/стъбла са по-високи от стойността му при самостоятелния посев. По-високото
съотношение листа/стъбла определя по-високо качество и поемане на фуража, установено от много
автори (Frame et al., 1998; Smart et al., 1998; Cohen, 2001). Подобряване на съотношението
листа/стъбла на звездан би имало практическо значение за увеличаване качеството и
предпочитанието на животните към фуража.

Данните за съотношение листа/стъбла средно за периода (фигура 1) показват, че при
самостоятелен звездан е 1,33. Резултатите ни кореспондират с тези на Soster et al. (2004) and Ducati et
al. (2015), които са определяли някои агрономически показатели при тази култура, и са установили
съотношение листа/стъбла със стойност 1,40. Ayres et al. (2008) установяват по-високи стойности
(1,47-1,68).

Съотношението листа/стъбла на звездан в смеските с подземна детелина варира от 1,50 до
1,60. И в трите смески с подземна детелина съотношението е по-високо от това на самостоятелен
звездан - с 13,0% за смеската му с Trifolium subterraneum ssp. yaninicum, с 16,3% за тази с Trifolium
subterraneum ssp. brachycalicinum и с 20,1% за смеската с Trifolium subterraneum ssp. subterraneum.
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Фиг. 1. Съотношение листа/стъбла на звездан и подземна детелина в самостоятелен посев и в
смески (средно за периода)

(за звездан, ±SD=0,11, SE (P=0,05)=0,05; за подземна детелина, ±SD=0,10, SE (P=0,05)=0,04

През първата експериментална година общото съдържание на пластидни пигменти е най-
ниско, поради възрастта на посева, както и агрометеорологичните условия (таблица 3). В смески на
звездан с Trifolium subterraneum ssp. subterraneum общото съдържание на пластидни пигменти се
увеличава и в двата компонента (за звездан с 18,0% и за детелината с 6,7%). Аналогична е
тенденцията и за смеската с Trifolium subterraneum ssp. yaninicum (за звездан с 39,9% и за детелината
със 7,9%). При смеската на звездан с Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum, общото съдържание
на пластидни пигменти при звездан се увеличава с 18,2%, а при подземната детелина намалява със
7,7%.
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Таблица 3. Общо съдържание на пластидни пигменти при звездан и подземна детелина в
самостоятелен посев и в смески

Пластидни пигменти, mg/100 g FWВарианти 2013 2014 2015
Звездан (100%) 213,22 279,78 230,16

Tr. subterr. ssp.brachycalicinum (100%) 285,86 265,14 331,23
Tr. subterr. ssp. yaninicum (100%) 273,00 317,64 373,35

Tr. subterr. ssp. subterraneum (100%) 267,49 324,96 336,09
Звездан+ 252,07 226,71 297,93

Tr. subterr. ssp. brachycalicinum 263,91 284,43 358,98
Звездан+ 298,24 250,51 287,22

Tr. subterr. ssp. yaninicum 294,57 345,03 335,55
Звездан+ 251,52 280,99 249,51

Tr. subterr. ssp. subterraneum 285,43 315,45 465,36
SE (P=0.05) звездан 17,39 13,00 15,87

SE (P=0.05) подземна детелина 4,91 11,82 20,81
±SD звездан 34,78 26,00 31,75

±SD подземна детелина 12,03 28,96 50,99

През втората година в смеската на звездан с Trifolium subterraneum ssp. subterraneum общото
съдържание на пластидни пигменти остава почти непроменено за двата компонента в сравнение със
самостоятелните култури. При останалите две смески общото съдържание на пластидни пигменти в
звездан намалява до 19,0%, а в подземна детелина се увеличава до 8,6%.

Значителни увеличения в стойностите на този показател в компонентите на смеските спрямо
тези на самостоятелни култури са отчетени през последната година от експеримента. При всички
смески общото съдържание на пластидни пигменти при звездан се увеличава (от 8,4% до 29,4%). При
подземната детелина общото съдържание на пластидни пигменти се увеличава при Trifolium
subterraneum ssp. subterraneum с 38,5% и при Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum с 8,4%, и
намалява при Trifolium subterraneum ssp. yaninicum с 10,1%. Общото съдържание на пластидни
пигменти в двата компонента се увеличава в смеската на звездан с Trifolium subterraneum ssp.
brachycalicinum и с Trifolium subterraneum ssp. subterraneum.

За периода на проучване по-голямо увеличение в стойностите на общото съдържание на
пластидни пигменти в смески спрямо тези в самостоятелните посеви е отчетено за звездан. Данните
средно за периода (фигура 2) показват тази тенденция. Общото съдържание на пластидни пигменти
при звездан е 241,05 mg/100 g FW, а при подземна детелина варира от 294,08 mg/100 g FW до 321,33
mg/100 g FW. В смески общото съдържание на пластидни пигменти се променя и в двата компонента.
Така, при звездан се увеличава от 7,4 до 15,6%. При подземна детелина се наблюдава доказано
увеличаване в общото съдържание на пластидни пигменти само при Trifolium subterraneum ssp.
subterraneum – с 14,8%.

Общото съдържание на пластидни пигменти доказано се увеличава в двата компонента на
смеската на звездан (с 8,1%) с Trifolium subterraneum ssp. subterraneum (с 14,8%). Тези данни
кореспондират с промените в съотношението листа/стъбла при звездан, коефициентът на корелация
между което и общото съдържание на пластидни пигменти е r=0.60.
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Фиг. 2. Общо съдържание на пластидни пигменти в звездан и подземна детелина, в
самостоятелен посев и в смески, средно за периода на проучване

(за звездан, ±SD=15,37, SE (P=0,05)=7,68; за подземна детелина, ±SD=8,84, SE (P=0,05)=21,66)

Количеството фиксиран азот в смеските се променя и зависи от конкуренцията между
компонентите. При определянето му за периода се вижда, че от смеските се получава от 1,71 kg N/da
(звездан + Trifolium subterraneum ssp. subterraneum) до 4,84 kg N/da (звездан + Trifolium subterraneum
ssp. brachycalicinum) повече азот в сравнение с количеството, получено от самостоятелния посев
звездан (фигура 3). Конкуренцията за почвен азот в смеските може да има благоприятен ефект върху
азотфиксиращите процеси, като в случая звезданът и подземната детелина имат еднакъв тип азотен
обмен. Те фиксират азот от атмосферата чрез нитрогеназата в грудките.

Звездан

Звездан+Trs brach

Звездан+Trs yanin

Звездан+Trs subter

kg N/da

kg N/da, add

4.84
3.43
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Фиг. 3. Количество фиксиран азот от посеви на звездан, отглеждан самостоятелно и в смески с
подземна детелина за тригодишен период

(±SD=2,09, SE (P=0,05)=1,04)

Промените в морфологичните и физиологични параметри на проучваните култури са
свързани с метаболитната роля на грудките, които се явяват силен акцептор на въглеродни асимилати
от листата, но едновременно са и донор на органичен азот за листата, главно под форма на
транспортни аминокиселини и амиди (Atkins et al., 1986).
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Изводи
Установено е съотношението листа/стъбла при самостоятелно отглеждани звездан (1,33) и три

подвида подземна детелина, както следва: Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum (1,02), Trifolium
subterraneum ssp. yaninicum (0,93) и Trifolium subterraneum ssp. subterraneum (0,93).

В смески с подземна детелина съотношението листа/стъбла на звездан е по-високо от това в
самостоятелен посев - с 13,0% за смеската с Trifolium subterraneum ssp. yaninicum, с 16,3% за тази с
Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum и с 20,1% за смеската с Trifolium subterraneum ssp.
subterraneum.

Общото съдържание на пластидни пигменти в звездан в смески с Trifolium subterraneum ssp.
brachycalicinum се увеличава със 7,4%, с Trifolium subterraneum ssp. subterraneum със 8,1% и с
Trifolium subterraneum ssp. yaninicum с 15,6%. В подземна детелина общото съдържание на пластидни
пигмени се увеличава само за Trifolium subterraneum ssp. subterraneum (с 14,8%).

От смеските на звездан се получава от 1,71 kg N/da (с Trifolium subterraneum ssp.
subterraneum) до 4,84 kg N/da (с Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum) повече фиксиран азот в
сравнение с количеството от самостоятелния посев звездан.

Звездан и подземна детелина в смески показват добри взаимопоносимост, морфологичен и
физиологичен статус.
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Въведение
Производството на продукти в различни отрасли на хранително-вкусовата промишленост се

извършват технологични процеси, при които се генерират значителни количества отпадъчни води.
Отпадъчните води са с високо съдържание на органични примеси в тях, което се явява проблем за
тяхното заустване и депониране в околната среда. От друга страна, ценните органични вещества,
съдържащи се в тях, които могат да бъдат използвани за производство на биогорива, се губят след
очистването им в централизирани или локални пречиствателни станции.

Все по-високите европейски изисквания за опазване на околната среда, съчетани с
предстоящия недостиг на конвенционални горива, налагат търсенето на ефективни технологии за
безотпадно очистване на промишлени отпадъчни води.

В този смисъл особено перспективни се оказват методи за очистване на отпадъчни води, при
които се постигат както рециклиране на пречистената вода за многократно използване, така и
отделянето на отпадъка с висока концентрация на органични вещества и използването за
производство на биогаз.

От термодинамична гледна точка отпадъчните води могат да се разглеждат като двукомпо-
ненти смеси от чиста вода и примеси. Последните представляват комбинация от органични вещества
(остатъци от плодове, зеленчуци зеленчуци, листа, следи от хранителни продукти), чисти и
осапунени мазнини, киселини, основи, органични разтворители, миещи препарати, твърди
неорганични разтворени и неразтворени вещества (частици пръст, соли) и др. Преобладаващата част
от тези примеси са нелетливи вещества или такива с температури на кипене по-високи от тези на
водата. Изключение правят някои органични киселини срещащи се в отпадъчни води от преработката
на млечни продукти, зеленчуци и др. с температури на кипене по-ниски от тези на водата.
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Това позволява дадена отпадъчна вода като смес от вода и нелетливи примеси да бъде разде-
ляна термично по метода на евапорацията (Цачев, 1982), (Weimar et al., 1983). При него отпадъчната
вода чрез внасяне на топлина и кипене се разделя на летлива част – чиста или почти чиста вода
(кондензат) и нелетлива част – концентриран отпадък (шлам). Този шлам може да депонира много
по-лесно в резултат на намаления му обем, да се използва за производството на биогаз или компост.
Полученият кондензат (пречистена вода) може да се рециклира за повторно използване в съответното
производство при достигане на показателите на питейна вода или да се заусти към канализационната
система или естествен водоем.(Вълчев и Ненов, 2014). Поради това, че посочения метод е изклю-
чително енергоемък се прилага механична компресия на вторичните пари, получени в процеса на из-
парение. В последните години се наблюдава засилено внедряване на системи, използвани описания
метод за пречистване на промишлени отпадъчни води. Различни показатели на отпадъчната вода като
състав, концентрация на примеси, температура и др. определят икономическата целесъобразност от
прилагането на този метод на практика (Вълчев и кол., 2014), (Gallerani et al., 2002), (Liang et al., 2013)
и (Tuan et al., 2013). Благоприятно въздействие върху този метод на пречистване оказват ниските
стойности на концентрация на суха вещества в отпадъчните води. От авторския колектив са
установени стойности за различни по произход промишлени отпадъчни води в интервала 0,0021-
1,527%. Това позволява постигането на висока степен на регенериране на отпадъчните води при
ефективна работа на механичния компресор. Така например при 20 кратно сгъстяване на входящата
отпадъчна вода изходящият шлам ще е със сравнително ниска концентрация 2 - 10%. При това 95%
от дебита на отпадъчната вода ще се пречисти до кондензат, а като шлам ще отпаднат 5%.

Материали и методи
За практическо приложение на така описания метод е създадена пилотна инсталация за

провеждането му. При проектирането и са използвани събрани от авторския колектив опитни данни
за топлофизични характеристики на отпадъчни води като плътност, кинематичен и динамичен
вискозитет, повърхностно напрежение и др.

Първият параметър за оценка на работата на пречистващата система по разглеждания метод е
степента на регенерация на отпадъчната вода ε. Тя се дефинира като съотношението между масовия
поток на получения кондензат mk и този на входящата отпадъчна вода mов :

ов

k

m
m

 (1)

Степента на регенерация на отпадъчната вода показва каква част от нея е трансформирана до
чиста вода (кондензат) с възможности да бъде заустена към канализационна система по екологично
ефективен начин или повторно използвана като питейна такава.

Вторият важен показател за работата на пречистващата система, разглеждана като
изпарителна инсталация, е степента на концентриране на отпадъчната вода φ.  Дефинира се като
отношение на концентрацията на сухи вещества в шлама ξш и в изходната отпадъчна вода ξОВ:
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                                                                         (2)

Съвместното  разглеждане  на  тези  две  зависимости  заедно  с  материалния баланс  на
изпарителната  система  показва,  че  степента  на  регенерация  на отпадъчната вода зависи от
степента и на концентриране в следния израз:




11                                                      (3)

От формулата е видно, че зависмостта между степента на регенерация и на сгъстяване е
правопропорционална, тоест по-голяма степен на регенерация се постига при големи степени на
концентриране на отпадъчната вода. Графически тази зависимост е показана на фиг.1 за практически
важните интервали на φ=1-50.
Характерът на получената крива показва, че в интервала на изменение на степента на концентриране
от 1 до към 10 се наблюдава рязко нарастване на степента на регенерация на отпадъчната вода – от
стойност 0 до 0,90. Последващо увеличаване на степента на концентриране в интервала от 10 до 50
води до сравнително слабо нарастване на степента на регенерация– от 0,90 до 0,98.
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Фиг.1. Зависимост на степента на регенерация на отпадъчната вода от степента и на концентриране

Резултати и обсъждане

В табл.1 са изброени изследваните отпадъчни води, като е дадена информация за
технологичния процес, от който те се явяват като отпадъчни.

Табл.1. Видове отпадъчни води от хранителни производства

Код Отрасъл Описание

1 2 3

1 консервна
промишленост

Вода от приемните вани с пипер за транспортиране и начално
измиване. Чиста студена вода - барометрична от изпарителна уредба.

2 консервна
промишленост

От изпарителна уредба - от кондензатора

3 консервна
промишленост

Автоклав от въглеродна стомана, стерилизация на люти чушки в
стъклени буркани. Чиста вода - питейна.

4 консервна
промишленост

Автоклав от въглеродна стомана, стерилизация на краставички в
стъклени буркани.  Чиста вода - питейна.

5 консервна
промишленост

Вода от измиване на пипер - студена, питейна.

6 консервна
промишленост

Продукт в изпарителната уредба - пипер

7 консервна
промишленост

Вода от измиване на краставички - студена, питейна.

10 пиво Отпадъчна вода от изплакване на РЕТ бутилки (ринс). Чиста и
отпадъчна вода - студени. Отпадъчната вода съдържа 25-30 ppm
пероцетна киселина + нищожни замърсявания от експандирани
бутилки

13 пиво Отпадъчна вода от CIP измиване на пивна мъст от биропроводи с
NaOH

15 пиво Отпадъчна вода от измиване до смесване с вирпол.
Чиста вода топла - 85-90  ºС с 2-3 %  NaOH.
Отпадъчната вода е с почти същата температура.

16 пиво Изплакване на "каца" с чиста топла вода
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Продължение на табл.1

1 2 3

11 птицекланница Отпадъчната вода е смес от:
1. Измиване на водоплаващи птици със студена питейна вода
18 - 20  ºС;
2. Измиване на оборудване, подове, стени с алкална топла вода
60  ºС, рН13;
3. БФВ.
Отпадъчната вода съдържа мазнини, бит.отпадъци.

17 консервна
промишленост

Бланшорна гореща вода от броколи

18 консервна
промишленост

Отпадъчна вода от броколи за промиване и охлаждане след
бланширане

20 майонеза Отпадъчна вода, съставена от топла питейна вода  + обезмаслител
Аполон

21 майонеза Топла питейна вода.
30 екстракция Отпадък от осапунване на свободни мастни киселини с NaOH (23%)

при около 80 ºС. В отпадъчните води има сапун, нереагирала NaOH и
органични вещества

31 екстракция Отпадък от осапунване на свободни мастни киселини с NaOH (23%)
при около 80 ºС. В отпадъчните води има сапун, нереагирала NaOH и
органични вещества

32 детски пюрета Отпадъчна вода от първи такт на CIP. Чиста вода - питейна, топла
87 ºС, с 2 % NaOH. Измиване на детска храна:
1. "Асорти с банан".
2."Банан с бисквити".
Отпадъчна вода с температура 70 ºС. Продължителност на операцията
20 min.

33 детски пюрета Отпадъчна вода от втори такт на CIP. Чиста вода - питейна, топла
89 ºС. Измиване на детска храна:
1. "Асорти с банан".
2."Банан с бисквити".
Отпадъчна вода с температура 78 ºС. Продължителност 20 min.

34 детски пюрета Чиста вода 75 ºС с 2 % азотна киселина.
Отпадъчна вода с температура 68 ºС.

Резултатите от измерване на концентрацията на общо сухо вещество в отпадъчните води са
показани в табл.2.

Получените резултати показват, че с изключение на проба №20 за всички останали отпадъчни
води концентрацията на общо сухо вещество в натурално състояние е между 0,0021% и 1,527%. Така
изследваните води представляват силно разредени разтвори, които от термодинамична гледна точка
могат да се разглеждат като чиста вода. (Вълчев, 2014).

На създадения лабораторен стенд са проведени експериментални пречиствания на 3 броя проби
различни по произход промишлени отпадъчни води по метода на евапорацията. Началната
информация за изследваните 3 броя проби включва:
ПРОБА1 - отпадъчна вода от продувка на воден кондензатор на промишлена хладилна инсталация.
Този тип вода се характеризира с температура 35-40 ºС и повишено съдържание на неорганични
вещества- разтворени калциеви соли, повишаващи нейната твърдост. Като цяло в този тип вода
липсват замърсители с органичен произход. Пробите са взети от млекопреработвателно предприятие.
ПРОБА2 - отпадъчна вода от продувка на парен котел. Този тип вода отпада при висока температура
в интервала 93-95 ºС. Характеризира се с повишено съдържание на различни нелетливи инхибитори
добавяни към вътрешнокотелната вода с неорганичен произход – антикорозионни и противонакипни
добавки, химическо обезвъздушаване. Липсват примеси с органичен характер. Пробите са взети от
млекопреработвателно предприятие.
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ПРОБА3 - отпадъчна вода от CIP система за измиване на технологично оборудване за преработка на
мляко. Отделянето на този вид вода се характеризира с различен състав според такта на работа на CIP
системата. Събраната в случая проба е сборна от всички тактове на работа на измиващата система–
изплаквания, измиване с натриева основа и неутрализация с лимонена киселина. Основни примеси
във водата са разтворени и неразтворени органични и неорганични вещества – мазнини, белтъци,
осапунени остатъци от мазнини, неорганични вещества и др. Пробите са взети от
млекопреработвателно предприятие.

Табл.2. Концентрация на общо сухо вещество в отпадъчни води

Концентрация на общо сухо веществоПроба отпадъчна вода
%

1 0,108±0,003
2 0,102±0,001
3 0,030±0,001
4 0,073±0,002
5 0,587±0,009
6 0,222±0,007
7 0,073±0,002

10 0,752±0,011
11 0,140±0,008
13 0,631±0,010
15 0,0021±0,0004
16 0,0043±0,0005
17 0,264±0,014
18 0,0010±0,0002
20 20,49±1,28
21 1,286±0,110
30 0,303±0,012
31 1,527±0,009
32 1,333±0,111
33 0,218±0,007
34 0,834±0,008

Наличието на температурно въздействие при провеждането на метода на евапорацията предполага
пастьоризация на изходящите потоци води– кондензат и шлам. С тази цел е извършен
микробиологичен анализ на част от изследваните проби отпадъчни води по отношение на общо
микробно число при 37 и 20 ºС и съдържание на патогенни микроорганизми. Изследвани са
изходящите проби в състоянието, в което отпадат от съответните технологични процеси и пробите,
получени след очистване– кондензати и шламове. При оценката на резултатите от микробиологичния
анализ се отчита температурното въздействие върху пробите в процеса на преработка и
продължителността му. За изходната вода се прилага сравнително краткотрайно нагряване преди
постъпване в изпарителната инсталация с цел бързо достигане до температурата на кипене на
разтвора. За кондензата се поддържа температура на кондензация в изпарителната система за време,
равно на престоя му в сборника за кондензат. За шлама се поддържа температура на кипене в
изпарителната система за време, равно на престоя му сепаратора и топлообменника. Резултатите от
анализите на трите проби са обобщени в табл.2, табл.3, табл.4.
Получените резултати показват, че при използвания метод на пречистване в резултат на кипенето на
отпадъчната вода и температурното въздействие върху нея пречистеният продукт (кондензат) е с
много ниско микробно съдържание.
Основна причина за ниските стойности на общото микробно число на кондензатите е процеса на
изпарение. При него е физически невъзможно микроорганизмите съдържащи се в течната кипяща
фаза да бъдат механически отнесени към парната фаза (и с това да попаднат в пречистения
кондензат). В този смисъл при използвания метод на евапорацията освен разделяне на физичните и
химични примеси от отпадъчната вода се извършва и подобно отделяне на микроорганизмите в
шлама. Освен това наличието на водна пара преди формирането на кондензата допълнително спомага
за унищожаването на микроорганизми при евентуално отнесени капки от шлама към кондензата.
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За получения шлам се наблюдава пастьоризационен ефект по отношение на температури на кипене и
времена на задържане. Получените резултати показват, че той е достатъчен за унищожаване на
термолабилни неспорообразуващи микроорганизми в шлама на изследваните три проби. Кипенето на
отпадъчните води в условия на вакуум под 100 ºС не позволява унищожаването на резистентни
спорообразуващи микроорганизми, изискващи по-високи температури за стерилизация.
Този ефект се проследява при третирането на Проба 3, където от наличните микроорганизми в
изходната отпадъчна вода се унищожават неспоро-образуващите(фекални ентерококи) и преживяват
спорообразуващите(сулфит-редуциращи) микроорганизми.

Табл.2. Резултати от микробиологичен анализ на води при пречистване
на продувка от хладилен кондензатор (Проба1)

ПОКАЗАТЕЛ ЕД. ИЗХОДНА ВОДА КОНДЕНЗАТ ШЛАМ
Общо микробно число
при 37о С

cfu/g 5.103 1 8

Общо микробно число
при 20о С

cfu/g 2.103 0 8

Патогенни
микроорганизми

- - - -

Температура на средата о С 78-80 60-65 70-75
Време на задържане min 5-6 30-40

Табл.3. Резултати от микробиологичен анализ на води при пречистване
на продувка от парен котел (Проба2)

ПОКАЗАТЕЛ ЕД. ИЗХОДНА ВОДА КОНДЕНЗАТ ШЛАМ
Общо микробно число
при 37о С

cfu/g <1 <1 20

Общо микробно число
при 20о С

cfu/g <1 <1 16

Патогенни
микроорганизми

- - - -

Температура на средата о С 78-80 60-65 70-75
Време на задържане min 5-6 30-40

Табл.4. Резултати от микробиологичен анализ на води при пречистване
на промивки от технологично оборудване (Проба 3)

ПОКАЗАТЕЛ ЕД. ИЗХОДНА ВОДА КОНДЕНЗАТ ШЛАМ
Общо микробно число
при 37о С

cfu/g 2.103 <1 1,2.103

Общо микробно число
при 20о С

cfu/g 6.103 1 2.103

Патогенни
микроорганизми

- Сулфидредуциращи, фекални
ентерококи

- Сулфидреду-
циращи

Температура на средата о С 78-80 60-65 70-75
Време на задържане min 5-6 30-40

При липса на спорообразуващи микроорганизми се наблюдава значителна стерилност както на
кондензата, така и на получения шлам(за Проби 1 и 2). Така в обобщение може да се каже, че
благоприятното микробиологично въздействие на използвания метод върху показателите на
кондензата и шлама се дължи на три фактора:
-  Механично отделяне на микроорганизмите при кипенето на отпадъчната вода;
-  Наличие на водна вторична пара преди формиране на кондензата;
-  Наличие на пастьоризационен ефект при определени температури и времена на задържане върху
шлама;
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При наличие на критерии за микробиологична чистота на получаваните кондензати или
шламове (например при тяхното повторно използване) е възможно дефинирането на подходящи
температури на кипене на отпадъчната вода с оглед тяхното достатъчно пастьоризиране.

Заключение

Опитно е установено е, че при пречистване на промишлени отпадъчни води чрез термопомпа се
получават пречистени води (кондензати) с ниски стойности на общото микробно число и шламове,
които не съдържат неспорообразуващи групи микроорганизми.
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Abstract: Several indicators of industrial wastewater are analyzed – chemical oxygen demand, pH factor,
electrical conductivity. Opportunities for discharge of purified industrial wastewater with heat pump system
accordance with the regulations of Bulgaria are presented.
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Въведение
При разглеждания метод на очистване на промишлени отпадъчни води чрез механична

термопомпа отпадъчната вода се разделя по термичен метод на чист кондензат и отпадъчен шлам. За
да се установи съществуват ли възможности за заустване на получените кондензати съгласно
нормите по действащото законодателство на Република България, трябва да се анализират
получените стойности на съдържание на неразтворени вещества в mg/dm3 и химично потребен
кислород (ХПК) в mg/dm3 .

Материали и методи
На създадения лабораторен стенд са проведени експериментални пречиствания на 5 броя проби

различни по произход промишлени отпадъчни води по метода на евапорацията. Началната
информация за изследваните 5 броя проби включва:

ПРОБА 1 - отпадъчна вода от продувка на воден кондензатор на промишлена хладилна
инсталация. Този тип вода се характеризира с температура 35-40о С и повишено съдържание на
неорганични вещества - разтворени калциеви соли, повишаващи нейната твърдост. Като цяло в този
тип вода липсват замърсители с органичен произход. Пробите са взети от млекопреработвателно
предприятие.

ПРОБА 2 - отпадъчна вода от продувка на парен котел. Този тип вода отпада при висока
температура в интервала 93-95о С. Характеризира се с повишено съдържание на различни нелетливи
инхибитори добавяни към вътрешнокотелната вода с неорганичен произход – антикорозионни и
противонакипни добавки, химическо обезвъздушаване. Липсват примеси с органичен характер.
Пробите са взети от млекопреработвателно предприятие.

ПРОБА 3 - отпадъчна вода от CIP система за измиване на технологично оборудване за преработка
на мляко. Отделянето на този вид вода се характеризира с различен състав според такта на работа на
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CIP системата. Събраната в случая проба е сборна от всички тактове на работа на измиващата
система – изплаквания, измиване с натриева основа и неутрализация с лимонена киселина. Основни
примеси във водата са разтворени и неразтворени органични и неорганични вещества – мазнини,
белтъци, осапунени остатъци от мазнини, неорганични вещества и др. Пробите са взети от
млекопреработвателно предприятие.

ПРОБА 4 - отпадъчна вода от измиване на транспортни средства за превоз на опаковани
хранителни продукти. Този тип вода отпада при температура на околната среда и съдържа основно
неорганични разтворени и неразтворени вещества – прах, частици почва, миещи препарати
(фосфати). Пробите са взети от консервно предприятие.

ПРОБА 5 – отпадъчна вода от измиване на посуда за обществено хранене. Водата се генерира при
измиването на посудата в миялна машина. Отпада като топла вода 40 – 45о С със съдържание на
разтворени и неразтворени органични вещества – мазнини, белтъци, въглехидрати, както и
неорганични такива – осапунени мазнини, миещи препарати. Пробите са взети от заведение за об-
ществено хранене.
За оценка на ефективността на пречистване по изследвания метод са измерени определени физико-
химични показатели на три групи вода за всеки един вид – изходна отпадъчна вода, пречистена вода
– кондензат и концентрирана отпадъчна вода – шлам. За всяка една от описаните група е измерено
съдържанието на разтворено, неразтворено и общо сухо вещество, активна реакция рН, химично
потребен кислород и електрическа проводимост. Направена е и органолептична оценка на отделните
групи по отношение на външен вид, цвят и мирис. За води с повишено съдържание на органични
вещества получаваният кондензат е допълнително обработен с активен въглен за премахване на
леснолетливи примеси (органични кислени, газове и др.) преминали в него от отпадъчната вода.
За тези случаи са дадени показателите на кондензата преди и след обработката с активния въглен.

Резултати и обсъждане

Резултатите от направените измервания за петте проби вода са посочени в Табл. 1 – Табл.5.

Табл.1 Физико-химични показатели на води при пречистване на продувка от хладилен кондензатор
(Проба 1)

ПОКАЗАТЕЛ ЕД. ИЗХОДНА ВОДА КОНДЕНЗАТ ШЛАМ
Органолептична
оценка

- Бистра вода, без цвят и без
мирис

Бистра вода, без
цвят и без мирис

Бистра вода,
без цвят и
без мирис

Съдържание на
разтворени сухи
вещества

mg/dm3 854±2,8 85±2,1 1345±8

Съдържание на
неразтворени сухи
вещества

mg/dm3 - - -

Съдържание на общи
сухи вещества

mg/dm3 854±2,8 85±2,1 1345±21

Химично потребен
кислород

mg/dm3 40,35±0,49 17,5±0,5 82,7±3,1

Активна реакция - 8,81±0,16 7,69±0,19 9,14±0,11
Електрическа
проводимост

μS/cm 1044±28 16,4±0,6 1523±33
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Табл.2 Физико-химични показатели на води при пречистване на продувка на парен котел
(Проба 2)

ПОКАЗАТЕЛ ЕД. ИЗХОДНА ВОДА КОНДЕНЗАТ ШЛАМ
Органолептична
оценка

- Бистра течност, със слабо
изразен жълтеникав
опалесциращ цвят и без мирис

Бистра течност, без
цвят и без мирис

Бистра
течност,
със силно
изразен
жълтеникав
опалесциращ
цвят и без
мирис

Съдържание на
разтворени сухи
вещества

mg/dm3 2044±11 53±14 5270±14

Съдържание на
неразтворени сухи
вещества

mg/dm3 16±5,7 20±1,4 230±14

Съдържание на общи
сухи вещества

mg/dm3 2060±6 73±9,9 5500±28

Химично потребен
кислород

mg/dm3 139,3±4,9 53,15±0,4 264,3±47

Активна реакция - 11,89±0,13 7,91±0,13 12,07±0,11
Електрическа
проводимост

μS/cm 4 790±43 5,0±0,16 10 070±190

Табл.3 Физико-химични показатели на води при пречистване на промивки от технологично
оборудване (Проба 3)

ПОКАЗАТЕЛ ЕД. ИЗХОДНА
ВОДА

КОНДЕНЗАТ
пред АВ

КОНДЕНЗАТ
след АВ

ШЛАМ

Органолептична
оценка

- Средно мътна
течност, с
неразтворени
частици, изразен
мирис на
органична
материя

Бистра течност,
без цвят, със
слабо изразен
мирис на
органична
материя

Бистра течност,
без цвят и без
мирис

Мътна
течност с
разтворено
сухо ве-
щество и
слабо
изразен
мирис на
органична
материя

Съдържание на
разтворени сухи
вещества

mg/dm3 674±28 30±14 20±14 680±0

Съдържание на
неразтворени сухи
вещества

mg/dm3 226±19,8 50±14 40±14 120±0

Съдържание на
общи сухи
вещества

mg/dm3 900±22,6 80±28 60±0,7 800±28

Химично потребен
кислород

mg/dm3 398,5±0,7 95,7±3,5 58,6±0,1 203,7±1,5

Активна реакция - 8,62±0,15 6,79±0,13 7,21±0,10 8,83±0,12
Електрическа
проводимост

μS/cm 852±22 - 117,2±1,9 1216±18
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Табл.4 Физико-химични показатели на води при пречистване на промивки от
транспортни средства (Проба 4)

ПОКАЗАТЕЛ ЕД. ИЗХОДНА ВОДА КОНДЕНЗАТ ШЛАМ
Органолептична
оценка

- Мътна течност с неразтворени
частици и следи от пяна, без
мирис

Бистра течност, без
цвят и без мирис

Силно мътна
течност без
мирис

Съдържание на
разтворени сухи
вещества

mg/dm3 912±10 20±2 1364±10

Съдържание на
неразтворени сухи
вещества

mg/dm3 408±10 - 36±5

Съдържание на общи
сухи вещества

mg/dm3 1320±10 20±2 1400±10

Химично потребен
кислород

mg/dm3 196±3 680±2 299±4

Активна реакция - 7,40±0,18 7,11±0,14 8,81±0,15
Електрическа
проводимост

μS/cm 967±23 43,6±1,2 1857±35

Табл.5 Физико-химични показатели на води при пречистване на промивки
от обществено хранене (Проба 5)

ПОКАЗАТЕЛ ЕД. ИЗХОДНА
ВОДА

КОНДЕНЗАТ
пред АВ

КОНДЕНЗАТ
пред АВ

ШЛАМ

Органолептична
оценка

- Мътна
течност със
значителни
органични
частици от
хранителни
отпадъци,
мирис на
органична
материя

Бистра течност,
без цвят и слаб
мирис на
органична материя

Бистра течност, без
цвят и слаб мирис
на органична
материя

Мътна
течност с
разтворено
сухо
вещество и
слаб мирис
на органич-
на материя

Съдържание на
разтворени сухи
вещества

mg/dm3 1576±20 160±4 65±21 3796±20

Съдържание на
неразтворени сухи
вещества

mg/dm3 1144±20 - - 144±20

Съдържание на
общи сухи
вещества

mg/dm3 2720±20 160±4 65±21 3880±20

Химично потребен
кислород

mg/dm3 3942±38 22,0±1 16,0±1 3093±32

Активна реакция - 6,56±0,19 7,41±0,17 7,65±0,12 6,86±0,13
Електрическа
проводимост

μS/cm 1042±29 14,4±0,9 100,9±2,6 2500±34

Промените в показателите на получените кондензати спрямо изходните отпадъчни води по
отношение на съдържание на общи сухи вещества и химично потребен кислород са посочени на
Фиг.1 и Фиг. 2.

За всички изследвани проби се наблюдава значително намаляване в стойностите на съдържание на
сухи вещества, на химично потребен кислород и електрическата проводимост в кондензатите спрямо
изходните води, както и стабилизиране на стойностите на активната реакция към неутралната
стойност 7,0. С обратна сила това правило важи при промените на показателите на получените шла-
мове спрямо изходните води. Причина за това е механизма на пречистване – изпарение на водата и
задържане на некипящите замърсители в шлама.
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В резултат на това показателите на получаваните кондензати се стремят да достигнат стойностите
на дестилирана вода, а шламът се обогатява на примеси.

Фиг.1 Съдържание на неразтворени вещества преди и след обработка

Фиг.2 ХПК на проби води преди и след обработка

Табл.6 Сравнение на показатели на проби води преди и след обработка спрямо допустими стойности

Проба № Отпадъчна
вода

Кондензат Норма за мрежи без
пречиствателна

станция

Норма за природни
водоеми за хранителни

производства
Концентрация на неразтворени вещества, mg/dm3

1 - -
2 16 20
3 226 40
4 408 -
5 1144 -

200 50

ХПК, mg О2/dm3

1 40,35 17,5
2 139,3 53,2
3 398,5 58,6
4 196 68,0
5 3942 16,0

700 250

Норма по
Наредба 6

Норма по
Наредба 6
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Заключение

Прегледът на измерените стойности за показателите на водите показва, че след прилагане на
предлагания метод на преработка получените кондензати достигат нормите за заустване към градски
канализационни системи (съгласно Приложение 2 към чл.6 от Наредба №7/14.11.2000 г. за условията
и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените
места) и към природни водоеми (съгласно Приложение 5 към чл.16, ал.1 от Наредба №6/9.11.2000 г.
за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,
зауствани в природни обекти) – табл.6
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Abstract: The change of total, plastic and elastic deformation and water activity (aw) of the bread crumb
during bread storage with bread yeast and two samples without bread yeast, in which, respectively, 1/3 and
2/3 of quantity of water is replaced by beer yeast was investigated during storage for period of 72 hours. The
significant influence of beer yeast on deformation characteristics of bread crumb was found. The influence of
beer yeast is not unidirectional. Small quantities improve deformation characteristics, while the largest
increase the density of the crumb, but it remain a long time without amendments. It was found that the
samples with beer yeast have lower water activity of the crumb of these with bread yeast. The use of beer
yeast stabilizes the water activity in storage, while the sample with bread yeast, water activity gradually
decreased.
Key words: beer yeast, wheat flour, bread staling

Въведение
Пресуваната и бирената мая са представители на род Saccharomyces. Бирената мая има

естествен органичен произход и снабдява тялото с допълнителни количества витамини към храната.
Внася допълнително умерени до високи количества макроелементи и микроелементи в организма, в
допълнение на храната. Бирената мая е широко използвана в пивоварната промишленост (www.bb-
team.org).

По безспорен начин е доказано, че стареенето на хляба е свързано основно с промените в
нишестената фракция (Златева Д., Гр. Караджов, 2011). Върху стареенето на хляба влияят химични
или физични промени.

Според някои автори ензимите обикновено се използват за подобряване на деформационните
характеристики на хляба и за удължаване на срока на съхранение (Gámbaro A., et al., 2006). Всички
хидроколоиди също са в състояние да намалят загубата на влага по време на съхранението на хляба
(Guarda A., et al., 2004). Според Salehifar и кол. добавката на 30 и 40 % овесено брашно се отразява на
деформационните и структурните характеристики на хляба (Salehifar M. and M. Shahedi, 2007).

През 2014 Sasaki изследва влиянието на оризово брашно върху структурата и стареенето на
пшеничен хляб. Неговите изследвания показват, че добавката на оризово брашно намалява
ретроградацията на нишестето в началният етап на съхранение, но след това интензивността на този
процес се увеличава (Sasaki T., et al., 2014).

Maktouf и кол. изследват влиянието на брашно от просо в различни количества върху
реологичните свойства на тесто и структурата на пшеничен хляб. Изследванията показват, че
оптималното добавено количество (5 %) довежда до увеличаване на силата на тестото (W) и
еластичността и разтегливостта му (P/ L) с 31 % и 65 % съответно. Структурата и обема на хляба
също се подобряват (Maktouf S., et al., 2016).
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Според Златева включването на овесени трици в рецептурата на пшеничен хляб води до
формиране на по-висока обща титруема киселинност, което се отразява позитивно върху времето за
съхранение (Златева Д., Н. Поптолева, 2014).

С показателя водна активност (aw) се изразява свободната вода, която се намира в
хранителните продукти. Тя оказва влияние върху срока на годност на много храни, както и върху
стабилността им по отношение развитието на микроорганизми (Димитров Н., et al., 2011, Радев Р.,
Г. Димитров, 2015).

В литературата липсват цялостни изследвания върху стареенето на пшеничен хляб, при които
вместо класическата мая е използвана бирена мая. Поради това, целта на настоящото изследване е да
се определи влиянието на различно количество бирена мая върху изменението на деформационните
характеристики (пластична, еластична и обща деформация) и водната активност при съхранение на
хляб.

Материали и методи
Пробите хляб са получени на база пшенично брашно (500 g), пресувана мая (2,0 %) (Safmaya),

готварска сол (1,5 %), кристална захар (3,0 %), маргарин (3,0 %) (Пуратос България) и питейна вода
до нормална консистенция, установена на фаринограф Brabender (Германия). Посоченият рецептурен
състав е на база количеството на брашното прието за 100 %. Пшеничното брашно е с пепелно
съдържание 0,5 +/ - 2 % и следните физико-химични показатели, влага – 10,6 %, киселинност –
2,2 °Н.

В изследването са определени характеристиките на хлебната средина на три проби хляб:
контролна проба с пресувана мая и две проби без пресувана мая, при които, съответно, 1/3 и 2/3 от
водата за замесване е заменена с бирена мая. При тях количеството на водата за замесване е
коригирано, така че да се получи тесто с консистенция аналогична на контролната проба. Бирената
мая е доставена прясна от „Каменица АД” и е с киселинност – 7,4 °Н;

Пробите хляб са получени по двуфазен метод на тестоприготвяне като в първата фаза са
използвани 50 % от брашното, цялото количество пресувана мая и 50 % от количеството на водата.
Температура на маяното тесто е 29-30 °С, и съзрява 60 min; добавят се всички останали компоненти.
Температура на главното тесто е 30-33 °С, което съзрява 20 min. Следва оформяне на подово хлебче,
ферментиращо окончателно при температура 35 °С за 60 min. Изпичането се осъществява при 220-
230 °С. Пробите хляб се съхраняваха опаковани в найлонови торби при стайна температура (20 –
22 °С).

Деформационните характеристики на хлебната средина: обща, еластична и пластична
деформация са определени на автоматичен пенетрометър чрез потапяне на тяло с определена маса за
определено време и се изразяват в условни пенетрометрични единици (PU) (Вангелов А., Гр.
Караджов, 1993).

Водната активност, aw е измерена чрез електронен уред тип ЕР – 84 (Novasina, Швейцария),
със сензорен блок RTD – 42. Уредът е предварително калибриран с наситени разтвори на соли. За
долната граница на обхвата е използван NaCl (aw = 0,753), а за горната K2SO4 (aw = 0,973).

Влиянието на факторите е установено чрез процедура ANOVA (дисперсионен анализ), а
разликите между средните стойности са определени с Tukey's HSD метод при ниво на доверие Р=0,95.
Влиянието на времето за съхранение върху водната активност е определено чрез линейна регресия и
F-критерия на Фишер, като е проверена хипотезата (Н0): коефициентите пред променливите са
статистически неразличима от нула. Представянето на резултатите и всички статистически обработки
са извършени с „R: Програмен език и развойна среда за статистическа и математическа обработка на
данни“ (R Core Team, 2013).

Резултати и обсъждане
Влиянието на вида на пробата върху деформационните характеристики на хляба е установено

самостоятелно без да се отчита ефекта на времето за съхранение. Съществува статистически значима
връзка между вида на пробата и деформационните характеристики на хляба (Таблица 1). Най-високи
стойности на общата и пластичната деформация има пробата с 1/3 бирена мая, следвана от
контролната проба (К) и пробата с 2/3 бирена мая. Общата деформация  на контролната проба и
пробата с 1/3 бирена мая са статистически неразличими, а при пластичната деформация - контролната
проба (К) и пробата с 2/3 бирена мая са неразличими. Контролната проба има най-висока еластична
деформация, а по този показател пробите с 1/3 и 2/3 бирена мая са статистически неразличими.
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Таблица 1. Средни стойности и стандартни отклонения (SD) на деформационните характеристики на
хляб без добавена бирена мая (К), с 1/3 и с 2/3 бирена мая

Обща деформация Пластична деформация Еластична деформацияПроба
Средно SD Средно SD Средно SD

K 90,25a 31,96 77,17аb 30,17 13,08a 2,27
1/3 101,42a 27,4 93,33a 25,71 8,08b 2,61
2/3 63,92b 18,25 57,42b 17,61 6,50b 1,93
F= 6,32 6,19 27,05
df= 2,33 2,33 2,33
P= 0,00476 0,00521 <0,001

* Средните стойности на деформационните характеристики (по колони), с еднакви букви след тях, нямат
статистическа разлика при ниво на доверие P=0,95 (Tukey's HSD).

Изменението на общата деформация на средината при съхранение на хляб без бирена мая (К),
с 1/3 бирена мая и с 2/3 бирена мая е показано на фигура 1. Резултатите са средни стойности от 3
паралелни измервания. Продължителността на съхранението влияе върху деформацията. Общата
деформация, съобразно очакванията, намалява и при трите проби хляб, като през целият измерван
период най-високи са стойностите на хляба с 1/3 бирена мая, а най-ниски при този с 2/3 бирена мая.
Намалението е най-изразено и е приблизително еднакво за хляба с 1/3 бирена мая (с 72 единици) и
контролната проба (с 79 единици).

Фиг. 1. Изменение на общата деформация на средината при съхранение на хляб

Най-слабо (с 44 единици) се променя деформацията на пробата с 2/3 бирена мая. При тази
проба началната стойност на деформацията е най-ниска, а разликата между пълната деформация в
48-я и 72-я час е незначима, т.е. имаме тенденция към запазване на постоянни стойности след 48 час.
От това следва, че влиянието на бирената мая не е еднопосочно. Ниските количества подобряват
характеристиките на хляба, докато високите водят до по-твърда средина, запазваща
по-продължително деформационните си характеристики.
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Фиг. 2. Изменения на пластичната и еластичната деформация на хлебната средина по време на
съхранение, изразени като процент от пълната деформация

Измененията на пластичната и еластичната деформация в хода на съхранение са посочени
като проценти от общата деформация на хлебната средина (фиг. 2). Стойностите до 100% показват
еластичната деформация. През целият период на съхранение дялът на пластичната деформация
намалява за сметка на еластичната и при трите хляба. Най-съществено е изменението между 3 и
24 час, след което при пробите с бирена мая пластичната деформация се изменя незначително, докато
при тези без бирена мая се понижава съществено. Общото изменение на пластичната деформация е
3,70 % между 3 и 24 час и 5,36 % за целия останал период за хлябовете без бирена мая. При хляба с
1/3 бирена мая понижението на пластичната деформация е  2,75 % до 24-я час и 2,01 % за останалия
период, а при хляба с 2/3 бирена мая е 5,21 % до 24-я час и 2,09 % между 3-я до 72-я час от
съхранението.

Средната процентна стойност на пластичната деформация за целият период на съхранението
зависи от вида на пробата (F=4,27; df=2,9; P=0,0498) и е най-висока при хляба с 1/3 бирена мая
(90,85 %, SD=2,1), следвана от  хляба с 2/3 бирена мая (87,80 %, SD=3,19) и най-ниска при хляба без
бирена мая (84,48 %, SD=3,74). Не се наблюдава значима разлика между средните стойности при
хлябовете с бирена мая (P=0,381), докато разликата между контролната проба и пробата с 1/3 бирена
мая е съществена (P=0,041). Всичко това показва, че използването на бирена мая за получаването на
хляб води до по-висока пластична деформация на средината и поддържа тази деформация за по-
продължителен период от време.

Фиг. 3. Изменения във водната активност на средината при съхранение на хляб

Ефектът на съхранението върху водната активност е показан на фиг. 3. Най-висока е водната
активност при контролната проба, следвана от пробата с 1/3 бирена мая и най-ниска при тази с 2/3

275



бирена мая. В хода на съхранението е установено статистически значимо намаление на водната
активност при контролната проба (F=165,3; df=1,3; P=0,001). Линейната корелация показва
статистически незначимо нарастване на водната активност при пробата с 1/3 (F=6,615; df=1,3;
P=0,0824) и 2/3 (F=3,37; df=1,3; P=0,1637) бирена мая, т.е. водната активност се запазва постоянна.

Следователно добавянето на бирена мая стабилизира стойностите на водната активност при
съхранение на хляба.

Заключение

Установено е значимо влияние на бирената мая върху деформационните
характеристики на готовия хляб при съхранение, сравнено с пресуваната мая.

Влиянието на бирената мая не е еднопосочно. Малките количества подобряват
деформационните характеристики, докато по-големите увеличават плътността на средината,
но я запазват по-продължително време без изменения.

Установено е, че пробите хляб с бирена мая имат по-ниска водна активност на
средината от тези с пресувана. Използването на бирена мая стабилизира водната активност
при съхранение, докато при хляба с пресувана мая водната активност постепенно се
понижава.
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Въведение
През последните години в научните публикации и трудове са представени различни дискусии

и трактовки за един от водещите финансови показатели, характеризиращ текущата финансова
устойчивост – ликвидността. Ликвидността означава поддържане в оптимално състояние
способността на предприятията да посрещат своите краткосрочни плащания. Тя е проявление на
текущата платежоспособност. За целите на финансовото управление се изчисляват няколко вида
ликвидност:

 обща ликвидност;
 бърза ликвидност;
 незабавна ликвидност;
 абсолютна ликвидност.

Материали и методи

Предмет на изследване в настоящата разработка е бързата ликвидност, представена чрез
съотношението:

 ,
(1)

където:
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– коефициент на бърза ликвидност;
– краткосрочни вземания;

– краткосрочни финансови активи;
– парични средства;
– краткосрочни задължения.

Тя дава по–точна представа за възможностите на предприятията своевременно да уреждат
сметните си взаимоотношения със своите контрагенти. Това се дължи на факта, че отношението за
изчисляването на коефициента на бърза ликвидност е освободено от влиянието на стоково–
материалните запаси. Референтните значения  на този коефициент са около единица или малко над
единица. Когато стойностите на коефициента са доста по–ниски от единица, е показателно, че сумата
в числителя е много малка, дължаща се на един от трите фактора или краткосрочните задължения са
твърде високи. Като негативно влияещи фактори могат да се посочат:

 различните видове краткосрочни задължения към финансови предприятия, към
доставчици, по търговски полици, към бюджета, към персонала и др.;

 дебиторската задлъжнялост и структурната динамика на различите видове вземания;
 затруднения при продажбите на краткосрочните ценни книжа;
 намаляване на паричните наличности и др.

В същото време високите стойности на коефициента на бърза ликвидност над 1,5 е показател
за т. нар. „надликвидност“, която е също нежелано явление в стопанската дейност, тъй като е
индикатор за висока несъбираемост на вземанията по продажби и на вземанията, свързани с участия в
капиталите на други предприятия или задържане на големи размери парични наличности, което
лишава предприятието от допълнителен доход.

Посредством показателя за бърза ликвидност може да се установи степента на
платежоспособност и независимост на предприятието от външно финансиране. Коефициентът на
бърза ликвидност е от значение и за кредиторите, тъй като им дава информация за величината на
потенциалните парични средства (краткосрочни вземания), доходът от краткосрочните инвестиции и
паричните наличности.

Настоящото изследване  има за цел да измери количествено влиянието на отделните фактори
върху резултативния показател – коефициента на бърза ликвидност. Не се изследва влиянието на
фактора краткосрочни финансови активи, тъй като проучваното предприятие не притежава
инвестиции в такъв вид активи. По–особен интерес представлява влиянието на краткосрочните
вземания. Те са носител на несигурност и риск поради факта, че тяхната събираемост зависи от
финансовото състояние на клиентите.

За изследване на съвместното влияние на двата фактора е използван корелационен и
регресионен анализ. Линейният модел на функционална зависимост е следният:

                               (2)

където:
– теоретични значения на коефициента на бърза ликвидност;
– регресионна константа;

– регресионни коефициенти, показващи наклона на правата спрямо абцисната и ординатната
ос;

– краткосрочни вземания;
– парични средства.

За установяване значенията на регресионните коефициенти се използва методът на най–
малките квадрати, който се основава на минимизиране на сумата от квадратите на разликите между
фактическите и теоретични стойности, при което:
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, (3)

където е случаен компонент, показващ отклонението на фактическите стойности от
теоретичните. Този компонент обуславя влиянието на други, неизвестни фактори или неразглеждани
в регресионния модел.

При работа с две факторни променливи системата от нормални уравнение придобива вида:

(4)

Силата на корелационната зависимост при двуфакторния модел се установява чрез
коефициента на множествена корелация:

,                                                                                                               (5)

Резултати и обсъждане

Обект на изследването е предприятие от хранителната индустрия – „Скорпион 21“ ООД,
произвеждащо млечни продукти за периода 2006–2013 г. Получените резултати са представени в
таблица 1 и таблица 2.

Таблица 1.
Години Кр. Вз

(хил. лв.)
ПС

(хил. лв.)

2006 128 8 0,596 16384 64 1024 76,288 4,768
2007 43 39 2 1849 1521 1677 86 78
2008 30 10 0,606 900 100 300 18,18 6,06
2009 45 29 0,443 2025 841 1305 19,935 12,847
2010 134 134 5,36 17956 17956 17956 718,24 718,24
2011 83 189 4,387 6889 35721 15687 364,121 829,143
2012 83 365 11,487 6889 133225 30295 953,421 4192,755
2013 62 378 3,438 3844 142884 23436 213,156 1299,564
Общо: 608 1152 28,317 56736 332312 91680 2449,341 7141,377

Полученото регресионно уравнение е:
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                                                                                              (6)

Коефициентът показва, че с увеличаване на краткосрочните вземания с 1000 лв.
коефициентът на бърза ликвидност нараства с 0,0212, а ако паричните средства се увеличат с 1000
лв., то той ще се нарасне с 0,0179.

Средната бърза ликвидност за анализирания период е 3,5396, което се дължи на високата
парична наличност, през последните четири години. Това е характерно за предприятията от този
отрасъл, тъй като те трябва да имат необходимата готовност за разплащане с доставчиците на
суровина за преработка.

Таблица 2.
Години
2006 0,596 2,2076 2,5973 8,6671
2007 2 0,9605 1,0806 2,3716
2008 0,606 0,1658 0,1938 8,6084
2009 0,443 0,8239 0,1451 9,5914
2010 5,36 4,5902 0,5926 3,3124
2011 4,387 4,4935 0,0113 0,7174
2012 11,487 7,6439 14,7694 63,1548
2013 3,438 7,4314 15,9472 0,0104
Общо: 28,317 28,317 35,3373 96,4335

– силна корелационна зависимост на коефициента на бърза ликвидност от двата
фактора.
 е съвместното влияние на краткосрочните вземания и паричните средства.

 е влиянието на всички други фактори, невключени в регресионния
модел.

Заключение

Може да се обобщи, че влиянието на двата фактора е почти равностойно, като малък превес
имат краткосрочните вземания. Препоръчително е всяко предприятие да прилага този методически
подход във финансовото управление, за да може своевременно да реагира на негативните промените
на ликвидността с цел да ограничи и минимизира риска от неплатежоспособност.
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Въведение

Финансовата стратегия на предприятията съдържа общи решения, подходи и принципи за
постигане на основната им цел – максимална доходност и висока пазарна стойност на капитала, които
осигуряват поддържането на сравнително добри финансови конкурентни преимущества и нисък
финансов риск.

Материали и методи
Финансирането на стопанската дейност обхваща действия, които определят източниците на

капитали и тяхното структуриране. Финансовата теория класифицира фирмените капитали в две
групи – дългосрочни (финансови) капитали и краткосрочни (текущи, парични) капитали.  Тяхното
познаване позволява умелото им структуриране и ефективно управление. От гледна точка на
платежоспособността на предприятието, дългосрочните се обособяват също в две групи – собствен
капитал и дългосрочно привлечени средства, които формират капиталовата структура. Изборът на
капиталова структура е една от най-отговорните дейности на финансовия мениджмънт, определяща
бъдещото инвестиционно развитие на предприятията. От капиталовата структура може да се съди за
редица характеристики на финансовата независимост на стопанските субекти, като водеща е
структурата на собствения капитал. В специализираната литература собственият капитал се дефинира
като остатъчна стойност на активите на предприятието след приспадане на всички негови пасиви. В
Общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети (Комитет за международни
счетоводни стандарти – КМСС) се застъпват две концепции за капитал – материална и финансова.
Според материалната концепция капиталът представлява производствения капацитет на
предприятието, който се базира на произведените единици за даден период. Съгласно финансовата
концепция капиталът е вложени пари или вложена покупателна способност, т.е. капиталът е синоним
на чистите активи или на собствения капитал на предприятието. Именно финансовата трактовка за
капитала е застъпена у нас, което означава, че една част от вложените пари се притежават от
собствениците.
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Ефективното развитие на стопанската дейност изисква капиталовият мениджмънт да
акцентира върху нарастването на собствения капитал. Увеличаването размера на собствените
средства е положителен сигнал както за собствениците, така и за кредиторите, защото показва
повишения капацитет на предприятията своевременно да извършват всички плащания с настъпил
падеж. Собствените източници на капитал са относително по-евтини от привлечените и имат по-
малък финансов риск. Собственият капитал има следната структура:

 собствен основен капитал;
 допълнителен капитал;
 резерви;
 неразпределена (непокрита загуба) печалба  от минали години;
 печалба/загуба от текущия период.
Петте съставни елемента на капитала са собственост на съдружниците или на акционерите на

предприятието, които притежават вещни права върху тях. От всички структурни части само първият
елемент отговаря на смисъла на думата „капитал“, т.е. това, което носи доход. Останалите съставни
части на собствения капитал – допълнителен капитал, резерви, неразпределена печалба и печалба
(загуба) от текущия период се създават от производственото използване на първоначално
инвестирания капитал. Спецификата на собствения основен капитал, допълнителния капитал и
резервите е детайлно дискутирана както в научното пространство, така и в счетоводно-финансовата
теория и не представлява акцент в представената разработка. За проведеното изследване е важен
последният елемент на собствения капитал – печалбата от текущия период. При ефективно
функциониращите предприятия печалбата е основен двигател на растеж на собствения капитал. Една
част от нея може да се разпредели под формата на дивиденти, друга част - да увеличи резервите или
да остане като неразпределена печалба, която да се използва като основен ниско рисков източник на
финансиране на дейността. Следователно при оценката на действителното използване на собствените
средства трябва да се анализира доколко предприятията успяват да реализират приходи от продажби,
генериращи печалба. Приходите на предприятията, намалени с разходите за обичайна дейност,
финансовите разходи, извънредните разходи и разходите за данъци, дефинират равнището на
печалбата. Тя е основният вътрешен фактор, определящ срока на възвръщаемост и доходността на
инвестирания  капитал.

Резултати и обсъждане
Анализът има за цел да установи степента и характера на обръщаемостта на собствения

капитал на 43 пазарно представени предприятия от сектор „Млекопреработка“ за периода 2006–2013
година. Използвани са следните коефициенти:

1. Коефициент на обръщаемост на собствения капитал:
(1)

Този коефициент показва колко нетни приходи от продажби се падат на 1 лв. собствени средства.

2. Коефициент на заетост на собствения капитал:
(2)

Съотношението на заетост изразява колко собствени средства са ангажирани в 1 лв. нетни
приходи от продажби.

Резултатите от изследването са представени в следващата таблица.

Таблица 1. Коефициент на обръщаемост и коефициент на заетост на собствения капитал на
предприятия от сектор „Млекопреработка“ за периода 2006-2013 г.

№ Предприятия

1. „Филипополис - РК“ ООД 13,11 0,08
2. „Млечни продукти “ ООД 4,25 0,24
3. „Кондов екопродукция“ЕООД 5,37 0,19
4. „Полидей-2“ ООД 2,23 0,45
5. „Данон Сердика“ АД 5,04 0,20
6. „Скорпион 21“ ООД 2,06 0,49
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7. „Рожен Милк“ ООД 6,63 0,15
8. „Шипка 99“ АД 3,27 0,31
9. „Елит 95“ ООД 0,89 1,12
10. „Снеп груп“ ООД 54,81 0,02
11. „Елви“ ООД 2,04 0,49
12. „Чех – 99“ ООД 11,70 0,09
13. „Маклер Комерс“ ЕООД 8,85 0,13
14. „Жоси“ ООД 25,66 0,04
15. „Мизия Милк“ ООД 10,35 0,10
16. „Би Си Си Хандел“ ООД 3,66 0,27
17. „Ел Би Булгарикум“ ЕАД 0,73 1,37
18. „Родопея – Белев“ ЕООД 3,87 0,26
19. „Зоров – 97“ ООД 1,63 0,61
20. „Млечен рай - 2“ ООД 12,50 0,08
21. „Йотови“ ООД 5,92 0,17
22. „Български йогурт“ ЕООД 5,63 0,18
23. „Мероне – Н“ ЕООД 1,34 0,75
24. „Братя Зафирови“ ООД 3,66 0,27
25. „Мандра Рилци“ ЕООД 7,6 0,13
26. „Хранинвест“ ООД 12,99 0,08
27. „Минчеви“ ЕООД 10,07 0,10
28. „Булдекс“ ООД 19,54 0,05
29. „Арачиеви“ ООД 2,81 0,36
30. „Равногор“ ООД 11,20 0,09
31. „Родопчанка“ ООД 2,52 0,40
32. „Декада“ ООД 7,40 0,14
33. „ОМК“ АД 2,67 0,38
34. „Икай“ ООД 1,37 0,73
35. „Ем Джей Дериз“ ЕООД 8,14 0,12
36. „Родопа милк“ МК 1,04 0,96
37. „Лактима“ ЕАД 3,53 0,28
38. „Меггле България“ ЕООД 12,22 0,08
39. „Сердика България“АД 2,30 0,44
40. „Кодап“ ЕООД 8,49 0,12
41. „Тирбул“ ЕАД 2,35 0,43
42. „Мандра 1“ ЕООД -2,02 -0,50
43. „Габрово милк“ ООД -58,84 -0,02

В рамките на проведеното изследване могат да бъдат направени следните по-обобщени
изводи:

1. При две от предприятията се установиха отрицателни стойности на изследваните показатели,
дължащи се на отрицателните финансови резултати, даващи отражение върху величината на
собствения капитал. За тях рискът от загуба на финансова автономност е твърде осезаем.

2. За 4,6% от предприятията в представената съвкупност, коефициентът на обръщаемост на
собствения капитал е по-малък от единица, повлиян от по-ниската величина на нетните
приходи от продажби в сравнение с тази на собствения капитал, което означава, че на един лев
собствен капитал се падат по-малко нетни приходи от продажби, т.е. бизнес рискът се
увеличава.

3. Високото равнище на показателите за обръщаемост (при 77% от предприятията в
съвкупността) са израз на ефективна маркетингова политика и ниски разходи за собствен
капитал.

Заключение
Използваните показатели дават информация за икономическата ресурсна ефективност на

изследваните предприятия, т.е. при тях се съпоставя положителния ефект (нетните приходи от
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продажби) с ресурса – собствения капитал. Финансовото управление на стопанските субекти трябва
да се стреми да увеличава ефекта, който се постига с един лев вложен ресурс. Ето защо е необходимо
системно да се наблюдават финансовите индикатори, които отразяват не само финансовата дейност,
но и инвестиционната, производствената и маркетинговата дейност. Препоръчително е да се
извършва и сравнителен анализ с показателите на конкурентни предприятия.
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Въведение
Един от най–значимите аспекти при изследване ефективността на стопанската дейност е

свързан с анализа на ефективността на приходите и разходите. От нейното равнище и динамика
зависи крайния финансов резултат, който е главната цел на всяко предприемачество.

Материали и методи
Икономическата ефективност се определя като резултатност, т.е. резултатът, който постигат

предприятията, влагайки единица разходи или ресурси. Това определя обособяването на две основни
концепции по отношение на стопанската ефективност – ресурсна икономическа ефективност и
разходна икономическа ефективност. Ресурсната ефективност (1) е икономическият ефект (полезният
резултат), постигнат с участието на единица ресурси. Тя се получава като отношение на постигнатия
икономически ефект и средната наличност на ресурсите, ангажирани за неговото получаване и
обратно – като отношение на единица икономически ефект и ангажираните за неговото получаване
определени ресурси (2).

                                                       (1)

                                                      (2)

Разходната икономическа ефективност съпоставя икономическия ефект (резултат) с разходите,
свързани с неговото получаване. Тя също се пресмята по два начина:

                                                     (3)
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                                                           (4)

В специализираната литература [1] се предлага още един подход за определяне на
икономическата ефективност посредством прираста на резултата, разходите и ресурсите.
Прирастната ресурсна икономическа ефективност се дава с отношенията:

                                                                        (5)

(6)

Съотношенията за прирастната разходна икономическа ефективност са:

(7)

 (8)

В настоящата статия при анализирането на ефективността на стопанската дейност са
използвани следните коефициенти:

1. Коефициент на ефективност на разходите ( :

                                                                               (9)

2. Коефициент на ефективност на приходите ( :

                                                                              (10)

Ефективността на разходите (9) е икономическа категория, която характеризира способността на
предприятието да реализира повече приходи с извършените разходи и показва колко приходи се
реализират с единица разходи. Стопанската дейност е ефективна [3], когато .
Коефициентът на ефективност на приходите (10) дава количествена информация за това колко
разходи са направени за реализирането на единица приходи. Препоръчителната стойност на
коефициента на ефективност на приходите е  и в хода на стопанската дейност
той да отбелязва тенденция на намаляване.

Показателите (9) и (10) дават твърде обща информация за ефективността на стопанския
активитет, тъй като се използват агрегираните значения на приходите и разходите, т.е. не всички
приходи имат отношение към извършените разходи, както и не всички видове разходи са
предпоставка за получения ефект – приходите. За да бъдат резултатите по-достоверни и
същевременно анализа на ефективността – надежден, е необходимо приходите и разходите да се
представят по съставни елементи, както следва:

 Коефициент на приходите от продажби на продукция:
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     (11)

 Коефициент на приходите от продажби на стоки:

  (12)

 Коефициент на приходите от продажби на услуги:

                                      (13)

 Коефициент на разходите във връзка с продажбите на продукция:

                  (14)

 Коефициент на разходите във връзка с продажбите на стоки:

                                            (15)

 Коефициент на разходите във връзка с продажбите на услуги:

                             (16)

Предложената методика заедно с метода на критичната точка на продажбите обезпечава по-
голяма аналитичност, но е подходяща само за вътрешно фирмения анализ. От позицията на
ползватели на публичната отчетност не разполагаме с достатъчно данни за отделните структурни
елементи на приходите и разходите, което наложи използването на моделите (9) и (10).

Резултати и обсъждане
Предмет на изследването е ефективността на приходите и разходите на 43 пазарно

представени предприятия от сектор „Млекопреработка“ в страната за периода 2006–2013 година.
Резултатите от направеното изследване са представени в следващата таблица.

Таблица 1. Ефективност на приходите и разходите на предприятия от сектор
„Млекопреработка“ за периода 2006-2013 година

№ Предприятия
Приходи
(хил. лв.)

Разходи
(хил. лв.)

   (разходи) (приходи)

1. „Филипополис - РК“ ООД 11810,13 11697,25 1,01 0,99
2. „Млечни продукти “ ООД 6940,88 6475,63 1,07 0,93
3. „Кондов екопродукция“ ЕООД 5142,50 4880,28 1,05 0,95
4. „Полидей-2“ ООД 8228,88 7583,63 1,09 0,92
5. „Данон Сердика“ АД 86951,38 83143,50 1,05 0,95
6. „Скорпион 21“ ООД 1433 1377,75 1,04 0,96
7. „Рожен Милк“ ООД 599,38 582,63 1,03 0,97
8. „Шипка 99“ АД 7129 6551,88 1,09 0,92
9. „Елит 95“ ООД 9436,13 8586 1,10 0,91
10. „Снеп груп“ ООД 1009,38 1005,38 1,01 0,99
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11. „Елви“ ООД 7567,13 6457,88 1,17 0,85
12. „Чех – 99“ ООД 8233,88 8050,75 1,02 0,98
13. „Маклер Комерс“ ЕООД 8631,25 8135,88 1,06 0,94
14. „Жоси“ ООД 11422,38 11330,75 1,01 0,99
15. „Мизия Милк“ ООД 13290,25 13129,50 1,01 0,99
16. „Би Си Си Хандел“ ООД 14446,75 13928,63 1,04 0,96
17. „Ел Би Булгарикум“ ЕАД 14919,71 13375,86 1,12 0,89
18. „Родопея – Белев“ ЕООД 5525 5131,88 1,08 0,93
19. „Зоров – 97“ ООД 3427,86 3294,14 1,04 0,96
20. „Млечен рай - 2“ ООД 8934,14 8702,57 1,03 0,97
21. „Йотови“ ООД 5605,63 5537,25 1,01 0,99
22. „Български йогурт“ ЕООД 2040,88 1995,50 1,02 0,98
23. „Мероне – Н“ ЕООД 3438,86 3278 1,05 0,95
24. „Братя Зафирови“ ООД 3771,63 3509 1,07 0,93
25. „Мандра Рилци“ ЕООД 9825,63 9161,63 1,07 0,93
26. „Хранинвест“ ООД 6367,63 6186,25 1,03 0,97
27. „Минчеви“ ЕООД 2839,38 2765,88 1,03 0,97
28. „Булдекс“ ООД 7472,14 7407,86 1,01 0,99
29. „Арачиеви“ ООД 1322,13 1155,13 1,14 0,88
30. „Равногор“ ООД 508,71 485,29 1,05 0,95
31. „Родопчанка“ ООД 3803,38 3421,13 1,11 0,90
32. „Декада“ ООД 684,38 683,63 1 1
33. „ОМК“ АД 48965,25 53041,88 0,92 1,09
34. „Икай“ ООД 1033,63 1300,75 0,79 1,27
35. „Ем Джей Дериз“ ЕООД 11594,86 12084,71 0,96 1,04
36. „Родопа милк“ МК 390,43 394,86 0,99 1,01
37. „Лактима“ ЕАД 3622,50 3715,50 0,97 1,03
38. „Меггле България“ ЕООД 20795,38 23133,25 0,90 1,11
39. „Сердика България“АД 6370,88 7004,25 0,91 1,10
40. „Кодап“ ЕООД 30767,88 31299,75 0,98 1,02
41. „Тирбул“ ЕАД 42074,88 42104 0,99 1,01
42. „Мандра 1“ ЕООД 2487,88 2561,38 0,97 1,03
43. „Габрово милк“ ООД 3078 3089,50 0,99 1,01

Заключение

От получените резултати могат да се направят следните по-обобщени изводи:
1. При приблизително 72% от предприятията се установи коефициент на ефективност на разходите
по-голям от единица, което е индикатор за резултативността на стопанската им дейност, изразена
посредством съпоставянето на приходите и извършените разходи за тяхното получаване.
2. За останалите 28% от предприятията анализът показа високи стойности (единица и над единица) за
коефициента на ефективност на приходите, което е показател за неефективно управление на
разходите и маркетинговата дейност в предприятията.

Литература

1. Гълъбов, М. 2015. Ефективност на дружествата със специална инвестиционна цел, сп.
„Икономическа мисъл“, бр. 3, 113-123.
2. Гълъбов, М. 2007. Анализите на приходите, разходите и финансовите резултати – основа
за техния контрол, сп. „Данъчна практика“, бр. 9.
3. Николова, Н. 2003. Антикризисното управление на предприятието (от фалита до
устойчивия растеж), Славена, Варна, 114-115.
4. Тимчев, М. 2011. Финансово–стопански анализ, Нова звезда, София.

289



ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2016
Дом на науката и техниката - Пловдив, 9 юни 2016

ECOLOGY AND HEALTH 2016
House of science and technique - Plovdiv, 9 June 2016

ВЛИЯНИЕ НА ДОБАВЯНЕТО НА КОЛАГЕНОВИ ПРЕПАРАТИ ВЪРХУ ОБЩИЯ ХИМИЧЕН
И АМИНОКИСЕЛИНЕН СЪСТАВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЕЗСТРУКТУРЕН

ВАРЕН МАЛОТРАЕН КОЛБАС ТИП „КРЕНВИРШ“

Павел Чорбаджиев*, Катя Вълкова-Йоргова*, Диляна Градинарска*, Камен Данов*
* Университет по хранителни технологии – Пловдив 4000

INFLUENCE OF THE ADDITION OF COLLAGEN PREPARATIONS ON CHEMICAL AND
AMINO ACID COMPOSITION IN PRODUCTION OF STRUCTURELESS COOKED

SAUSAGE TYPE “KRENVIRSH”

Pavel Chorbadzhiev*, Katya Valkova-Jorgova*, Dilyana Gradinarska, Kamen Danov*
* University of Food Technologies, Plovdiv 4000

E-mail: pavelchorbadzhiev@gmail.com

Abstract: Цел на настоящето изследване е определяне на общия химичен и аминокиселинен състав
на безструктурен варен малотраен колбас тип „кренвирш“, произведен с добавката на два вида
колагенови препарати: закупен от търговската мрежа (CPS-C) и произведен за целта в
лабораторни условия от свински кожи по механичен път (CPS-U). За целта е проведена
експериментална работа за определяне влиянието на влагането на различни количества препарат
(15, 25 и 35 g.kg-1 месна маса) върху промените в мускулния и съединителнотъканния белтък,
съдържанието на хидроксипролин и мазнини, както и количеството и състава на аминокиселините
в готовите продукти.
Анализът на резултатите от изследването показва, че добавянето на колагенов препарат има
съществено влияние върху изследваните показатели. Установена е тенденция за повишаване на
водното съдържание на пробите, докато това на мазнините и натриевия хлорид намалява, което
от своя страна подобрява здравословния статус на продукта. Стойностите за общото белтъчно
съдържание, както и тези за съдържанието на съединителнотъканни белтъци и аминокиселината
хидроксипролин, нарастват с повишаване на количеството вложен препарат, вследствие високата
протеинова концентрация на използваните добавки. Не се установяват значими изменения в
аминокиселинния състав на контролните, произведени без колагенов препарат, и опитните проби.

Key words: варен малотраен колбас, общ химичен състав, аминокиселинен състав

Въведение

Съвременното възприемане на храната като средство, притежаващо редица важни и значими
функции, различни от основната, свързана със задоволяване на човешки физиологични нужди,
повиши вниманието на консуматорите при избора им на хранителни продукти, в това число и на
месни продукти. Нарастващият интерес към месо и колбаси с оптимизирани качествени
характеристики доведе до значително увеличаване броя на продуктите, произведени с добавки,
имащи пряко влияние върху здравословния статус на асортимента (Abdolghafour & Saghir, 2014;
Fernández-Ginés et al., 2005; Francis, 1995; Geyzen et al., 2012; Hathwar et al., 2012; Siró et al., 2008;
Инджелиева, 2002, 2003). Значителният ръст в търсенето на месни продукти с намалено съдържание
на мазнини, холестерол и сол, и повишено съдържание на биоактивни здравословни компоненти като
ненаситени мастни киселини, фибри и пептиди, наред с ясно подчертания афинитет на потребителя
към продукти с „натурален, традиционен, без използване на добавки“ вкус поставя
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месопреработвателната индустрия пред нелеко предизвикателство, свързано с разработването на ново
поколение асортименти, отговарящи на поставените изисквания (Danijela et al., 2011; Font-i-Furnols &
Guerrero, 2014; Grunert et al., 2004; Hoek et al., 2011; Resurreccion, 2004; Troy & Kerry, 2010,
Инджелиева, 2004).

Варените малотрайни колбаси заемат челно място в месопреработвателния сектор в световен
мащаб (Mercadante et al., 2010). Интересът към тях от страна на потребителите се свързва с
хранителната и енергийната им стойност, както и с голямото асортиментно разнообразие. От гледна
точка на производителите варените малотрайни колбаси притежават редица предимства, което
позволява те да бъдат произвеждани в най-различни варианти и форми (Binnie et al., 2014; McAfee et
al., 2010; Olmedilla-Alonso et al., 2013; Roberfroid, 2000).

Колагеновите белтъци намират широко приложение при производството на тези продукти,
благодарение на разнообразните си технологични и здравословни свойства (Hashim et al., 2015;
Morimura et al., 2002; Munasinghe et al., 2014; Rao & Henrickson, 1986). Доказаната им ефективност по
отношение на водосвързването би могла да бъде използвана за редуциране на използваното
количество натриев хлорид, чието основно приложение при производството на варени малотрайни
колбаси, е „разтваряне“ на миофибрилярната белтъчна фракция и достигане на оптимални стойности
на показателите водозадържаща способност и емулсионна стабилност. Обект на настоящето
изследване е проследяване влиянието на различни по вид и количество колагенови добавки върху
промените в общия химичен и аминокиселинен състав на варен малотраен колбас тип „кренвирш“.

Материали и методи

1. Постановка на опита.
Изследванията са проведени с безструктурен варен малотраен колбас тип „кренвирш“, като за

целта са приготвени две контролни – CPC и CPU, и шест опитни проби. Вложените количества
люспест лед и колагенов препарат са посочени на фиг.1. Колбасите са произведени в учебно-
производствената база на Катедра „Технология на месото и рибата“ при Университет по хранителни
технологии, гр. Пловдив. Използвано е охладено, обезкостено свинско нетлъсто и тлъсто месо,
съответно с pH6,15 и pH6,13. Опитите са проведени с два вида колагенови добавки: 1. търговски
препарат (CPS-C) с белтъчно съдържание ≥900,00 g.kg-1, съдържание на мазнини ≤50,00 g.kg-1 и водно

охладено, обезкостено свинско месо

↓
стягане; t=-3÷-5°C, τ=4 часа

↓
приготвяне на прат и пълнежна маса с добавяне на осоляващите материали и подправки
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

проба
CPC

проба
CPC1.5

проба
CPC2.5

проба
CPC3.5

проба
CPU

проба
CPU1.5

проба
CPU2.5

проба
CPU3.5

200 g.kg-1 288 g.kg-1 338 g.kg-1 387 g.kg-1 200 g.kg-1 288 g.kg-1 338 g.kg-1 387 g.kg-1

люспест
лед

люспест
лед,

люспест
лед,

люспест
лед,

люспест
лед

люспест
лед,

люспест
лед,

люспест
лед,

15 g.kg-1

CPS-C
25 g.kg-1

CPS-C
35 g.kg-1

CPS-C
15 g.kg-1

CPS-U
25 g.kg-1

CPS-U
35 g.kg-1

CPS-U

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
пълнене и оформяне

↓
термична обработка

↓
водно и въздушно охлаждане

↓
хладилно съхранение при t=4±2°C

Фиг. 1. Постановка на опита

291



съдържание ≤50,00 g.kg-1 („Scanflavour A/S“, Дания); 2. лабораторно добит (CPS-U) в Катедра
„Технология на месото и рибата“, Технологичен факултет при Университет по хранителни
технологии, гр. Пловдив, чрез механично въздействие от свински кожи, доставени от „Бони Холдинг“
АД - белтъчно съдържание – 902,70 g.kg-1, съдържание на мазнини – 54,70 g.kg-1 и водно съдържание
– 35,00 g.kg-1.

2. Методи за анализ
 Определяне на водното съдържание

Определянето на водното съдържание е проведено с помощта на влагомерна везна чрез
изсушаване на пробата при 104±1 °C до постоянна маса чрез KERN MLS-A (Kern & Sohn GmbH,
Germany).

 Определяне съдържанието на мазнини
Методът се основава на екстрахирането на мазнините в изследваните проби с органичен

разтворител с апарат на Soxhlet и по-нататъшното тегловно определяне на количеството им (БДС
8549-1992).

 Определяне съдържанието на общ белтък
Определянето е проведено по БДС 9374-1982, съгласно метода на Kjeldahl (Benedict, 1987), с

помощта на апарат KELTEK AUTO 1030 (Tecator, Швеция).
 Определяне съдържанието на хидроксипролин и съединителнотъканен белтък

Определянето е извършено съгласно процедурата, описана от (Kivirikko & Liesmaa, 1959), с
известни модификации.

 Определяне съдържанието на натриев хлорид
Определянето се извършва съгласно БДС 7168:1993.

 Определяне на аминокиселинния състав
Определянето е извършено, съгласно процедурата, описана от (Sarbon et al., 2013).

Резултати и обсъждане

За установяване влиянието на колагеновата добавка върху изследваните контролни и опитни
проби колбасите са изследвани на 24-тия час от хладилното им съхранение. Експериментално
получените данни са представени в табл.1.

Таблица 1. Общ химичен състав на безструктурен варен малотраен колбас тип „кренвирш“

Проба
Водно

съдържание,
g.kg-1

Общо
белтъчно

съдържание,
 g.kg-1

Съдържание
на

съединително-
тъканен
белтък,
g.kg-1

Съдържание
на

хидрокси-
пролин,

g.kg-1

Съдържание
на мазнини,

g.kg-1

Натриев
хлорид, g.kg-1

CPC 698,80±2,40f 113,80±1,80d 17,40±0,20f 2,20±0,00f 157,00±2,00b 16,80±0,20a

CPC1.5 708,40±0,60c,d 118,80±1,90c,d 24,40±0,40e 3,00±0,10e 146,50±0,60c 16,50±0,10a,b

CPC2.5 726,50±2,80a 124,50±2,40b,c 31,80±0,20c 4,00±0,00c 122,60±0,70f 13,40±0,10d

CPC3.5 729,00±2,20a 140,40±2,00a 34,20±0,40b 4,30±0,00b 100,50±1,10g 12,90±0,10e

CPU 704,10±1,60d,f 104,80±2,40e 13,90±0,10g 1,70±0,00g 163,70±1,00a 16,30±0,10b

CPU1.5 711,00±1,20b,c 123,60±3,90b,c 27,50±0,50d 3,40±0,10d 139,60±1,20d 15,40±0,30c

CPU2.5 715,90±3,40b 129,00±1,80b 32,10±0,40c 4,00±0,10c 128,30±0,90e 12,70±0,30e

CPU3.5 732,00±1,10a 142,10±3,40a 37,10±0,80a 4,60±0,10a 97,90±1,40g 11,60±0,20f

a-g – стойностите по колони с еднакви буквени означения са статистически неразличими (P > 0,05)

Данните в таблицата сочат, че концентрацията на колагенов препарат, независимо от вида му,
влияе върху общия химичен състав на готовия продукт. Колагенът притежава силно изразени
хигроскопични свойства, благодарение на които добавената вода остава свързана в готовия продукт в
по-голяма степен, отколкото в контролната проба. Тези резултати потвърждават и по-рано
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установената от Pereira et al. (2011) & Tarté (2009) обратно пропорционална връзка между загубите
при термична обработка и количеството на добавения колаген.

Проведена е статистическа обработка на данните с помощта на двуфакторен дисперсионен
анализ за установяване влиянието на независими фактори - вид и количество използван колагенов
препарат, върху зависима променлива – водното съдържание на готовия продукт. Установено е
статистически значимо взаимодействие между двата фактора, F(2,12)=19,673, P < 0,001.
Контролните проби без добавка на препарата (CPC и CPU) се отличават статистически значимо (P <
0,05) от опитните, което е индикатор за влиянието на вложения препарат; изключение се наблюдава
единствено при проба CPU, която има статистически неразличима стойност с проба CPC1.5. При
изследване на простите ефекти е установена статистически значима разлика в стойността на водното
съдържание при използването на търговски и университетски колагенов препарат в количество 25,00
g.kg-1, F(1,12)=36,666, P < 0,001. Установена е разлика (P < 0,05) в стойностите на водното
съдържание между продуктите в групата на произведените с търговски препарат, F(2,12)=82,997, P <
0,001, както и в тази на произведените с университетски, F(2,12)=79,735, P < 0,001. С помощта на
множествени сравнения е установена статистически значима разлика (P < 0,05) в стойностите на
променливата и в двете изследвани групи при всички нива на влагане. Изключение правят
стойностите за водното съдържание при използването на търговски препарат в количество 25,00 и
35,00 g.kg-1. Това води до извода, че водното съдържание на продукта не се повлиява съществено при
увеличаване количеството на CPS-C от 25,00 на 35,00 g.kg-1, т.е. въздействието на CPS-C е по-
ограничено при плавно нарастване на концентрацията му в готовия продукт. Тази тенденция не се
запазва при проби CPU2.5 и CPU3.5, които имат и най-високи стойности на изследвания показател.
Това показва, че завишеното количество препарат, произведен в УХТ-Пловдив, влияе благоприятно
върху способността на продукта да задържа допълнително вложената вода.

При количество 15,00 g.kg-1 и 35,00 g.kg-1 не е установена статистически значима разлика в
зависимост от вида на използвания препарат, F(1,12)=2,220, P =0,162 и F(1,12)=3,088, P =0,104. Най-
високата отчетена стойност, тази на проба CPU3.5, означава най-силно изразена способност за
имобилизация и задържане на водата. Водното съдържание на проба CPU3.5 не се различава
статистически от това на CPC2.5 и CPC3.5, което дава основание да се заключи, че CPS-U проявява
своето оптимално въздействие при влагането му в по-големи концентрации.

Друг физикохимичен показател, влияещ се от добавката на колагенов препарат, е белтъчното
съдържание на готовия продукт. Имайки предвид характеристиките на двата колагенови препарата,
нарастването на стойностите на показателя е очаквано, тъй като и двете добавки имат съдържание на
белтък около 900 g.kg-1. При този показател също се наблюдава статистически значима разлика (P <
0,05) между контролните (CPC и CPU) и опитните проби; изключение прави само проба CPC, която
има статистически еднаква стойност с CPC1.5. Най-висока стойност на белтъчното съдържание има
проба CPU3.5, което е показател за най-голяма устойчивост на белтъчната фракция при термичната
обработка, необходима за получаването на готов продукт. Стойностите на проби CPC2.5, CPU1.5 и
CPU2.5 не се различават статистически помежду си (P > 0,05). Това отново може да бъде обяснено с
факта, че оптималните свойства на CPS-U, свързани с повишено водно и белтъчно съдържание, се
проявяват най-добре при влагането му в по-големи количества. Използването на CPS-U в количество
≥ 25,00 g.kg-1 се свързва с по-високи стойности на изследвания показател, спрямо отчетените при
добавката на CPS-C.

Проведените изследвания за определяне съдържанието на аминокиселината хидроксипролин
в готовите колбаси корелират добре с установеното общо белтъчно съдържание на отделните проби.
От получените експериментални данни се вижда, че нейното количество, съответно това на
съединителнотъканния белтък, е най-ниско в контролните проби CPC и CPU и следва тенденция за
нарастване при постепенното увеличаване на добавения адитив в отделните проби. Максимални
стойности от 4,60 и 37,10 g.kg-1, съответно за съдържание на хидроксипролин и съединителнотъканен
белтък, се наблюдават при проба CPU3.5 (P < 0,05). Близки резултати са отчетени при проба CPC3.5,
съответно 4,30 и 34,20 g.kg-1. Статистически неразличими стойности са установени при колбасите,
произведени с добавяне на CPS-C и CPS-U в количество 25,00 g.kg-1 (P > 0,05).

Следващият изследван показател от общия химичен състав е съдържанието на мазнини. То
намалява при пробите с по-висока концентрация на колагенов препарат, съответно и вода. Изготвени
по начин, при който във всички проби се запазва еднаква стойност на съотношението белтък/вода -
0,19, използваните производствени рецептури позволяват редуцирането на общото количество
мазнини в продукта. Производството на продукти с намалено съдържание на мазнини е тенденция,
която е широко застъпена не само в месната, но и в хранителната индустрия като цяло (Arihara, 2006;
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Jiménez-Colmenero et al., 2010, 2012; Martin et al., 2008; Olmedilla-Alonso et al., 2013; Schmid, 2014).
Стойностите от таблицата показват обратно пропорционална връзка на изследвания показател и
използваното количество колагенов препарат. Най-ниско е съдържанието на мазнини при проби
CPC3.5 и CPU3.5, като те са статистически еднакви помежду си (P > 0,05), но спрямо останалите са
статистически различими (P < 0,05). Редуцираното количество мазнини при всички проби, с
изключение на CPC и CPU, се дължи на масата на колагеновия препарат и допълнително вработената
вода.

При установяването на общия химичен състав на готовия продукт е отчетено и съдържанието
на натриев хлорид. Аналогично на мастното съдържание, то намалява при пробите с нарастваща
обща маса на използваните суровини. Най-ниска стойност то има при проба CPU3.5 (P < 0,05).

Важна част от експерименталната работа представлява проведеният анализ за определяне на
аминокиселинния състав на готовите колбаси на 24-тия час от хладилното им съхранение,
резултатите от който са представени в табл.2.

Таблица 2. Аминокиселинен състав на безструктурен варен малотраен колбас тип „кренвирш“
(g.kg-1); 24-ти час хладилно съхранение

a-g – стойностите по редове с еднакви буквени означения са статистически неразличими (P >
0,05)
z,y – стойностите за една и съща киселина, отчетени на 24-тия час и на 4-тия ден при една и съща
проба, с еднакви буквени означения са статистически неразличими (P > 0,05)

Съгласно данните от табл.2 има основание да се твърди, че аминокиселинните профили на
изследваните проби нямат големи разлики помежду си, въпреки добавянето на колагенови добавки в
различни количества. Между контролните и опитните проби не са установени статистически значими
различия по отношение количеството на отделните аминокиселини. Изключение от тази тенденция се
наблюдава единствено при количеството на есенциалните аминокиселини изолевцин, метионин и
фенилаланин, като тяхното съдържание е по-ниско при пробите, произведени с добавката на CPS-C.
Вероятно причината за установените разлики е различия в собствения аминокиселинен профил на
използваните колагенови препарати. Доказаната жизненоважна биологична роля на тези

CPC CPC1.5 CPC2.5 CPC3.5 CPU CPU1.5 CPU2.5 CPU3.5

Ile 6,10±0,10a,z 5,50±0,10b,z 5,50±0,10b,z 5,60±0,20b,z 6,00±0,10a,z 6,00±0,10a,z 6,00±0,10a,z 6,00±0,10a,z

Leu 9,50±0,50a,z 9,40±0,50a,z 9,50±0,60a,z 9,50±0,50a,z 9,30±0,40a,z 9,40±0,40a,z 9,50±0,50a,z 9,50±0,30a,z

Lys 11,10±0,50a,z 11,10±0,40a,z 11,10±0,30a,z 11,10±0,50a,z 11,10±0,30a,z 11,20±0,20a,z 11,10±0,40a,z 11,10±0,40a,z

Met 2,50±0,10a,z 2,20±0,10b,z 2,30±0,10b,z 2,20±0,10b,z 2,60±0,10a,z 2,60±0,10a,z 2,70±0,10a,z 2,60±0,10a,z

Cys 0,80±0,10a,z 0,80±0,00a,z 0,90±0,10a,z 0,80±0,00a,z 0,80±0,00a,z 0,80±0,10a,z 0,80±0,10a,z 0,90±0,10a,z

Phe 5,20±0,20a,z 4,80±0,20b,z 4,90±0,10b,z 4,90±0,10b,z 5,20±0,10a,z 5,30±0,20a,z 5,20±0,10a,z 5,20±0,10a,z

Tyr 4,10±0,10a,z 4,00±0,10a,z 4,10±0,10a,z 4,00±0,10a,z 4,00±0,10a,z 4,00±0,10a,z 4,10±0,10a,z 4,10±0,10a,z

Thr 4,60±0,10a,z 4,70±0,10a,z 4,80±0,20a,z 4,70±0,10a,z 4,60±0,10a,z 4,80±0,10a,z 4,80±0,10a,z 4,80±0,20a,z

Trp 1,20±0,00a,z 1,30±0,10a,z 1,20±0,00a,z 1,20±0,10a,z 1,20±0,10a,z 1,30±0,00a,z 1,40±0,10a,z 1,30±0,10a,z

Val 7,20±0,20a,z 7,40±0,10a,z 7,30±0,20a,z 7,20±0,10a,z 7,30±0,20a,z 7,20±0,10a,z 7,20±0,10a,z 7,20±0,10a,z

Arg 7,80±0,30a,z 7,70±0,20a,z 7,70±0,10a,z 7,70±0,20a,z 7,80±0,20a,z 7,90±0,20a,z 7,80±0,30a,z 7,70±0,20a,z

His 3,20±0,10a,z 3,30±0,10a,z 3,10±0,10a,z 3,20±0,10a,z 3,30±0,10a,z 3,10±0,10a,z 3,10±0,10a,z 3,10±0,10a,z

Ala 8,50±0,30a,z 8,60±0,20a,z 8,60±0,20a,z 8,50±0,20a,z 8,70±0,30a,z 8,60±0,40a,z 8,60±0,40a,z 8,50±0,20a,z

Аsp 12,20±0,40a,z 12,30±0,20a,z 12,20±0,40a,z 12,40±0,60a,z 12,30±0,30a,z 12,30±0,40a,z 12,30±0,40a,z 12,20±0,40a,z

Glu 19,20±0,80a,z 19,30±1,00a,z 19,20±0,90a,z 19,20±0,60a,z 19,20±0,80a,z 19,40±0,70a,z 19,30±0,80a,z 19,20±0,50a,z

Gly 12,00±0,30f,z 13,30±0,10e,z 15,00±0,30d,z 17,10±0,20b,z 12,10±0,40f,z 13,50±0,30e,z 15,50±0,30c,z 17,60±0,10a,z

Pro 10,10±0,10e,z 11,10±0,20d,z 12,60±0,10c,z 13,40±0,10a,z 10,20±0,30e,z 11,10±0,10d,z 13,00±0,20b,z 13,60±0,10a,z

Hpr 4,00±0,00g,z 4,60±0,20f,z 5,40±0,20d,z 6,40±0,10b,z 4,20±0,90g,z 5,00±0,30e,z 5,90±0,20c,z 6,80±0,20a,z

Ser 6,20±0,10a,z 6,00±0,10a,z 6,10±0,30a,z 6,10±0,20a,z 6,00±0,30a,z 6,20±0,30a,z 6,20±0,30a,z 6,20±0,20a,z
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аминокиселини (Fernández-Ginés et al., 2005; Gomez-Guillen et al., 2011) подчертава предимството на
CPS-U пред CPS-C в процеса на получаването на продукт, при който оптимизирането на
технологичните и сензорните качества не протича по начин, понижаващ биологичната му стойност.
Сходни резултати са получени от Rao & Henrickson (1986), които установяват, че добавянето на
говежди колагенови белтъци, с цел частична замяна на мускулната тъкан при производството на
варени малотрайни колбаси, не води до значителни изменения в аминокиселинния състав на
произведения асортимент.

Разлики във влиянието на CPS-C и CPS-U могат да бъдат наблюдавани и по отношение
количеството на аминокиселините глицин, пролин и хидроксипролин. Тяхното количество е
статистически по-високо при пробите с добавка на CPS-U спрямо произведените с търговка добавка.
Характерната само за колагеновите протеини киселина хидроксипролин (Gomez-Guillen et al., 2011;
Tarté, 2009) се съдържа в количество 4,60; 5,40 и 6,40 g.kg-1, съответно в проба CPC1.5, CPC2.5 и
CPC3.5, докато съдържанието й в CPU1.5, CPU2.5 и CPU3.5 е съответно 5,00; 5,90 и 6,80 g.kg-1.
Разликата в установените стойности се дължи на индивидуалните аминокиселинни профили на
използваните адитиви.

Заключение

Експериментално получените данни от проведените анализи представляват обективно
доказателство за въздействие на използваните колагенови препарати върху общия химичен състав на
безструктурен варен малотраен колбас тип „кренвирш“. Причина за повишеното водно съдържание,
наблюдавано при опитните проби, са функционалните свойства на колагеновите белтъци, по-силно
изразени при CPS-U, които позволяват свързването и задържането на големите количества
допълнително вработена вода. Това от своя страна води до редуциране съдържанието на мазнини и
натриев хлорид в готовите продукти. Съгласно резултатите от анализа на аминокиселинния профил
на изследваните проби, колагеновите добавки оказват слабо въздействие върху показателя.
Използването на CPS-U се свързва с формирането на оптимален аминокиселинен състав, който
благоприятства производството на готов продукт с оптимизирани технологични свойства, наред със
запазване на биологичната му стойност.

Литература

БДС 7168:1993. Продукти от преработени плодове, зеленчуци и месо. Консерви месни и
месо-растителни. Методи за определяне съдържанието на хлориди

БДС 8549:1992. Месо и месни продукти. Определяне на мазнините

Инджелиева, Д. 2002. Микрофлора и бактерициден ефект на подправките, използвани в
производството на месни продукти, Годишник на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”, том XXXI,
кн.1, с. 69-72.

Инджелиева, Д. 2003. Микрофлора на кръв от свине, използвана за производство на фураж,
Годишник на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”, том XXXII, кн.1, с. 173-177.

Инджелиева, Д. 2004. Микробна обсемененост на суровосушени колбаси, Годишник на
Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”, том XXXIII, кн.2, с. 54-56.

Abdolghafour, B., A. Saghir. 2014. Development in sausage production and practices-A review
Sausage Production : Ingredients and Raw. Journal of Meat Science and Technology, 2(3), 40–50.

Arihara, K. 2006. Strategies for designing novel functional meat products. Meat Science.

Benedict, R. C. 1987. Determination of nitrogen and protein content of meat and meat products.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 70(1), 69–74.

Binnie, M. A., K. Barlow, V. Johnson, C. Harrison. 2014. Red meats: Time for a paradigm shift in
dietary advice. Meat Science, 98(3), 445–451.

Danijela, Š., L. Slobodan, Đ. Vesna, M. Dragan, V. Danijela, L. Brankica, M. Milan. 2011. The
role of consumers’ perception and attitude in purchasing of meat and meat products. Tehnologija Mesa,
52(2), 283–290.

295



Fernández-Ginés, J. M., J. Fernández-López, E. Sayas-Barberá, J. A. Pérez-Alvarez. 2005.
Meat Products as Functional Foods: A Review. Journal of Food Science, 70(2), R37–R43.

Font-i-Furnols, M., L. Guerrero. 2014. Consumer preference, behaviour and perception about
meat and meat products: an overview. Meat Science.

Francis, F. J. 1995. Quality as influenced by color. Food Quality and Preference, 6(3), 149–155.

Geyzen, A., P. Scholliers, F. Leroy. 2012. Innovative traditions in swiftly transforming foodscapes:
An exploratory essay. Trends in Food Science and Technology, 25(1), 47–52.

Gomez-Guillen, M. C., B. Gimenez, M. E. Lopez-Caballero, M. P. Montero. 2011. Functional
and bioactive properties of collagen and gelatin from alternative sources: A review. Food Hydrocolloids,
25(8), 1813–1827.

Grunert, K. G., L. Bredahl, K. Brunsø. 2004. Consumer perception of meat quality and
implications for product development in the meat sector - A review. Meat Science, 66(2), 259–272.

Hashim, P., M. S. Mohd Ridzwan, J. Bakar, D. Mat Hashim. 2015. Collagen in food and
beverage industries. International Food Research Journal, 22(1), 1–8.

Hathwar, S. C., A. K. Rai, V. K. Modi, B. Narayan. 2012. Characteristics and consumer
acceptance of healthier meat and meat product formulations-a review. Journal of Food Science and
Technology, 49(6), 653–664.

Hoek, A. C., P. A. Luning, P. Weijzen, W. Engels, F. J. Kok, C. de Graaf. 2011. Replacement of
meat by meat substitutes. A survey on person- and product-related factors in consumer acceptance. Appetite,
56(3), 662–673.

Jiménez-Colmenero, F., A. Herrero, S. Cofrades, C. Ruiz-Capillas. 2012. Meat and Functional
Foods. In Handbook of Meat and Meat Processing, Second Edition (pp. 225–248). CRC Press.

Jiménez-Colmenero, F., F. J. Sánchez-Muniz, B. Olmedilla-Alonso. 2010. Design and
development of meat-based functional foods with walnut: Technological, nutritional and health impact. Food
Chemistry, 123(4), 959–967.

Kivirikko, K. I., M. Liesmaa. 1959. A Colorimetric Method for Determination of Hydroxyproline
in Tissue Hydrolysates. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 11(2), 128–133.

Martin, D., J. Ruiz, R. Kivikari, E. Puolanne. 2008. Partial replacement of pork fat by conjugated
linoleic acid and/or olive oil in liver pâtés: Effect on physicochemical characteristics and oxidative stability.
Meat Science, 80(2), 496–504.

McAfee, A. J., E. M. McSorley, G. J. Cuskelly, B. W. Moss, J. M. W. Wallace, M. P. Bonham,
A. M. Fearon. 2010. Red meat consumption: An overview of the risks and benefits. Meat Science, 84(1), 1–
13.

Mercadante, A. Z., C. D. Capitani, E. A. Decker, I. A. Castro. 2010. Effect of natural pigments
on the oxidative stability of sausages stored under refrigeration. Meat Science, 84(4), 718–726.

Mhd Sarbon, N., F. Badii, N. K. Howell. 2013. Preparation and characterisation of chicken skin
gelatin as an alternative to mammalian gelatin. Food Hydrocolloids, 30(1), 143–151.

Morimura, S., H. Nagata, Y. Uemura, A. Fahmi, T. Shigematsu, K. Kida. 2002. Development of
an effective process for utilization of collagen from livestock and fish waste. Process Biochemistry, 37(12),
1403–1412.

Munasinghe, K. А., J. G. Schwarz, A. K. Nyame. 2014. Chicken Collagen from Law Market
Value By-Products as an Alternate Source. Journal of Food Processing, 2014, 1–6.

Olmedilla-Alonso, B., F. Jiménez-Colmenero, F. J. Sánchez-Muniz. 2013. Development and
assessment of healthy properties of meat and meat products designed as functional foods. Meat Science,
95(4), 919–930.

Pereira, A. G. T., E. M. Ramos, J. T. Teixeira, G. P. Cardoso, A. de L. S. Ramos, P. R. Fontes.
2011. Effects of the addition of mechanically deboned poultry meat and collagen fibers on quality
characteristics of frankfurter-type sausages. Meat Science, 89(4), 519–525.

296



Rao, B. R., R. L. Henrickson. 1986. Effect of hide collagen on the amino acid composition of beef
patties and pork sausage. Journal of Food Quality, 8(4), 247–252.

Resurreccion, A. V. A. 2004. Sensory aspects of consumer choices for meat and meat products.
Meat Science, 66(1), 11–20.

Roberfroid, M. B. 2000. A European consensus of scientific concepts of functional foods. Nutrition
(Burbank, Los Angeles County, Calif.), 16(7-8), 689–691.

Schmid, A. 2014. Wissenschaftliche Literaturrecherche zum Thema tierisches Fett.

Siró, I., E. Kápolna, B. Kápolna, A. Lugasi. 2008. Functional food. Product development,
marketing and consumer acceptance—A review. Appetite, 51(3), 456–467.

Tarté, R. 2009. Meat-Derived Protein Ingredients. In Ingredients in Meat Products (pp. 145–171).
New York, NY: Springer New York.

Troy, D. J., J. P. Kerry. 2010. Consumer perception and the role of science in the meat industry.
Meat Science, 86(1), 214–226.

297



ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2016
Дом на науката и техниката - Пловдив, 9 юни 2016

ECOLOGY AND HEALTH 2016
House of science and technique - Plovdiv, 9 June 2016

ГРУПИРАНЕ НА ВИНА СПОРЕД СПЕКТРАЛНИТЕ ИМ ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА БАЗАТА
НА МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Кръстена Николова*, Ирена Иванова**
*Университет по хранителни технологии– Пловдив 4000

** Аграрен университет – Пловдив 4000

E-mail: kr.nikolova@abv.bg

GROUPING OF WINES ACORDING TO ITS SPECTRAL CHARACTERISTICS ON THE BASE
OF MATHEMATICAL AND STATISTICAL ANALYSIS

Krastena Nikolova*, Irena Ivanova**
*University of Food Technologies– Plovdiv 4000

** Agricultural university – Plovdiv 4000

E-mail: kr.nikolova@abv.bg

Abstract: Different types of wines according their optical characteristics - color parameters, lightness,
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Въведение
Виното е традиционен продукт за България, и е с неоспорими ползи за човешкото здраве.

Червеното вино регулира нивото на захар в организма, предпазва от ракови заболявания (Jung J et al.,
2009). Das D., S. Mukherjee, D. Ray (2010) са установили, че ресвератрола, чудесен антиоксидант,
който се съдържа в люспите на гроздето, е способен да разруши зародиши на ракови клетки.

Реакциите на потребителите към сетивните свойства на продуктите (особено цвят, светлост и
бистрота) са важен фактор за определяне на търсенето и предпочитането им от клиентите в
търговската мрежа.

Характеристиката на цвета на червените вина включва интензитет, нюанс и състав на цвета.
Интензитетът на цвета представлява сумата от светлинните абсорбции при 420, 520 и 620 nm.
Отношението между светлинните абсорбции при 420 и 520 nm дава нюанса на цвета. Съставът на
цвета дава представа за живостта на червеният цвят. Той определя формата на пика при 520 (Glories,
Y., 1984), където абсорбират основните съставки на червения цвят – антоцианите. Известно е, че
бистрещите обработки оказват влияние върху цветовите параметри на пробите.

Целта на настояшата работа е чрез провеждане на еднофакторен дисперсионен анализ и
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последващ Дънкан тест за многопосочни сравнения върху база данни за колориметрични и
спектрални характеристики на бели и червени вина да се оцени влиянието им върху разделянето им в
групи.

Материали и методи

16 винени образци, получени от винарски изби и супермаркети, са изследвани за цветови
параметри в две колориметрични системи XYZ и CIELab. Спецификацията на изследваните образци е
представена в Таблица 1. Като се има предвид прилагането на редица бистрещи обработки при
бутилирането на винените образци преди пускането им в търговската мрежа, бяха получени данни за
спектралните характеристики във видимия диапазон, като за целта специално внимание беше
отделено на коефициентите на пропускане при четири определени дължини на вълните, от които се
изчисляват основни характеристики на цвета.

Измерванията на посочените оптични параметри бяха проведени със специален софтуер
VISIONlite ColorCalc за спектрофотометър Helios Omega.

Експерименталните данни са оценени чрез средните им стойности, грешката на средните,
средното стандартно отклонение и коефициента на вариация. Чрез еднофакторен дисперсионен
анализ (ANOVA) са установени статистически значимите различия между изследваните варианти.
Чрез допълнително прилагане на теста на Дънкан за многопосочно сравнение е направено групиране
на вариантите (Лакин, 1990, Лидански, 1988).

Таблица 1. Изследвани образци

Място Вид
1 Винарска изба Каберне
2 Винарска изба Рикацители
3 Винарска изба Мискет
4 Винарска изба Мерло
5 Винарска изба Бял пелин
6 Винарска изба Червен Пелин
7 Винарска изба Розе
8 Винарска изба Каберне совиньон
9 супермаркет Гъмза
10 супермаркет Каберне совиньон
11 супермаркет Червено вино
12 супермаркет Вечерний звон
13 супермаркет Механджийско
14 супермаркет Мавруд
15 супермаркет Тракия
16 супермаркет Манастирско

шушукане

Резултати и обсъждане

Проведени са колориметрични и спектрофотометрични измервания на 16 образци от бели и
червени вина. Получени са данни за цветовите координати в XYZ колориметрична система,
координатите на цвета, цветовите параметри в CIELab колориметрична система, светлост, ъгъл на Хю
и коефициент на пропускане съответно при 420 nm, 500 nm, 520 nm, 620 nm.

Проведен е вариационен анализ на получените данни. Данните за средните стойности хср. и
стандартното отклонение SD на колориметричните параметри са представени  в таблица 2, а тези за
спектралните коефициенти в таблица 3.

Резултатите от теста на Дънкан показват, че всички винени образци са статистически
различими според изследваните оптични параметри.
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Таблица 2. Средни стойности и стандартно отклонение на колориметрични данни за
български вина.

Тип X Y Z x y L a b Cab Hab
Хср. 2,5 1,1 0,033 0,706 0,298 9,5 38,6 16,3 41,901 22,89

1. Каберне SD 0,1 0,1 0,058 0,012 0,001 0,5 0,2 0,3 0,068 0,484

Хср. 79,4 83,3 81,17 0,325 0,342 93,23 1,06 6 6,09 79,99

2.Ркацители SD 0,6 0,3 0,289 0,005 0,002 0,058 0,122 0,1 0,118 0,972

Хср. 89,6 94,1 93,3 0,324 0,34 97,7 0,9 5,007 5,09 79,81

3. Мискет SD 0,4 0,1 0,3 0,001 0,0006 0,1 0,01 0,012 0,013 0,092

Хср. 3,6 1,5 0,067 0,696 0,3 12,9 43,2 22,2 48,57 27,2

4. Мерло SD 0,2 0,1 0,115 0,002 0,005 0,6 0,1 0,2 0,18 0,156

Хср. 78,6 82,6 72,3 0,337 0,35 92,9 0,6 12,2 12,22 87,19

5. Бял пелин SD 0,2 0,6 0,3 0,005 0,005 0,1 0,2 0,2 0,21 0,89

Хср. 12,5 6,3 0,33 0,65 0,33 30,2 55,6 47,2 72,93 0,7

6. Червен пелин SD 0,5 0,3 0,058 0,003 0,001 0 0,4 0,2 0,18 0,006

Хср. 1,2 0,9 0,03 0,7 0,3 4,7 28,07 8,03 29,19 0,28

7. Розе SD 0,2 0,36 0,06 0,004 0,002 0,3 0,06 0,06 0,04 0,002

Хср. 79,83 76,7 69,4 0,35 0,34 90,2 14,5 10,03 17,63 0,61

8. Каберне бъчва SD 0,15 0,1 0,2 0,0006 0,0006 0,2 0,5 0,058 0,38 0,02

Хср. 11,33 5,69 0,22 0,66 0,33 28,74 51,28 52,26 73,22 0,79

9. Гъмза SD 0,002 0,03 0,02 0,24 0,18 0,07 0,09 0,002 0,13 0,0006

Хср. 6,23 2,71 0,001 0,70 0,30 18,82 49,44 56,03 74,72 48,57
10.Каберне
совиньон SD 0,001 0,003 0,000 0,001 0,003 0,001 0,001 0,004 0,002 0,001

Хср. 16,81 10,11 2,03 0,58 0,35 38,04 44,80 41,62 61,15 42,90

11. Червено вино SD 0,006 0,01 0,04 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001

Хср. 8,39 3,73 0,12 0,63 0,31 22,75 53,26 46,74 70,86 41,27
12. Вечерний
звон SD 0,0006 0,002 0,02 0,002 0,001 0,01 0,002 0,001 0,002 0,0004

Хср. 4,75 1,97 0,0004 0,71 0,29 15,32 47,29 50,89 69,47 47,10

13.Механджийско SD 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,0005 0,001 0,01 0,008 0,005

Хср. 14,19 7,01 0,006 0,67 0,33 31,83 56,33 75,07 93,85 53,12

14.Мавруд SD 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,007 0,005

Хср. 15,75 8,04 0,01 0,66 0,34 34,07 55,92 77,66 95,69 54,24

15. Тракия SD 0,001 0,003 0,000 0,002 0,002 0,003 0,002 0,001 0,002 0,001

Хср. 7,48 3,11 0,0007 0,71 0,29 20,49 54,75 59,25 80,67 47,26
16. Манастирско
шушукане SD 0,000 0,001 0,000 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001
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Таблица 3. Средни стойности и стандартно отклонение на български вина на някои
спектрални характеристики във видимия диапазон

Тип T420 T500 T520 T620
Хср. 0,0087 0,0039 0,003867 4,65841. Каберне
S 0,0001 0,0001 0,000 0,004
Хср. 75,5 79,75 82,93 88,242.Ркацители
S 0,451 0,059 0,008 0,032
Хср. 86,97 90,57 93,93 98,643. Мискет
S 0,006 0,0004 0,0076 0,002
Хср. 0,008 0,008 0,005 7,714. Мерло
S 0,0002 0,0001 0,0005 0,01
Хср. 66,98 76,41 82,58 90,255. Бял пелин
S 0,02 0,16 0,01 0,0001
Хср. 0,32 0,27 0,75 35,596. Червен пелин
S 0,006 0,001 0,0004 0,01
Хср. 0,003 0,006 0,0025 1,207. Розе
S 0,0002 0,0001 0,0001 0,001
Хср. 65,42 64,07 71,76 99,678. Каберне бъчва
S 0,01 0,013 0,009 0,58
Хср. 0,002 0,002 0,009 0,289. Гъмза
S 0,0006 0,0006 0,000 0,000
Хср. 0,005 0,002 0,002 0,162

10.Каберне
совиньон S 0,0001 0,000 0,000 0,002

Хср. 0,019 0,015 0,045 0,365

11. Червено вино S 0,0006 0,001 0,005 0,005

Хср. 0,001 0,001 0,001 0,241
12. Вечерний
звон S 0,000 0,000 0,000 0,001

Хср. 0,0013 0,002 0,0012 0,081

13.Механджийско S 0,000 0,000 0,000 0,003

Хср. 0,001 0,0006 0,008 0,36

14.Мавруд S 0,000 0,000 0,001 0,005

Хср. 0,0017 0,001 0,012 0,395

15. Тракия S 0,000 0,000 0,0001 0,000

Хср. 0,0013 0,0023 0,002 0,19
16. Манастирско
шушукане S 0,000 0,000 0,000 0,000

Резултатите от колориметричния анализ на образците няма да бъдат представени детайлно
поради факта, че според цветовите параметри всеки от образците попада в отделна група. Това може
да бъде обяснено с различните климатични и почвени условия за отглеждане на сортовете грозде,
различното количество на антоциани, танини и багрилни вещества, технологията на поризводство и
др. Добро групиране на вариантите се наблюдава по отношение на спектралните характеристики
(коефициент на пропускане във видимия диапазон при характерни за пробите дължини на вълните).
Резултатите за посочените параметри от Дънкан теста са представени на фигура 1. В нея с една и
съща буква са означени номерата на вариантите, между които няма статистически значими различия .
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Фиг. 1. Резултати от теста на Дънкан

Резултатите от Дънкан теста показват едно и също разпределение по групи на изследваните
вина според коефициентите на пропускане при 420 nm и 495 nm. Този факт е свързан с особеностите
на спектъра на червените вина –те имат минимум при 420 nm и максимум около 500 nm и 520 nm,
дължащи се на антоцианите и техни комбинации (Ribґereau-Gayon,2006). В групата с индекс „а”
попадат всички червени вина, като най-близки според пропускане при 420 nm са пробите от
Вечерний звон и Мавруд (варианти № 12 и № 14), а най-отдалечени са наливно червено вино и
Вечерний звон (варианти № 11 и № 12). Според параметъра „пропускане при 495 nm”  най-
раздалечени са  Мавруд и наливно червено вино (варианти № 14 и № 11), а най- близки са отново
Мавруд и Вечерний звон. Най-близо до групата на червените вина е червеният пелин, следван от
четири бели вина, всяко от тях попадащо в отделна група. Най- отдалечен от всички бели вина е
образецът от Мискет, а най-близо до групата на червените вина е този на бяло вино от сорт Каберне.

За качествен цветови анализ на вината обаче се изискват данни за оптичната плътност при 420
nm, 520 nm , като за по- млади червени вина се добавя и 620 nm. Последният параметър е свързан
математически с коефициента на пропускане. Познаването на посочените параметри е важно, тъй
като те влизат в зависимостите за определяне на интензитета на цвета, нюанса и живостта на цвета.
Интензитетът на цвета  зависи от сорта грозде и специфичните условия на отглеждането му, нюансът
от степента на стареене на виното, а живостта от наличието на различни пигменти.

При пропускане за 520 nm се наблюдава запазване на отдалечеността на групите червен пелин
и белите вина. Но тази на червените се разделя на три групи. Пробите Каберне,Мерло, Розе, Гъмза,
Каберне совиньон, Вечерний звон, Механджийско,Мавруд и Манастирско шушукане, както и при
класификацията според  коефициентите на пропускане при 420 nm и 495 nm, попадат в една и съща
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група „а”. Разликите между останалите вина са статистически значими, като всеки от вариантите
попада в отделна група.

Заключение
Спектралните и цветови коефициенти на изследваните български червени и бели вина дават

възможност за класификация на образците в групи с доказана статистически значима  разлика с
помощта на Дънкан теста за многопосочно сравнение. Добро групиране на вината според типа - бяло,
червено или пелин- се получава за спектралните характеристики. Групирането логично се свързва с
минимума и максимума в спектъра на пропускане на червеното вино във видимия диапазон, както и с
параметрите, свързани със стареенето на виното .
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Abstract: We are considered the main methods for processing coffee, the main technological processes and
technological whole time and way  of production to finished product "coffee beans" or "coffee grounds". We
are discussed in detail the stages of roasting coffee and types of bakeries for them. We are research profile
of the chemical composition of coffee and their chemical changes. We are studied the influence of the impact
of the coffee on the human body We are considered marketing research and we are interviewed 100
respondents who number about the effects of coffee on the human body. Results are statistically processed
and graphically presented in the article.
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Въведение
Кафето има голямо стопанско значение в световен мащаб, като през 2004 година е най-

важният селскостопански износен продукт за 12 държави, а през 2005 година е седмият по стойност
легален селскостопански износен продукт в светa. В зависимост от добива, износът е около 6-7
милиона тона за година. Консумацията в страните-производители е около 1.3 млн. тона. 10 милиона
хектара е приблизителната обща площ на кафените плантации, на които растат около 15 милиарда
дървета. Добивът от едно кафено дърво е 500-800 гр. (3500-5000 зърна кафе)  на година.

Качеството на кафето зависи от неговия произход. В една страна, всеки регион определя
специфични особености на сорта (вкус, форма и цвят на зърната). Знаейки произхода на кафето,
можем прецизно да го отграничим в зависимост от района, надморската височина, сорта, реколтата и
други.

Кафеното дърво (Coffea) принадлежи към семейство Брошови (Rubiaceae), в което се
включват около 500 рода и над 6000 вида. Повечето от тях са тропически дървета и храсти. Други
членове на семейството са гардениите и растения, от които се получава хинин и други полезни
вещества. Най-известното растение от семейството е кафето, от което два са основните видове: Coffea
arabica (Арабика) и Coffea canephora (var. robusta) (Робуста).

Фиг.1. Устройство на кафения плод.
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Всички видове от Coffea са дървесни, но те варират от малки храсти до големи дървета над 10
метра височина. Кафените растения представляват вечнозелени храсти с кожести овални листа.
Цветовете са бели и миришат като жасмин. Цъфтежът започва след сухия сезон с първия паднал
дъжд. Няколко часа след като разцъфти, цветът започва да вехне и да се образува плодът. Той,
наречен още кафена череша, съзрява за 7-9 месеца (Арабика) или 9-11 месеца (Робуста). По време на
съзряването цветът се мени от зелен до жълт и в последствие – червен. Кафеният плод има две семена
(кафените зърна), които са разположени едно до друго откъм плоските страни.

Всяко семе е обвито в плътно прилепнала сребърна кожица и слабо прилепнала обвивка
(пергамент). И двете зърна са обвити със сладкото месо на кафената череша, след което е червената
външна обвивка.

Пречистените сурови зърна Aрабика имат издължена овална форма с вълнообразен канал. В
него често могат да се видят остатъци от сребърната кожица. Цветът варира от синьо-зелен, зелен до
светло сиво-жълт. Дължината е 5-8 мм.

Зърната на Робустата са кръгли и имат прав канал, който е много по-малък. Цветът е светло
сиво-жълт. При определени условия в плода може да се развие само едно семе. Това се случва
специално по върховете на клоните на кафеното дърво. Тези семена (зърна) се наричат грахчета. В
производствения процес се отделят и се обработват отделно.

Основните видове кафе са Арабика и Робуста. В западното полукълбо кафетата Арабика са
разпределени на меки и бразилски. Робуста се произвежда основно в източното полукълбо, както и
значителни количества Арабика. Кафетата Робуста често пъти се добиват от диви храсти, и се
изсушават още докато са в черешовата си форма, това понякога може да доведе до затруднения при
отделянето на зелените зърна кафе. Кафето Робуста обикновено има по-остър вкус и това го прави
по-непривлекателно от повечето консуматори, които предпочитат Арабика. Основни производители
на Арабика кафе са: Колумбия, Бразилия, Кения. Основни производители на Робуста кафе са:
Виетнам, Индонезия, Кот д'Ивоар (Флурън-Смит Д., 2011).

Времето на зреене на кафените зърна от момента на цъфтежа е от 7 до 9 месеца. Цъфтежът се
стимулира от дъждовете. В региони, разположени на северната и на южната граница на кафения пояс,
където влажните и сухите периоди са ясно обособени, реколтата се събира веднъж годишно като
плодовете узряват равномерно. В средната част на кафения пояс (на север и на юг от Eкватора)
валежите са равномерно разпределени през цялата година, което позволява добива на две реколти
годишно. Дървото на кафето Арабика израства за около 2 години докато стане напълно продуктивно,
за да дава пълноценна реколта. Пълноценната реколта след това варира в диапазона от 8 до 12
години, въпреки, че като цяло то може да дава плодове още  20 до 40 години. От един храст кафе сорт
Арабика се добива около 1 кг. зелено кафе. Арабика кафе се отглежда в цяла Латинска Америка,
Централна и Източна Африка, в Индия и Индонезия (Флурън - Смит Д., 2011).

Материали и методи
В разработката са разгледани двата вида кафе (1) Арабика и (2) Робуста. Производственият цикъл на
дървото е следният:

Фиг.2. Производственият цикъл на кафеното дърво Арабика
Отличават се две основни ботанически разновидности на Арабиката – typica и bourbon. Някои

от по-известните сортове са:
• Blue Mountain – отглежда се в Ямайка и Кения;
• Mundo Novo - кръстоска между typica и bourbon, отглежда се в Бразилия;
• Kent - разработен първоначално в Индия, сорт показващ устойчивост на болести;
• Catuai - разработен като хибрид на Mundo Novo и Caturra, характеризира с цвят на плода в

жълто или червено: Catuai-amarelo и Catuai-Vermelho съответно.
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Кафето Робуста расте в тропическите низини до височини 900 метра над морското равнище.
Расте основно в регионите на кафения пояс, които са близо до Екватора, от десетия паралел на север
и десетия на юг. Методите за размножаване на растенията Робуста и Арабика са различни. Робустата
се размножава главно чрез чепки, докато Арабиката традиционно чрез семена.

След 9 месеца в разсадник, младите растения се засаждат в плантацията. Пълната
плодоностност на кафеното дърво се достига след около 5 години. С правилни грижи и техники за
подрязване, пълноценен добив се получава в продължение на няколко десетилетия. В таблица 1 са
отразени разликите между двата сорта кафе Арабика и Робуста.

Таблица 1. Разлики между кафе Арабика и Робуста
Показатели Арабика           Робуста

Хромозоми 44           22
Време на узряване 9 месеца           10-11 месеца
Цъфтеж След дъжд           Неопределен
Премахване на черешката Премахват се           Не се премахват
Добив (кг. зърна) 1500-3000           2300-4000
Коренова система Дълбока           Плитка
Температура (средно годишна) 15-24 0C           24-30 0C
Оптимални валежи 1500-2000 mm           2000-3000 mm
Оптимална надморска височина 1000-2000 m           0-700 m
Болести: Възприемчиви           Устойчиви
Съдържание на кофеин 0.8-1.4%           1.7-4.0%

Резултати и обсъждане

Обработката на плодовете се осъществява по два начина:

 Суха обработка
В райони с ясно обособени дъждовни и сухи периоди традиционно се използва сухия метод.

Набраните зрели плодове се разстилат на тънък пласт (3-5 см) за директно сушене на слънце и се
размесват няколко пъти на ден. През нощта или при опасност от валежи, плодовете се покриват, за да
не се овлажняват. Сушенето е около 4 седмици, целите плодове са с водно съдържание по-малко от
13%. Сухите обвивки се премахват със специална машина и само малки остатъци от сребърната
кожица остават върху кафеното зърно.

Сушенето на кафето е изключително важен етап в процеса на производство, тъй като от него
зависи качеството на сурово кафе. Ако кафето бъде пресушено, зърната стават крехки и лесно се
чупят, така при процеса на олющване ще се генерират повече дефектни зърна (счупените зърна се
считат за дефектни зърна). В другият случай, ако кафето, не е достатъчно сухо, влагата ще доведе до
бързо влошаване на качеството, поради факта, че по-лено могат да се появат гъбички и бактерии по
зърната. Изсушените плодове се съхраняват в насипно състояние в специални силози, докато бъдат
изпратени във фабриката, където се осъществява процеса на олющване, сортиране, окачествяване и
опаковане. Всички външните слоеве на изсушения плод се отстраняват в един етап от олющваща
машина. Остават само зелените кафени зърна.
Методът на суха обработка се използва при около 90% от кафето Арабика, произведено в Бразилия,
повечето от кафето, произведено в Етиопия, Хаити и Парагвай, както и за някои сортове Арабика,
произведени в Индия и Еквадор. Почти всички сортове Робуста се обработват по този метод.

 Мокра обработка

В регионите с относително постоянни валежи през цялата година, слънцето е недостатъчно, за
да изсуши напълно целия кафен плод. Ето защо месото и зърната на зрелите сортирани плодове се
разделят в специална машина. Кафеното зърно е все още с обвивка и сребърна кожица, както и с
остатъци от месото. За да се премахнат, преди сушенето, зърната се накисват във вода във
ферментационен танк за 24 до 36 часа – природните ензими на растението втечняват останалото месо
и то лесно се отстранява при измиване в специални канали. След това кафето се суши на слънце за
около 10-14 дни, тъй като влагата е достигнала до около 57% в зърната, а е необходимо тя да бъде
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сведена до 12,5%. Влагата в кафето се проверява чрез специални влагоизмервателни устройства.
Сухото кафе, което все още има обвивка, се нарича "пергаментово".

Методите за сушене на кафе са два:

- естествен метод: на слънце;

- изкуствен метод: в сушилни, като 5 тона се изсушават за 24 часа. Необходимо е голямо
количество гориво или дърва.

Заключителният етап в обработката на кафените зърна включва:

- Почистване: премахване на нееднородни частици.

- Лющене: премахване на обвивката и сребърната кожица.

- Полиране: премахване на остатъците от сребърна кожица.

- Пресяване: сортиране на зърната по размер.

- Ръчна сортировка: ръчно премахване на повредени зърна.

- Сортиране по тегло: премахване на много леките зърна.
- Електронно сортиране по цвят: премахване на твърде тъмни или твърде светли зърна.

Отстраняване на дефекти и сортиране по цвят се осъществява чрез електрическа машина за
сортиране, която има капацитет по-голям от 4 тона на час.
- Следва финален контрол на качеството както и дегустация на кафеена напитка.
Професионалните дегустатори могат да изпробват до 600 чаши кафеена напитка на ден.

Последният етап преди постъпването на кафето във фабриката е транспортирането
като то се извършва чрез контейнери, както има 2 вида разделяне в тях. Първият вид е
транспортиране в чували. Приблизително 10% от световният транспорт на кафе използва този метод,
има по-малък капацитет на зареждане. Вторият е транспортиране в цял контейнер. За 90% от
световният транспорт на кафе се използва този метод. Методът предлага по добър капацитет на
зареждане и също така по-добър контрол на влагата при транспорта. Един контейнер пренася средно
100 000 000 единични зърна зелено кафе.

На фиг.3 е показана обобщена схема на целия процес.

 Опаковане на „кафе на зърна”
Преди кафето да продължи към мелниците, то може да бъде отклонено по транспортна лента

директно към пакетираща машина на зърна, която е с капацитет на опаковане 250г. и 1000г. Пример
за марка на пакетиращите машини е Bosch-Hesser.
 Подготовка за смилане – буферни силози

За приготвяне на кафеената напитка е необходимо зърната да бъдат внимателно
смлени. За производството на мляно кафе се използват високопроизводителни индустриални
мелници, които го смилат равномерно в процес, който протича в няколко стъпки. Това предотвратява
натрупването на прахови частици, които могат да причинят проблеми, особено при приготвяне на
напитката кафе в кафе машина. Като предварително се зададе размера на мелене като се регулира
разстоянието на между валовете и се следят параметрите на смилане от оператор мелница, за да
съдейства за максимално оползотворяване на зърната.

Дегазиране
 Печеното кафе на зърна отделя въглероден диоксид за период от седмици, но около 40% се

отделят в първите 24 часа. При смляното кафе процесът се развива значително по бързо и
затова кафето трябва да престой определено време преди да започне неговото опаковане. За
целта се използват 12 силоза показани на фиг.8, показание 10. Всеки силоз е с капацитет от 2
тона или общо 24 тона. Обикновено кафето се оставя да престои около 1-3 часа. В противен
случай, ако бъде опаковано веднага след смилане ще се получи голямо налягане в опаковката
и ще се стигне до разкъсване на опаковката.
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Фиг. 3. Процес на обработка на кафените плодове до получаване на продукта“зелено кафе”
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Основни фактори, влияещи на продължителността на дегазирането са частичният спад на
налягането и степента на смилане, колкото по-фино е настроен барабана на мелницата толкова по-
малко е времето за дегазиране. По-тъмно изпечените кафета са с по-нисък обем на дегазиране от по-
светло изпечените(Флурън-Смит Д., 2011).

 Формат на опаковане
- Мека опаковка
Опаковката се пълни с кафе, като кислородът предварително се отстранява с азот или

въглероден диоксид. След това опаковката се запечатва със специални апарати, за да не прониква
въздух в нея.

- Вакуумна опаковка
Кислородът се отстранява от опаковката чрез вакуум. Пакетчетата са твърди на допир, но

бързо омекват, когато се отворят. Ако опаковката е мека, преди да е отворена, то тя е била повредена
и трябва да се върне откъдето е купена. Опакованите по този начин зърна имат срок на годност 8-12
седмици. Това е относително кратък период, което означава, че тези продукти трябва да се
обработват и транспортират бързо, за да бъдат пресни (Флурън-Смит Д., 2011).

Таблица 2 показва различните капацитети на опаковане и различните формати опаковки. При
таблица 3 са показани данни за срок на годност и за ниво на кислород в различните видове опаковки.

Таблица 2. Капацитети на опаковане

Вакуумни
опаковки

Смляно кафе Кафе на зърна Опаковка с
двойна стена

Опаковка в
Опаковка

100, 125, 200г.
Vacuum Monobag

75, 100г. Standing
bag

250, 1000г. Beans
flat valve

250г. Double Wall 250, 275г. Bag In
Bag
Tear tape

Таблица 3. Формат на опаковки

Формат на опаковка Ниво на кислород Срок на годност
Packed beans (flat valve) < 2.5% 12 месеца
Standing bags < 1.0% 12 месеца
Vacuum monobags < 2.5% 18 месеца
Bag In Bag < 2.5% 18 месеца

 Филтриране на вредни емисии
Производството на кафе с свързано с отделяне на вредни частици в околната среда и

въглероден диоксид, който се получава от процеса на дегазиране също и процеса на горене в пещта
на пекарната. За разрешаване на този проблем се използват различни  филтри.
 Управление на качеството

В предприятията за кафе е необходимо наличието на система, която обезпечава съблюдаване
на качеството на всеки отделен етап от производството. Това гарантира, че потребителите получават
висококачествените продукти, които очакват (Десев Л., 2007).

Видове кафеени напитки
Една от най-разпространените форми на кафеената напитка е еспресото кафе. Създаването

на чаша еспресо е процес, който изисква старание и внимание към детайла. Най-често
разпространеният вид кафе, подходящ за еспресо е сорт Робуста. Той е с по-високо съдържание на
кофеин и е по-евтин в сравнение с Арабиката, заради което се използва и в повечето търговски марки
кафе. Робустата оформя плътният каймак на еспресото и е по-малко чувствителна към температурата.
Истината е, че еспресото направено от смес 100% зърна Арабика обаче се смята за по-качествено, тъй
като вкусът му е по-фин и по-ароматен (Белоречки А., Н. Джелепов. 1978).

Шварц кафе. То обикновено е по-леко от еспресото. Ако при еспресото кафето се получава
главно чрез малко количество пара и топла вода, която минава през фино смляно кафе, то при шварц
кафето не е така. За приготвянето му най-често се използват френската преса, капкова кафе машина
или такава с филтър. Процесът на приготвянето му отнема повече време, тъй като при шварц кафето
врящата вода преминава през по-едро смляно кафе за по-дълго време и бива прецедена през филтъра
в кафе машината(Белоречки А., Н. Джелепов. 1978).
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Инстантното кафе. Този вид кафе е произведен по същия начин, като всеки друг и
съответно кафето е предварително изпечено, с цел да се подчертае вкуса и аромата му. Най-често
температурата, при която се пече, е около 165°C за 8-15 минути, за да може зърната да са изпечени
между 25-75%. Приготвянето на инстантно кафе е много лесно и зависи от предпочитанията на всеки.
Интересен е фактът, че в Португалия, Испания и Индия, разтворимо кафе най-често се смесва с
горещо мляко вместо с вряща вода.

Приготвяне на кафеена напитка с добавка на хидроколоиди и приготвяне на желирани
десерти от тях. Смеси от хидроколоиди могат да се използват за постигане на нови и подобрени
характеристики в различни хранителни продукти и напитки. Понякога, такива комбинации могат да
доведат до намаляване на разходите. Синергията може да бъде причинена от асоциацията на
различни хидроколоидални молекули или разделяне на фазите. В разтвори, които съдържат смеси от
хидроколоиди, може да настъпи утаяване или желиране. Хидроколоидите с противоположни заряди
сътрудник и произвеждат или разтворими или неразтворими комплекси, в зависимост от йонната
сила на разтвора, рН, и съотношение на смесване. Ако няма съчетание, в "ниска" концентрация
хидроколоидите образуват единна хомогенна фаза. При по-високи концентрации, хидроколоидите се
разделят на две течни фази, като всяка фаза се обогатява в един от хидроколоиди.

Фазовото разделяне създава ситуация, в която капките обогатени с един хидроколоид, се
диспергират в непрекъсната фаза, която е обогатена в другата. Относителната концентрация се
определя от това, дали хидроколоида е непрекъсната система или дисперсна фаза. Когато едната или
двете хидроколоидни системи са в състояние да произвеждат гелове, желета и разделяне на фазите
протичат едновременно, така че свойствата на получения гел зависи от относителните размери на
всеки процес. Такива комбинации водят до получаването на различни текстури гел и имат важно
експериментално и практическо значение.

a)                            b)    c)                                     d)

Фиг. 4. Желе приготвено от кафеена напитка с добавка на ксантанова смола и
гранулирана захар: а) подготовка на желатина и гранулираната захар; б) разбъркване на кафеената
напитка с потготвената смес и нагряване до разтопяване и хомогенизиране; с) поставяне на топлинно
обработенанта смес във форма и охлаждане в ледена вода; с) поднасяне на готовото кафеено желе и

лек крем с рН = 4.76 ( Yorkomos Nussinovich and Madoka Hirashima. 2014)

По време на печене на кафеените зърна, арабиногалактаните и галактоманани са подложини на
няколко структурни промени. Въз основа на анализите на метилиране на въглехидратната част на
материала с високо молекулно тегло (HMWM), изолирани от зелени и печени кафеени зърна
подпомага намаляването на степента на полимеризация, както и деразклоняването на тези
полизахариди. По-специално, арабинозата, е най-чувствителна към разграждане по време на печене (
Nunes M. F., M.A. Coimbra, 2001., Nunes M. F., M.A. Coimbra. 2002., Oosterveld, A., J. S. Harmsen, A.
G. J. Voragen, H. A. Schols. 2003.). Въпреки това, сухи термични обработки на manno- и галакто
manno- олигозахариди, структурно свързани с кафе галактоманани, показват появата на
полимеризационни реакции (Moreira, S.P.A., M.A. |Coimbra, F.M. Nunes, J. SIMOES, M.R.M.
Domingues. 2011.). Това откритие повдигна хипотезата, че печенето на зелени кафеени зърна също
така насърчава полимеризацията на галактоманани. Също така, по-подробно проучване на
галактоманани в печено кафе показва, че тяхното намаляване e свързано с появата на процесите на
карамелизиране, изомеризация, окисление, декарбоксилиране и Маярдовите реакции (Nunes M. F.,
M.A. Coimbra. 2006.).

Заключение

Подробно са разгледани основните технологични процеси при производството но кафе, като
процесите са разгледани при реални производствени условия, като технологичният процес е
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взаимстван от фабрика за кафе „Крафт Фуудс”, гр. Костинброд. Производственият цикъл е
представен подробно до получаване на продукта „зелено кафе“.

Представени са процесите на управлелние на отделните методи за обработка на кафето до
тяхното пакетиране, като са посочени методите на пречистване, смилане, дегазиране, капацитета и
формата на различните видове опаковки. Представени са сроковете на годност на кафеения продукт в
различните видове опаковки и нивато на кислород.

Представени са технологичните методики за приготвяне на различни видове кафеени напитки
и тяхното влияние върху човешкеят организъм. Като иновативен метод в хранителните технологии са
представени новите напитки от кафе с добавка на хидроколоиди и приготвяне на желирани десерти
от тях. Смеси от хидроколоиди могат да се използват за постигане на нови и подобрени
характеристики в различни хранителни продукти и напитки. Понякога, такива комбинации могат да
доведат до намаляване на разходите. По време на печене на кафеените зърна, арабиногалактаните и
галактоманани са подложини на няколко структурни промени. Въз основа на анализи на метилиране
на въглехидратната част на материала с високо молекулно тегло (HMWM), изолирани от зелени и
печени кафеени зърна подпомага намаляването на степента на полимеризация, както и
деразклоняването на тези полизахариди.  Установява се, че печенето на зелени кафеени зърна също
така насърчава полимеризацията на галактомананите. По-подробното проучване на галактоманани в
печено кафе показва, че тяхното намаляване e свързано с появата на процесите на карамелизиране,
изомеризация, окисление, декарбоксилиране и Маяровите реакции.
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Abstract: We studied the stages and thermal modes of roasting coffee are considered chemical
structures which have potential for the formation of structures melanoidins contributing benefit
to human health. The processes of baking, brewing coffee drink is one of the main sources of a
coffee melanoidinon which reflects and effects on human health. In fact, several biological
activities, such as antioxidant, antimicrobial, antikantsirogenna, anti-inflammatory and
antihypertensive transcribed of melanoidins isolated from coffee. In this article we are
sistemazirahme scientific information on the structure of melanoidins during the heat treatment
and their impact on human health.
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Въведение

По време на процеса на печене на кафеените зърна, химичните компоненти претърпяват
структурни промени, водещи до образуването на меланоидини, които са определени като
високомолекулни  азотсъдържащи и кафяв цвят съединения. Кафето е един от продуктите който при
термична обработка образува меланоидини, които представляват интерес за влиянието им върху
здравето на човешкия организъм при неговата консумация. За да се разбере потенциала и  ползите на
на меланоидините, образуващи се при топлинната обработка на кафе за здравето, от съществено
значение е да се знаят техните химически структури.

Печенето на зелени кафеени зърна е важна стъпка в технологичния процес на обработката на
продукта. При екстракция с гореща вода на изпечено и смляно кафе на зърна се оформя най –
характерния аромат, вкус и цвят на варено кафе, което се предопределя от термичните режими на
изпичане на суровото кафе ( Kumazawa, K. Masuda, H. 2003., Schenker, S., Heinemann, C., and col.
2002., Mussatto, S., Machado, E. and col. 2011., Moon J. K., Shibamoto, T., 2009). По време на този
процес, химичният състав на зърната се променя в резултат на разграждане или превръщане на някои
от съединенията, идентифицирани в зелените кафени зърна. Зелените кафени на зърна на база сухо
вещество съдържат основно от въглехидрати (59-61%), липиди (10-16%), протеини (10%), и
хлорогенните киселини (7-10%), съдържащи по-ниска количества минерали (4%), алифатни киселини
(2%), кофеин (1-2%), тригонелин (1%), и аминокиселини (<1%). При печене се намалява тяхното
съдържание както следва въглехидрати (38-42%), протеини (8%), хлорогенна киселина (3-4%), и
свободни аминокиселини, докато липиди (11-17%), минерали (5%), алифатни киселини (3%),
кофеина (1-2%), и тригонелина (1%) запазват относителното си съдържание (Illy, E.1965). Тези
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трансформации възникват по време на термичните процеси на печене на кафените зърна и това води
до образуването на меланоидини (Obretenov, D. Tz. S.D. Ivanova, and col. 1993).

Кафената напитка като краен продукт е един от основните източници на меланоидини в
човешкото хранене и се консумира от милиони хора по целия свят всеки ден. Затова в разработката
разглеждаме основните етапи и термични режими на изпичане на кафените зърна и тяхнонто
отражение върху крайния продукт.

Материали и методи
Разгледан е технологичния метод за производство на готов продукт изпечено кафе на зърна и смляно
кафе, отразен на фигура 1 и фигура 2.
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Фиг. 1. Технологичен метод за производството до получаване на готов продукт “кафе на
зърна” или “смляно кафе”

Фиг. 2. Схема на технологичния процес за получаване на изпечено кафе на зърна
Измерването, претеглянето, складирването и очистването на зеленото кафе се извършва точно

по стандарти по точни количества и условията показани на фиг.1 и на фиг.2. Смесването преди
изпичане се извършва в  шест силоза, които са запълнени с различни сортове кафе, като от всеки един
от тях се пропуска точно определена доза зелено кафе към пекарната в зависимост от зададената
рецепта от оператора.

Резултати и обсъждане
Изпичането на кафето представлява термичната обработка на суровите зелени зърна с цел
придобиване на специфичен цвят, мирис, плътност и външен вид на зърната. Обикновено всеки
производител на кафе има свои стандарти за качеството на готовата продукция.
Най-често срещаните машини за изпичане на кафе са два вида – барабанни и такива използващи
горещ въздух. При барабанните машини процеса на изпичане става в нагорещени цилиндрични
съдове, които се въртят хоризонтално. Подгряващият източник най-често е под барабана, като
въртенето на барабана осигурява равномерното изпичане на всички зърна.

Машините, използващи горещ въздух действат по друг начин. Върху равна повърхност с
дупки се изсипват кафеените зърна, след което през дупките се вкарва горещ въздух под налягане, с
достатъчна сила да вдигне зърната от повърхността. По този начин зърната се въртят и размесват
равномерно.

Степента на изпичане на кафеените зърна може условно да се определи по цвета им.
Нюансите, през които преминава кафето са от зелено, към жълто до кафяво. При продължително
изпичане, мазнините избиват по повърхността на зърната, а последните могат да станат черни на
цвят. Зърната потъмняват с времето, затова цвета не е най-достоверния показател за степента на
изпичане. За по-качествено определяне на степента на изпичане се използва комбинация от цвят,
мирис и температура на изпичане.

Звукът също е добър показател. Има два момента, за които опитните пекари на кафе се
ослушват. При температура на печене 205-207оС кафеените зърна издават звук, подобен на пуканки,
само че доста по тих. Това се нарича първо пукване. От тук започва светлото печене. При
температура на печене 225-227оС зърната издават второ пукване, това е границата между средното и
тъмното изпичане.
Проучениса следните етапи на изпичане на кафените зърна:
 Зелени кафеени  зърна. Това са сурови зърна, при нормална температура (около 22°С). Могат

да се съхраняват в този вид до 18 месеца след обирането им.
 Фаза на изсушаване - извършва се при температура 165°С като в тази фаза кафето наедрява и

започва да губи водата, съдържаща се в зърната. Цветът става жълт ( фиг. 3. б).
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 Cinnamon Roast – нарича се канелено изпичане и се извършва при температура 196°С.
Получава се светло изпичане, точно преди първото пукване. Сладостта е недостатъчно
проявена, притежава тревисти аромати, и рязко проявена киселинност (фиг.3. в).

а)зелено кафе б) фаза на изсушаване в) Канелено изпичане г)Умерено кафяво изпичане
Фиг. 3. Етапи на изпичане на зелено кафе и промените в крайния продукт

 New England Roast – Извършва се при температура напечене 205°С и се нарича умерено
светлокафяво изпичане като получава светлокафяв цвят цвят на зърната и с изразена
пъстрота. Предпочитано изпичане от много майстори на гурме кафета, подчертава се
характерния вкус на кафето в зависимост от  неговия произход,  както и киселинността (фиг.
3. г).

 American Roast - дефинира се като печене по американски и се извършва при температура
210°С. Изпеченото кафе получава средно светло кафяв цвят по време на първoто пукване на
зърната. Доказва се че киселинността на кафето е леко приглушена, no характерните
особености на сорта са все още запазени (фиг 4. а).

а) American Roast(210оС) б) City Roast(219оС) в) Full City Roast(225оС) г) Vienna Roast (230оС)
Фиг.4. Последващи етапи на изпичане на кефените зърна и степен на тяхното покафеняване

 City Roast – печенето накафените зърна се извършва при температура 219°С. Получава се
средно кафяв на цвят на кефените зърна. Това е характерно изпичане за повечето специални
сортове кафе. Добра степен на изпичане е за дегустация на различни сортове и кафето е със
забележим характе (фиг. 4.б.).

 Full City Roast –  печенето на кафените зърна се извършва при темерпратура 225°С. Получава
се средно тъмно кафяв цвят с блясък, който се образува при лекото избиване на мазнините на
повърхността на кафените зърна, притежава  горчив вкус. Степен на изпичането се получава в
началото на второто пукване на зърната излазено на (фиг. 4.в.).

 Vienna Roast – дефенира се като печене по виенски и се извършва при температура 230°С.
Получава се умерено тъмно кафяв цвят на зърната, с леко мазна повърхност и по-горчив,
карамелен вкус, киселинността е слаба. Цветът се постига при второто пукване на зърната
(фиг.4. г).

 French Roast - дефенира се като печене по френски, като термичната обработка се
осъществява при температура 240°С.  Получава се тъмно кафявo оцветяване с лъскавo и
изгорели полутонове, като киселинноста е намалена. Получава се в края на второто пукване
на зърната. Оригиналните аромати на кафето са засенчени от ароматите придобити при
изпичането му. Кафето ще има по-горчив, опушен, въглероден вкус. Количеството на кофеина
е драстично занижено (фиг. 5. а).

 Печене по италиански –  печенето се извършва при 245°С. Получава се много тъмно кафяво
оцветяване с лъскав отенък, изгорените тонове стават все по-наситени, киселинността е много
ниска, Най-често при този термичен режим продукта се използва  кафе за еспресо (фиг 5. б).

 Печене по испански –  печенето се извършва при по – висока температура - 250°С.  Получава
се изключително тъмно кафяв  наситен  цвят.кафените зърна имат много лъщяща  тъмна
повърхност.
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Кафените зърна рядко се изпичат на температура превишаваща 250°С, след която кафето се
характеризира с пепелив аромат (Delgado – Andrade, C. Morales, F. J.2005).

Зеленото кафе е по-устойчиво от изпеченото,
затова има тенденция кафето да се изпича в
близост до местата където ще се консумира.
Това намалява времето, през което печеното
кафе прекарва в дистрибуция като дава на
потребителя по-дълъг срок на годност.

а) French Roast (245оС) б) Печене по италиански(250оС)
Фиг. 5. Степен на покафеняване при високи температури

При технологичния процес, непосредствено след изпичанетo на кафените зърна, следва процес на
прахоулавяне, като се филтрира изпеченото кафе от машина (пелетизатор), която отделя люспите от
обвивката на кафето, които са се отделили при процеса на изпичане. Отделените люспи след това се
правят на пръчки (пелети).

Фиг. 6. Технологична схема на изпичане на кафените зърна с пекарна тип R 2000

При изпичане на кафевите зърна намалените количества от въглехидрати, протеини, липиди,
хлорогенни киселини и минерални вещества се трансформират в нови високомолекулни кафяво
оцветени съединения, наречени меланоидини, които придават кафявия цвят, аромат и вкус на готовия
продукт.
Научни изследвания показват, че кафето съдържа значително количество антиоксиданти от групата
на полифенолите и това го превръща в основен източник на антиоксиданти от този тип (Illy, E., Illy,
R., Macrae, M. and col. 1995).
Наред с алкалоидите кофеин и тригонелин кафето съдържа известно количество бетаин, холин и
някои аминокиселини (ливцин, глутаминова и аспаргинова киселина). В зелените зърна кофеина се
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намира в състояние на двойна сол – калиево-кофеинова сол на хлорогеновата киселина. При
изпичането тя се разлага и отчасти сублимира. Съдържанието на кофеин варира значително според
вида на кафето и интензивността на изпичането. Кафееното масло е течно и съдържа глицеридите на
палмитиновата, стеариновата, каприоновата и линоловата киселини. Мастните вещества практически
се съдържат изцяло в сухия остатък и не преминават в кафееното питие. В малко количество се
съдържа и фитостерин (кафестерол).

Фиг.7. Образуване на 1,5 хинолин лактон от  3 - О - кофеиноилхининова киселина (3-CQA)
настъпили по време на печенето, както е предложено от (Farah, T. A., T. De Paulis, Moreira, L. and

col.,.2005 )

Общото съдържание на хлорогенова киселина в зеленото кафе на зърна съставлява 10 % от сухото
вещество. По време на печене на кафените зърна при горепосочените режими екстрахирана с гореща
вода, намалява с 50 % или по – вече в зависимост отразличнинте режими наизпичане (Frank, O., S.
Blumberg, C. Kunert, G. Zehentbauer, T. Hofmann, 2007).
Според някой проучвания хлорогеновата киселина оказва стимулиращо действие върху обмяната на
азота, услива процесите на изграждане на белтъчната молекула. Това действие се сравнява от някой
учени с действието на половите хормони (Finzi, M.ll the el caffe, Vitalita,).

Според К. Петровский хорогеновата киселина притежава твърде сходно действие с кофеина,
но значително по-слабо изразено (Петровский, К. 1965, ).
Няколко научни  изследвания показват, че меланоидините образувани при изпичането на  кафето
(изолирани при изпечено кафе при висок термичен режим без последващо пречистване) показва in
vitro антиоксидантна активност ( Hodge, E. J.,1953; Borrelli. E. J., A. Visconti, 2002; Maier G. H, 1968;
Gniechwitz, N., 2008; Delgado –Andrade and F. J. Morales, 2005).
Антиоксидантната активност на кафеените меланоидини е оценена чрез измерване на тяхната
радикална активност срещу стабилни свободни радикали: 2,20-азинобис (3-етилбензотиазолин – 6 -
сулфонова киселина) радикален катион (ABTS_ +), 1,1-дифенил-2-picrylhydrazyl радикал (DPPH) и N,
N-диметил-р-фенилендиамин радикален катиони (DMPD +). Сред другите тестове за изпитване на
способност за предотвратяване на липидната пероксидация също са използвани (Gniechwitz,N., J.
Reichardt and col., 2008., Boroelli, E. J., A. Visconti, C. Mennella, M. Anese, V. Fogliano. 2002, Maier,
G.H. W. Diemair, J. Ganssmann. 1968; Gniechwitz, N., J. Reichardt, M. Ralph, H. Blaut, H. Steinhart, M.
Bunzel. 2008; Delgado - Andrade, C., J. Morales. 2005).
Borrelli et al. (Borrelli. E. J., A. Visconti, C. Mennella, M. Anese, V. Fogliano., 2002) показват намаление
на радикалите, стимулиращи меланоидинообразуването, като изолират меланоидините от кафеени
отвари чрез филтруване и провеждане на гел хромотография ( ABTS_ + и DMPD_ + ). Количествата
на изолираните меланоидини се увеличава с увеличаване на температурата на изпичане на кафените
зърна и то е различно при различните видове печене, но способността да се предотврати
пероксидацията на линолова киселина е по-висока в тъмно-изпечените кафени зърна.

Заключение

В настоящото изследване е показано,  че високо молекулните меланоидини образувани по
време на печене на различните видове кафе са селективни инхибитори на матричните
металопептидази. Концентрацията на образуване на високомолекулни меланоидини в кафето зависи
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от сорта на кафето, неговата степен на киселинност и от термичните режими на изпичане.
Топлинната обработка е определящ фактор върху качеството на крайния продукт и неговоно
усвояване от човешкия организъм.
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Abstract: The aim of this study was to compare the chemical composition, antioxidant and antimicrobial
activities of a freon extract (extraction with C2H2F4 (1,1,1,2-tetrafluoroethane)) and a dry encapsulated
extract from cumin (Cuminum cyminum L.). The chemical composition was analyzed using GC/MS and the
main compounds (concentration higher than 3 %) of the extracts were cuminaldehyde (36,91 % and 33,12
%, respectively), β-pinene (22,78 % and 24,55 %, respectively) and 3-caren-10-al (11,73 % and 12,45 %
respectively). The studied extracts demonstrated antioxidant activity against DPPH radical and
antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Key words: cumin, chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities

Въведение
Нарастващото предпочитание на консуматорите към натурални храни изисква хранително-

вкусовата промишленост да включва натурални антиоксиданти при производството на хранителни
продукти с цел забавяне окислителното разграждане на липидите, подобряване на качеството и
хранителната стойност, и замяна на синтетичните антиоксиданти (Fasseas et al., 2007; Wojdylo et al.,
2007). Добър източник на антиоксиданти са подправките и билките, и получените от тях ароматични
продукти. Традиционно те се използват по целия свят като хранителни добавки, не само с цел
подобряване на сензорните характеристики на храните, но и за удължаване срокът им на годност чрез
инхибиране растежа на различни водове микроорганизми и в частност патогенни бактерии.
Устновено е, че екстракти от подправки и билки притежават антимикробна активност срещу редица
бактерии, дрожди и плесени (Tajkarimi et al., 2010). Употребата на натурални инградиенти, като
органични киселини, етерични масла, екстракти и бактериоцини могат да бъдат добра алтернатива за
осигуряване безопасност на храните (Burt, 2004; Tiwari et al., 2009).

Cuminum cyminum L. (кимион) е следващата най-популярна подправка в света след черния
пипер, която се отдлежда основно в Индия, Китай и страните от Средиземноморието (Hajlaoui et al.,
2010). Кимионът е  едногодишно растение от семейство Umbelliferae, който се прилага широко като
подправка при производството на храни (Allahghadri et al., 2010). Той придава допълнителен вкус и
аромат на храните и се използва в традиционната медицина като стимулиращо средство (Ani et al.,
2006), подпомагащо стомашната дейност, диуретично и антиспазмолитично средство (Jalali-Heravi et
al., 2007).
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През последните няколко години широко са изследвани други функционални активности на
етерично масло от кимион, включващи антимикробно (Allahghadri et al., 2010), антиоксидантно
(Martinez-Tome et al., 2001), антиканцерогенно (Bukhari et al., 2009) и антидиабетно (Dhandapani et al.,
2002) действие. Според Allahghadri et al., (2010) етерично масло от кимион проявява антимикробна и
антиоксидантна активност, като е отчетено, че радикало-улавящата му способност е по-силна от
синтетичните антиоксиданти BHA и BHT, съответно с 3 и 4,8 пъти. Oсновните компоненти,
съдържащи се в етерични масла от кимион, получени чрез суперкритична течна екстракция и
дестилация, са β-пинен, р-цимен, γ-терпинен и куминов алдехид  (Bettaieb et al., 2010; Hashemi et al.,
2009)

В настоящото проучване са избрани два метода за получаване на екстракти от кимион-
екстракция с втечнен газ фреон (134 а) и екстракция с етилов алкохол с последващо сушене.
Екстракцията с втечнени газове се извършва при повишено налягане и ниска температура, което
позволява получаването на екстракти, съдържащи ценни термолабилни вещества. Техният химичен
състав е близък до етеричните масла и са разтворими в полярни и неполярни разтворители (Ненов,
2006). Получаването на сухи инкапсулирани екстракти посредством сушене се прилага с цел
намаляване на водната активност на продукта, довеждаща до безопасно ниво, което осигурява
микробна стабилност и понижаване на физичните и химични промени по време на съхранение
(Oliveira et al., 2010).

Целта на настоящото изследване е да се сравнят химичния състав, антиоксидантната и
антимикробна активност на фреонов екстракт и сух инкапсулиран екстрат от кимион като нови
източници на натурални антиоксиданти.

Материали и методи

Суровина
Кимион-под формата на суха подправка (плод), закупена от фирма „Пимента България”

ЕООД, гр. София.
Получаване на фреонов екстракт от кимион
При процеса екстракция е използван неполярен разтворител фреон 134 а (1,1,1,2-

тетрафлуоретан (C2H2F4)), разрешен за хранителни цели. Кимионът е смлян в мелница до размер на
частиците 0,15-0,25 mm. Екстрактът е получен в лабораторен екстрактор при следните условия:
температура 20-25 °С, налягане 5,7-6,5 bar и време за екстракция 50-60 min. Екстракцията е проведена
при пълна липса на въздух и светлина (Ненов, 2006).

Получаване на сух инкапсулиран екстракт от кимион
При процеса екстракция е използван полярен разтворител 96 % етанол. Кимионът е смлян в

мелница и екстракцията е извършена при следните параметри: температура 50 °С, статичен процес,
еднократна екстракция за 5 h и хидромодул 1:5. След концентриране са добавени малтодекстрин и
дестилирана вода. Сушенето е извършено в лабораторна разпръсквателна сушилна инсталация, при
следните параметри: температура на входа на сушилнята 200-220 ⁰С, а на изхода-90-100 ⁰С.
(Джурков, 2012).

Определяне на химичния състав на фреонов и сух инкапсулиран екстракт от кимион
чрез хроматографски анализ (GC/MS).

Пробите са анализирани в газ-мас (GC-MS) хроматографска система, състояща се от газов
хроматограф Agilent GC 7890 А и мас спектрометър Agilent MSD 5975 C (Agilent Technologies) в
режим на електронен удар (El electron impact): 70 eV, диапазон на мас детектора m/z=50-500.
Използвана е колона HP-5MS (5% Phenyl Methyl Silox) с параметри: дължина 30 m, диаметър 250 μm
и дебелина на филмовото покритие 0,25 μm при следната температурна програма: начална
температура 40 °C за 3 min, след което повишашане с 5 °C/min до 300 °C за 5 min, работен цикъл-60
min, детектор: MSD, 150 ⁰C transfer line, газ-носител хелий, 250⁰С; налягане-6,9999 psi, скорост на
потока 0,8 ml/min.

Определяне на антиоксидантна активност на екстракти от кимион-метод DPPH.
DPPH-анализът е проведен по метода на Brand-Williams et al.,  (1995). Приготвен е метанолен

разтвор на 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) (Sigma-Aldrich Co.) с концентрация 0,04 mg/ml. Двата
вида екстракти се разреждат в метанол. От получените разтвори се взимат по 150 μl и към тях се
прибавя 2,75 ml метанолен разтвор на DPPH като източник на свободни радикали. Едновременно с
опитните проби се приготвя и контролна проба, съдържаща вместо екстракти-метанол. Пробите се
поставят на водна баня на тъмно при температура 35 °С в продължение на 15 min и незабавно се
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измерва абсорбцията при 517 nm срещу празна проба-метанол. За целта е използван двойнолъчев UV-
VIS спектрофотометър Camspec, модел M550 (Camspec Ltd,. 11 High str., Sawston, Cambridge,
Cambridgeshire CB22, 3BG, United Kingdam).

Процентът на инхибиране на DPPH-радикала  се изчислява по формула 1:

I (%) = [(Ak – A1 / Aк) × 100], (1)

Където: Aк е абсорбцията на контролата,
А1 е абсорбцията на пробите с екстракт

Определяне на антимикробна активност на екстракти от подправки.
Подготовка на екстрактите: сухият инкапсулиран екстракт е разтворен в стерилен

физиологичен разтвор, а фреоновия в 50 %-ен  разтвор на DMSO (диметилсулфоксид, Sigma-Aldrich
Co.). Анализирани концентрации: сух екстракт-от 3000 μg/ml до 23 μg/ml, фреонов екстракт-от 1250
μg/ml до 10 μg/ml. Тест-микроорганизми: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC
8739, Salmonella enterica ssp. enterica ATCC BAA-2162, Listeria monocytogenes (клиничен изолат).
Използвана е хранителна среда TSB (Scharlau) с рН-7,3. Получаване на посевна култура: 5 ml TSB се
инокулират с 3-4 колонии от 24 h култури на съответния тест-микроорганизъм, развит на полегат
PCA агар (Scharlau). Епруветките с течна среда се култивират в термостат при 37 ºC за 18-20 h до
достигане на оптична плътност, отговаряща на стандарт 0,5 на McFarland (1,0/1,5x108 cfu/ml).
Измерена е светлинната абсорбция при 600 nm (трикратни повторения), срещу контролна проба от
инокулираната среда без екстракт. За отчитане на оптичната плътност е използван спектрофотометър
SPECTROstarNano (BMG Labtech, Germany). Определена е минималната инхибираща и бактерицидна
концентрация (MIC и MBC) на екстрактите по референтен метод на серийните разреждания в
съответствие с препоръките на NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards, 2012).

Матемарико-статистически анализ на получените резултати.
Проведен е статистическия анализ на средните стойности от трикратните повторения.

Проведен е анализ на променливите (one-way ANOVA) с ниво на значимост p ≤ 0.05 (Draper, Smith,
1998) с помощта на софтуер Microsoft Excel 5.0.

Резултати и обсъждане
В екстрактите от кимион са идентифицирани 18 компонента (94,29 % от общия състав във

фреоновия екстракт и 95,17 % в сухия инкапсулиран екстракт), като 7 от тях са над 1%, а останалите
11-под 1 %. Количеството на идентифицираните съединения е с 0,88 % по-високо в сухия
инкапсулиран екстракт, в сравнение с фреоновия.

Установено е качествено припокриване, но количествена разлика в идентифицираните
съединения в двата екстракта от кимион, което се дължи предимно на различната селективност на
двата разтворителя и метода на екстракция.

Таблица 1. Химичен състав на екстракти от кимион

Кимион фреонов
екстракт

Сух инкапсулиран
екстракт от кимионRI Наименование

%
928 α-Туйон 0,10 0,20
939 α-Пинен 0,32 0,50
979 β-Пинен 22,78 24,55
991 β-Мирцен 0,10 0,43

1024 p-Цимен 5,11 6,10
1030 Лимонен 0,62 0,58
1032 1,8-цинеол 0,35 0,30
1055 γ-Терпинен 6,74 7,12
1169 Борнеол 1,26 1,10
1179 Терпинен -4-ол 0,23 0,19
1189 α-Терпинеол 0,61 0,50
1242 Куминов алдехид 36,91 33,12
1285 2-Карен-10-ал 6,30 7,02
1293 3-Карен-10-ал 11,73 12,45
1327 Миртенилацетат 0,34 0,30
1333 Терпинил 4-ацетат 0,52 0,50
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1419 β-Кариофилен 0,11 0,09
1574 Кариофиленоксид 0,16 0,12
Общо %: 94,29 95,17

На фиг 1 и фиг. 2 са представени разпределенията на отделните групи ароматични
съединения, съдържащи се в екстрактите от кимион.

Фиг. 1. Разпределение на групите ароматични       Фиг. 2. Разпределение на групите ароматични
съединениявъв фреонов екстракт от кимион               съединения в сух инкапсулиран екстракт

(МВ-монотерпенови въглеводороди;  МКП-                  от кимион (МВ-монотерпенови въглеводороди;
монотерпенови кислородни произвдони;                    МКП-монотерпенови кислородни произвдони;
СВ-сескитерпенови въглеводороди;                                      СВ-сескитерпенови въглеводороди;
СКП-сескитерпенови кислородни                                          СКП-сескитерпенови кислородни

произвдони, АС-ароматни съединения)                               произвдони, АС-ароматни съединения)

В тези екстракти преобладават ароматните съединения-60,05 % във фреоновия екстракт и
58,69 % в сухия, като в най-голямо количество се съдържат куминов алдехид (съответно 36,91 % и
33,12 %), 3-карен-10-ал (11,73 % и 12,45 %), 2-карен-10-ал (6,30 % и 7,02 %) и р-цимен (5,11 % и 6,10
%). На второ място са идентифицирани монотерпеновите въглеводороди-30,66 % във фреоновия
екстракт и 33,38 % в сухия инкапсулиран екстракт с представители β-пинен (съответно 22,78 % и
24,55 %) и γ-терпинен (6,74 % и 7,12 %).

Качественият състав на двата екстракта от кимион отговаря на този, докладван от Martinez et
al., (2011) и Rong, Zi-Tao, (2004), но количествените разлики в идентифицираните съединения в
настоящото проучване биха могли да се дължат на различния произход, реколта, климатични условия
и начините на получаване на екстрактите.

В по-ранни доклади е отчетено, че куминовият алдехид е основен компонент в етерично
масло от кимион, изследвано в Китай (Rong, Zi-Tao, 2004), България (Jirovetz et al., 2005) и Тунис
(Hajlaoui et al., 2010). Тази констатация се потвърждава и в настоящото проучване.

Според EL-Kamali et al., (2009) наличието на куминов алдехид, 2-карен-10-ал и γ-терпинен в
етерично масло от кимион оформят специфичният аромат на тази подправка.

На фиг. 3 и фиг. 4 е представена антиоксидантната активност на двата вида екстракти от
кимион срещу DPPH-радикала.

Фиг. 3. Инхибиране на DPPH-радикал (%) Фиг. 4. Инхибиране на DPPH-радикал (%)
от фреонов екстракт от кимион от сух инкапсулиран екстракт от кимион
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Установена е дозо-зависима радикало-улавящата активност спрямо DPPH-радикала.
Фреоновият екстракт демонстрира по-силна активност в сравнение със сухия инкапсулиран екстракт.

С повишаване на концентрацията на фреонов екстракт от кимион радикало-улавящата
способност нараства с около 24 %, а при сухия екстракт се наблюдава повишаване с около 10 %.

При концентрация 100 μg/ml на фреонов екстракт е установено 60,20 % инхибиране на
радикала (фиг.3), а при концентрация 50 mg/ml на сухия инкапсулиран екстракт се постига 51,75 %
инхибране на DPPH-радикала (фиг.4).

Въз основа на проведения химичен анализ на двата вида екстракти от кимион е установено
доминиращото съдържание на куминов алдехид, β-пинен и γ-терпинен. Според Krishnakantha, Lokesh,
(1993) куминовият алдехид е отговорен за антиоксидантните свойства на кимиона, а монотерпени
като β-пинен и γ-терпинен са докладвани като радикало-улавящи и антиоксидантни съединения (Tepe
et al., 2005). Вследствие на тази констатация можем да твърдим, че антиоксидантните свойства на
двата екстракта от кимион в настоящото проучване се дължат именно на посочените съединения.

Фреоновият екстракт от кимион демонстрира по-силна антиоксидантна активност, в
сравнение с тази, констатирана от El-Ghorab, et al., (2010) за метанолен екстракт и етерично масло, и
близка до тази, констатирана от Shalaby et al., (2011) и Romeilah et al., (2010) за етерично масло.

Олеорезин от кимион, екстрахиран чрез суперкритична течна екстракция с втечнен газ СО2
демонстрира антиоксидантна активност с IC50=8,53 mg/mL, а етерично масло с IC50=35,94 mg/mL
(Chen et al., 2014); воден екстракт, изсушен чрез замразяване проявява активност с IC50=2,5 mg/ml
(Hinneburg et al., 2006). При сравнение на тези активности с двата вида екстракти от кимион в
настоящото проучване е установена по-силна активност на фреоновия спрямо посочените и по-слаба
на сухия инкапсулиран екстракт.

Разликите в антиоксидантната активност на изследваните екстракти спрямо тези в достъпните
литературни източници биха могли да се дължат на различния произход на кимиона и различните
методи за получаване на екстракти от него.

На табл. 2 и 3 е представена антимикробната активност на двата екстракта от кимион срещу
грам-отрицателните бактерии Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella entericа ssp. еntericа ATCC
BAA-2162 и грам-положителните бактерии Staphylococcus aureus ATCC6538, Listeria monocytogenes
(клиничен изолат).

Таблица 2. Антимикробна активност на екстракти от кимион срещу
грам-отрицателни бактерии

Средна стойност ± стандартно отклонение
a, b, c, d, e, f, g-индекс, означаващ стойности по колони със статистически значима разлика (р<0.05)

Екстрактите от кимион демонстрират антимикробна активност срещу E. сoli, но при никоя от
изследваните концентрации не е установено пълно потискане на патогена (табл. 2). Установено е, че
етерично масло (Ozkan, Erkmen, 2001) и екстракт от кимион (Sagdic et al., 2002) проявяват
бактериостатичен ефект върху растежа на E.coli O157:H7. Двата вида екстракти от кимион проявяват

Сух инкапсулиран екстракт
от кимион

Фреонов екстракт от
кимион

Оптична плътност (600 nm)

Концентра-
ция

Escherichia coli
ATCC 8739

Salmonella enterica
ssp. enterica ATCC

BAA-2162
Концентра-

ция
Escherichia coli

ATCC 8739

Salmonella enterica
ssp. enterica ATCC

BAA-2162
0 h 0,325a ± 0,012 0,334a ± 0,015 0 h 0,325a ± 0,012 0,334a ± 0,015
24 h 2,513d ± 0,175 0,892e ± 0,020 24 h 2,513g ± 0,175 0,892f ± 0,020
3000 μg/ml 0.928b ± 0.011 0,448b ± 0,023 1250 μg/ml 0,585b ± 0,060 0,332a ± 0,034
1500 μg/ml 1,202c ± 0,091 0,547c ± 0,011 625 μg/ml 1,115c ± 0,019 0,404b ± 0,030
750 μg/ml 1,205c ± 0,118 0,675d ± 0,100 313 μg/ml 1,217d ± 0,055 0,656c ± 0,007
375 μg/ml 1,274c ± 0,076 0,692d ± 0,013 156 μg/ml 1,309e ± 0,057 0,685d ± 0,005
188 μg/ml 1,276c ± 0,045 0,688d ± 0,045 78 μg/ml 1,349e ± 0,007 0,694e ± 0,086
94 μg/ml 1,268c ± 0,047 0,721d ± 0,006 39 μg/ml 1,416e ± 0,111 0,738e ± 0,027
47 μg/ml 1,289c ± 0,093 0,739d ± 0,004 20 μg/ml 1,427f ± 0,044 0,768e ± 0,008
23 μg/ml 1,327c ± 0,149 0,817e ± 0,088 10 μg/ml 1,458f ± 0,053 0,780e ± 0,020
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по-силна антимикробна активност срещу E.coli  в сравнение с 95 % етанолен екстракт от кимион
(Ertürk, 2010).

Антимикробната активност срещу Salmonella enterica ssp. enterica ATCC BAA-2162 (табл. 2) е
по-силно изразена при фреоновия екстракт от кимион, за който е установена MIC при 625 μg/ml и
пълно инхибиране растежа на патогена при 1250 μg/ml, докато за сухия инкапсулиран екстракт MIC е
определена при 3000 μg/ml. Констатираните активности са по-слабо изразени, в сравнение с тези,
констатирани от Nanasombat, Lohasupthawee, (2005) за етерично масло от кимион.

Таблица 3. Антимикробна активност на екстракти от кимион срещу грам-положителни бактерии

     Средна стойност ± стандартно отклонение
a, b, c, d, e, f, g, h-индекс, означаващ стойности по колони със статистически значима разлика (р<0.05)

По-силно антимикробно действие се наблюдава спрямо грам-положителните
микроорганизми: Staphylococcus aureus ATCC 6538 и Listeria monocytogenes (клиничен изолат) (табл.
3). Сухия инкапсулиран екстракт инхибира напълно S. аureus при MBC-3000 μg/ml, а за фреоновия
екстракт MIC е определена при 20 μg/ml. Получените резултати показват по-силно изразена
активност, в сравнение с тази, констатирана от Ertürk, (2010) за 95 % етанолен екстракт. Срещу L.
monocytogenes е определена MIC при 750 μg/ml сух екстракт и при 1250 μg/ml фреонов екстракт.

Данните показват по-силно антимикробно действие на екстрактите срещу грам-
положителните микроорганизми, в сравнение с грам-отрицателните. Този факт се обяснява от
наличието на външна липополизахаридна мембрана, която затруднява дифузията на екстрактите към
протоплазмата на клетките (Russel, 1991).

Антибактериалната активност на екстрактите от кимион вероятно се дължи на наличието на
алдехиди (куминов алдехид и 3-карен-10-ал) и монотерпенови въглеводороди (β-пинен и γ-терпинен).
Доказано е, че α- и β-ненаситени алифатни алдехиди притежават бактерицидно действие, което
зависи от дължината на алифатната въглеродна верига (Pauli, 2001), а терпени като линалол, евгенол,
α-пинен и β-пинен проявяват антимикробната активност срещу по-често срещаните патогени (Kim et
al., 1995).

Заключение

От настоящото проучване може да се направи извода, че двата вида екстракти от кимион биха
могли да се използват като потенциални източници на натурални компоненти с антимикробно и
антиоксидантно действие и да се прилагат при производство на хранителни продукти.
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Abstract: Tobacco products are developed based recipe. Each component carries strict specificity in
harmony with others. Currently examined and controlled expression of smoke from the finished
product, i.e. of blend. It is not known how the different types of tobacco, influence the levels of nicotine
in the smoke of the finished product.
Aim of the test is the influence of Virginia tobacco on the content of nicotine in the smoke.
Were examined tobaccos type of Virginia from different countries and quality. From the results of the
research show that the passage of nicotine in the smoke does not follow the expected trend “high
content in tobacco-passed more nicotine in smoke”. Apparently the problem is complicated complex.
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Въведение

На Петата Конференция на Секретариата на РККТ на СЗО за първи път се поставиха въпроси,
чиито отговори все още не са известни (http://ec.europa.eu). Единият от тях е да бъдат преразгледани
обхвата на насоките на работа и приложимост на сега действащите насоки по прилагане на чл.9 -
Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия и чл.10 - Регулиране разкриването на
съдържанието на тютюневите изделия, с акцент-пълното разкриване на съставките на търговските
марки пред държавните органи, както и дефинициите на съставките, които включват не само
веществата, използвани при производството, но и в тютюневия лист - никотин, елементен състав,
пестицидни остатъци и вещества мигрирали в опаковката (Директива 2001/37/ЕО; Директива
2014/40/ЕС). Актуалността на проблема се засилва с възникналата нова идея никотинът в тютюневото
растение да бъде лимитиран (http://ezcollab.who.int).

Тютюневите изделия се разработват на база рецептура. Всеки един от компонентите носи
строга специфичност, хармонираща с останалите (Киркова, С., 2005; Киркова, С., 2004; Киркова, С.,
2005). Към момента се изследва и контролира продуцирания дим от готовото изделие, т.е. от бленда
(Киркова, С., 2007). Изследвания за влиянието на тютюните по тип и сорт не са известни. Не е
известно как отделните типове тютюн влияят върху съдържанието на дима на готовия продукт. До
каква степен и в какъв вид веществата съдържащи се в тютюневия лист преминават в дима, също не е
известно. Тютюневото растение е чувствително на климатичните особености (Kirkova, St.,
Y.Dyulgerski, 2013; Dyulgerski, Y., St. Kirkova, 2013). Отделните типове изискват различни условия на
отглеждане. Формирането на пушателните му свойства зависят от много взаимозависими фактори. От
друга страна, използваните материали необходими за консумацията на тютюневото изделие оказват
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съществен модифициращ ефект върху състава на дима (Киркова, С., 2013; Kirkova, St., et al., 2013;
Srbinoska, М., et al., 2012). Неизяснените въпроси са много. С въвеждането на понятието “съставка“ и
непрекъснатото разширяване обхвата на съдържание му, СЗО поставя едно ново предизвикателство
пред изследователска работа в сектор тютюн.

Целта е изследване е влиянието на тютюн Виржиния върху съдържанието на никотин в дима.

Материали и методи
За целта бяха изследвани виржински тютюни отгледани при различни условия, от различни

държави и различно ниво на качество. Тютюневите проби се изследваха за съдържание на никотин и
захари. За изследване на никотина в дима се изработиха лабораторни цигари. Използваните гилзи са с
еднакви характеристики, а именно дължина – 84,00 mm, дължина на филтърния отрязък – 20 mm,
диаметър – 8,00 mm, въздухопропускливост на цигарената хартия – 45,63 CU, дължина на мундщука
– 25,00 mm. Масата на цигарите е на база оптимална за типа тютюн теоретично изчислена.
Аналитичното пропушване се извърши без филтърен отрязък, при влагосъдържание в диапазона
11,76 % - 12,43 %.

Резултати и обсъждане
Изследваните тютюни условно са номерирани от 1 до 11 както следва:
- От Индия с №№ от 1 до 4;
- От Хърватска с №№ от 5 до 7;
- От Пакистан с №№ от 8 до 11.
Резултатите за никотин в изследваните тютюни са представени на фиг.1.

Съдържание на никотин в изследваните тютюни
Фиг.1.

С най-високо съдържание на никотин е проба № 10 с 3,21 %. Следвана от проби с №№ 8 –
2,87 %; 9 – 2,67 %; 3 – 2,36 % и 6 – 2,08 %. Останалите проби са със стойности под 2,00 %, като най-
ниски са при проба 4 – 1,51 % и проба 1 – 1,6 %.

Друг основен показател за тютюн Виржиния е съдържанието на захари. Резултатите на
изследваните проби е визуализирано на фиг.2.
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Съдържание на захари в изследваните тютюни
Фиг.2.
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Проба № 2 и проба № 4 са с най-високи стойности за съдържание на захари, респективно
проби с номера 2 – 17,30 % и 4 – 16,20 %. Проба № 1 и проба № 6 са с 14,80 %. За останалите проби
стойностите за съдържание на захари е под 10,00 %. С най-ниско съдържание са № 11 – 5,86 % и №
10 – 5,97 %.

Съдържанието на наблюдаваните вредни вещества в дима на изследваните тютюни тип
Виржиния са представени на фиг.3.

Вредни вещества в дима
                                                                                                                Фиг.3.

С най-високо съдържание на никотин в дима е проба  № 8 с 3,10 mg/cig, следвана от № 10 –
3,02 mg/cig. С малко по-ниски стойности са проби с №№ 9 – 2,75 mg/cig; 7 – 2,32 mg/cig; 2 – 2,28
mg/cig и 11 с 2,11 mg/cig. С най-ниски стойности за никотин в дима са проби № 1 с 1,48 mg/cig и № 5
с 1,50 mg/cig.
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Отчетеното най-високо съдържание на катран е при № 8 – 26,97 mg/cig следвана от № 7 –
24,41 mg/cig. Сравнително близки стойности се констатират при № 10 – 23,86 mg/cig и № 9 – 23,82
mg/cig. Най-ниските стойности за катран в дима е при проба № 2 – 20,90 mg/cig.

Най-високи стойности за съдържание на СО се констатират при № 7 – 12,14 mg/cig и най-
ниски при № 3 – 7,65 mg/cig. Останалите изследвани виржински тютюни продуцират СО в границите
на 8 mg/cig - 11 mg/cig.

Стойностите на преминалите количества никотин от тютюна в дима на изследваните
виржински тютюни са представени на фиг.4.

Преминал никотин от тютюна в тютюневия дим
Фиг.4.

Най-висок процент преминаване на никотин от тютюна в тютюневия дим се констатира при
проба № 2 следвана от проби с №№ 7, 8 и 11.

Най-слабо е преминаването при проба № 3.
При останалите проби преминаването е в границите 15 % - 18 %.

Заключение

От резултатите на изследванията може да се обобщи, че преминаването на никотина от
тютюна към тютюневия дим при изследваните виржински проби не следва очакваната тенденция, т.е.
по-високите съдържания на никотин в тютюна, да доведат до по-високи стойности преминал никотин
в тютюневия дим. Очевидно и при преминаването на никотина от тютюневия лист в тютюневия дим,
въпросът е комплексен. Необходимо е изследваните тютюни да се да се разделят на групи по ниво на
качество, региони на отглеждане и да се разкрият евентуалните взаимозависими връзки между
съдържащите се в тютюна вещества.
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Abstract: Tobacco seeds were studied mainly in the aspect of fat. It is known that they do not contain
nicotine. There is most for use in the manufacture of paints, varnishes, linseed oil, diesel, even
margarine. In previous studies we have shown that tobacco seeds compared with the poppy seeds and
sesame, hiding nutrient potential.
The aim of the study is revealing the fatty acid composition of seeds of tobacco type Virginia.
By extraction of total lipids and subsequently analyzed by gas chromatography were carried out
determining the fatty acid composition of tobacco seeds. From the results of research here it is that the
direction is correct. Confirmed that tobacco seeds hidden nutrient potential. Yet its analytical proof
and differentiation of utility.

Key words: tobacco seeds, tobacco, nutrient potential

Въведение
Известно е, че тютюневите семена не съдържат никотинови алкалоиди. Характеризират се с

висока масленост. По тази причина назад във времето тютюневите семена са изследвани и
използвани за производство на лакове, безири, дизел, дори маргарин. Правени са опити, извлеченото
масло от тютюневите семена да се използва в хранителни добавки (Zdremtan, M., D. Zdremtan, 2006).
Те съдържат и значителни количества протеини. Има изследвания за използването им във фуражни
смески поради голямата си биологична стойност. Протеинът на тютюневите семена е подобен на
протеина в семената на други маслодайни култури. Има изследвания на тютюневи семена с акцент
хранене на животните (Rossi, L. et al., 2007). Доказано е, че съдържат витамин Е, необходим при
поддържане репродуктивността им. Съдържанието на витамин В и G са в достатъчни количества за
растежа и доброто физическо състояние на изследваните животни. Бедни са на витамин А и D
(Mendel, L., H.Vickery, 1932). Основните мастни киселини в маслото на тютюневите семена са
линолова, олеинова, палметинова и стеаринова (Ashraf-Khorassani, M. et al., 2015). Маслото от
семената на различните типове и сортове тютюн, съдържа различни количества мастни киселини.
Установено е, че видът на използвания разтворител за екстракция на маслото не оказва влияние
върху състава му (Srbinoska, M. et al., 2003; Srbinoska, M. et al., 2005). Няма данни за изследвания на
тютюневите семена в аспект храна за хората. Известни са рестрикциите на Световната Здравна
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Организация /СЗО/ спрямо тютюнопушенето и земеделската култура тютюн. За много държави
тютюнопроизводството е традиционен поминък, в т.ч. и за нас. Има райони където алтернатива на
тютюна трудно може да се намери. От друга страна проблемът с изхранването на човечеството е
много сериозен. В предишни наши изследвания доказахме, че семена от трите разпространени типа
тютюн у нас, превъзхождат по съдържание на полиненаситени мастни киселини, фибри и
въглехидрати маковите и сусамовите семена. Отстъпват им по съдържание на мазнини.
Превъзхождат маковите семена по калории и отстъпват на семената от сусам (Kirkova, S. et al., 2015).
Общото заключение от изследванията е, че тютюневите семена крият хранителен потенциал.

Целта на изследването е разкриване на мастнокиселинния състав на семена от тютюн тип
Виржиния.

Материали и методи
Две поредни години бяха изследвани български и предпочитани от тютюнопроизводителите

тютюневи семена, от тютюн Виржиния, отгледани в ИТТИ. Извърши се екстракция на общи липиди
от семената на тютюна. Метиловите естери на мастните киселини са анализирани посредством газов
хроматограф. За обработка на резултатите са използвани стандартизирани методи.

Резултати и обсъждане

Резултатите за наситени, мононенаситени и полиненаситени мастни киселини от
изследваните тютюневи семена през периода, са представени на фиг.1.

Мастнокиселинен състав
на тютюневи семена от тютюн Виржиния за периода на изследване

Фиг.1.

От резултатите е видно, че мастнокиселинния състав по групи МК варира през периода на
изследване, въпреки че сорта е един и същ, и тютюна е отгледан при относително еднакви условия.
Процентното съотношение между групите, обаче се запазва сравнително постоянно, а именно
наситени МК:ненаситени МК:полиненаситени МК = 30% : 60% : 10%.

Резултатите за съдържание на наситени МК, мононенаситени МК и полиненаситени МК са
представени на фигури с №№ 2, 3 и 4.
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Съдържание на наситени МК (SFA)
Фиг.2.

Съдържание на мононенаситени МК (MUFA)
Фиг.3.
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Съдържание на полиненаситени МК (PUFA)
Фиг.4.

От изследваните МК, с най-високо съдържание се открояват палмитиновата МК от групата на
SFA, олеиновата МК от групата на MUFA и линоловата МК от групата на PUFA.

Мастнокиселинният профил на изследваните тютюневи семена от Виржиния са представени
на фигура 5.

Мастнокиселинен профил
на тютюневи семена от тютюн Виржиния

Фиг.5.

Не са констатирани късоверижни наситени МК. От цялата гама мононенаситени МК в
изследваните тютюневи семена присъстват само две. Полиненаситените МК заемат най-голям дял от
изследваните групи МК, като най-високи са нивата на линоловата киселина. Прави впечатление
съдържанието на т.н. ”полезни” МК – ω3 и ω6. Омега МК са есенциални, тъй като човешкият
организъм не може да ги синтезира от други неесенциални вещества. Установено е, че тялото
синтезира ω6 ако едновременно с това протича и синтез на ω3 МК. В противен случай организма
усвоява ω6 от храната. Относно тяхното съотношение има противоречиви становища. Масово
разпространеното мнение за дневна доза е, съотношението на ω3:ω6 да бъде от 1:1 до 1:4. Различните
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източници препоръчват различни дневни дози, в т.ч. 2:3. В случая с изследваните тютюневи семена
съотношение е силно дебалансирано в полза на ω6 МК.

Заключение
От резултатите на изследванията е видно, че насоката на изследвания е правилна, т.е.

тютюневите семена крият хранителен потенциал. Предстои неговото аналитично доказване и
диференциация на полезност. Едва след пълният набор от изследвания, изисквани от европейската
комисия, бихме могли да го оценим.
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Въведение

Концепцията за устойчивото развитие, в рамките на екологичния подход за нейното
интерпретиране не се противопоставя на достижението на икономически и социални цели. Животът в
здравословна околна среда е важен за качеството на човешкия живот, колкото и равнището на
материалните и социалните ресурси.

В началото на 70-те години започна дискусия, провокирана от докладите на римския клуб за
моделите, основаващи се на икономическия растеж. Признава се, че икономическият растеж, измерен
чрез растежа на брутния национален/социален продукт не може да продължава да се използва без
появата на екологични проблеми. Развитието трябва да се свърже с качеството на живота, което се
измерва с вектор, определен от: увеличаване на реалния доход на глава от населението; подобряване
на здравето на хората; подобряването на образователното ниво и достижения; достъп до ресурси;
все по-справедливо разпределение на доходите; увеличаване на основните свободи на хората и др.
(Бънкова, А. , 2001).

През 2006 г. Съветът на Европа обнови стратегията за устойчиво развитие на ЕС като включи
седем ключови предизвикателства – борба с промяната на климата и насърчаване производството
на чиста енергия; устойчив транспорт; устойчиво потребление и производство; опазване и
управление на природните ресурси; публично здравеопазване; социално включване, демография и
миграция; глобална бедност. Стратегията на Европа 2020 цели постигането на „интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж”, подкрепящ ефективното използване на ресурсите и ниски нива на
въглероден диоксид (www.europarl.europa.eu).

Същинска част
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Екологичната политика, провеждана в отделните държави представлява съвкупност от
институционални, законови, икономически и пазарни инструменти, които съответстват на
изискванията на устойчивото развитие. В нашата страна дейността на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) е със стратегическа насоченост към ефективното управление, съхраняването
и възпроизводството на основните компоненти на околната среда по начин, който да подобри тяхното
качество. Законът за опазването на околната среда (ЗООС) е рамков закон, който регламентира
прилагането на превантивни инструменти и финансови механизми за управление на околната среда
(www3.moew.government.bg).

Разработените ефективни практики и системи за контрол могат да се обединят под
наименованието системи за управлението на околната среда (СУОС). Те стават все по-популярни в
нашата страна и се отнасят до внедряването на ясни и точни стандарти, което гарантира качеството
на готовия продукт или услуга (Сп. „ Екология и инфраструктура, 2013 г.).

Големите промишлени предприятия за черни и цветни метали са основен източник на
замърсяване, посредством отпадъчните води и хвостохранилищата за депониране на отпадъци от
първичната преработка.

Проблемите на замърсяването на почвите и на храните с тежки метали и особено с олово са
важни обществени проблеми, засягащи състоянието на човешкото здраве. Въпреки, че в годините
преди и по време на прехода в България липсва систематизирана документация за многогодишни
изследвания в тази област, бяха констатирани някои зависимости и тенденции за връзката на
заболявания като рак на дебелото черво, рак на стомаха и други със степента на замърсеност на
почвите, водите и храните в някои райони в страната – Пловдив, Габрово, Велико Търново,
Пазарджик, Кърджали (Тончева Т., 1994).

Основен фактор за замърсяването на селскостопанската продукция е трайното химично
замърсяване на почвите с олово и кадмий. Проведени замервания за съдържание на олово в зърнени
храни, плодове и зеленчуци преди 1995 г. показват, че замърсяването на тези продукти е най-силно в
района на ОЦЗ - Кърджали, следвано от  КЦМ – Пловдив и МК “Кремиковци”. Установено е, че с
отдалечаване от предприятията, концентрацията на олово намалява, като се постига нормална
концентрация на разстояние 10 км за зеленчуците и 20 км за плодовете. Изследваните за съдържание
на кадмий проби от почва, зърнени храни, плодове и зеленчуци от района на ОЦЗ - Кърджали и КЦМ
- Пловдив показват високи концентрации на кадмий, като натрупването му е най-високо в радиус от 3
км.

Въпреки предприетите мерки за ограничено засаждане в тези райони на хранителни
селскостопански култури, които имат способността да натрупват тежки метали, населението често ги
отглежда за лична консумация, като не са редки случаите, в които ги предлага на пазара и в други
райони на страната.

Замърсяването на почвата с тежки метали има и пряко социално значение, особено за
децата. При игра на открито малките деца биха могли да поемат много замърсители, от  почвите и
това да се допълни със замърсители от храната и въздуха. В периода 1986-1989 г. при системно
изследване на средното общо дневно приемане на олово от деца до три годишна възраст и на деца в
училищна възраст бе установено, че децата са поемали дневна доза на олово, доста по-висока от
нормата.  Това е констатирано за всички сезони, както и увеличаване на приема на олово със всяка
следваща година (Тончева Т., 1994).

Обща характеристика и предмет на дейност на КЦМ АД, Пловдив

„КЦМ” АД – Пловдив е най-големият производител на олово и цинк в страната. Официално е
открит на 24.12.1961 г. с пускането в експлоатация на производството на цинк. В края на 1963 г. в
редовна експлоатация влиза и оловно производство. Производствата на цинк и олово са разположени
на една производствена площадка, което е предпоставка за оптимална технологична интеграция и
висока степен на комплексно използване на суровините и полупродуктите (Техническа оценка към
комплексно разрешително на КЦМ АД, Пловдив №1-Н2/2013 г., 2015г).

В наши дни в КЦМ АД са обособени три основни производства – Обособено производство на
олово и сплави, Обособено производство на цинк и сплави и Обособено производство на благородни
метали и сплави (Годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително №1-
Н1/2011 г. за 2012г. на КЦМ АД, гр. Пловдив, 2013г.)

Голяма част от технологиите и оборудването на КЦМ са от началото на 60-те години, което
наложи разработването на стратегия за поетапна модернизация на действащите производства. В
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резултат на обхватна и екологично-насочена проучвателна, изследователска и проектно-
инвестиционна дейност в КЦМ АД след 1990 г. фирмата реализира със собствени средства сериозни
технически подобрения за рязко намаляване на емисиите на тежки метали и опазване на околната
среда. В съответствие с изискванията на нормативната база на страната е изяснена и оценена
екологичната ситуация на действащите сега производства на КЦМ АД, гр. Пловдив (Техническа
оценка към комплексно разрешително на КЦМ АД, Пловдив №1-Н2/2013 г., 2015г).

Негативният ефект от промишлената дейност на КЦМ АД, гр. Пловдив може да бъде
измерена с два вида въздействия върху околната среда:

 пряко замърсяване на почвения слой, респективно подземните води от разсипване и
складиране на суровини, продукция и отпадъци от производството;

 непряко въздействие, чрез въздушните емисии, изпускани от комините на завода.

Управление на екологичната политика в КЦМ АД, Пловдив

През ноември 1991 год. КЦМ-Пловдив навлиза в етап на провеждане на политика на
устойчиво развитие  като разработва  нова екологична стратегия, отговаряща на стремежа й за
ефективно опазване на околната среда и изграждането й на нов, съвременен обществен имидж.
Стартира широко мащабна инвестиционна програма с началото на реализацията на “Проект за
намаляване на индустриалното замърсяване на КЦМ-АД, Пловдив”, финансиран от японското
правителство (www.kcm2000.bg).

Реализацията на друг проект за обновление на производството и целящ намаляване на
емисиите на парникови газове, на праховите емисии, на емисиите на вредни вещества и на
генерираните отпадъци, предвиди инвестиции на КЦМ АД , гр. Пловдив в размер на 300 млн. лева. В
рамките на проекта, за периода ноември 2008 г. - октомври 2011 г. , иновативните подобрения,
целяха изграждането на високоефективно и конкурентно производство на олово, цинк, сплави и
други продукти на тяхната база чрез въвеждането на нови технологии за преработване на суровините,
осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд и без отрицателно въздействие върху
околната среда (www.kcm2000.bg).

Новите инсталации и разширения на съществуващите такива бяха изградени на действащата
производствена площадка на фирмата. Проектът включва строителството на нова топилна
инсталация за олово, на нова инсталация за производство на сярна киселина, на главен корпус и
токоизправителна сграда на електролизен цех и на компресорно отделение.

 Изграждане на съвременна техническа и технологична база
o Лаборатория по екология

През 2004 г., действащата до момента прахо-газова лаборатория е преименувана в
Лаборатория по екология и е част от отдел Екология и контрол по прилагане на ISO 140001. През
същата година лабораторията е акредитирана за първи път от изпълнителна агенция БСА по БДС ЕN
45 001:1993. Отдел „Екология и контрол по прилагане на ISO 140001” се състои от две основни звена:
акредитирана изпитвателна „Лаборатория по екология” и сектор „Управление на отпадъците” (Сп.
Екология и инфраструктура, 2013 г.).

През 2004 г. КЦМ получава първото Комплексно разрешително в страната за безопасна
експлоатация и производство, изпълнявайки мониторинговите изисквания по него. Лабораторията е
акредитирана като изпитвателна и извършва изпитвания (нови методи за пробоотбор и анализ) на:
емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
имисии на вредни вещества в атмосферния въздух; води (промишлени, течащи повърхностни,
отпадни, питейни, подземни, инфилтрати); почви – определяне на рН, олово, цинк, кадмий, мед,
хром, кобалт, манган и никел; промишлен шум – ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, средно
ниво на шум по измервателния контур, ниво на обща звукова мощност и ниво на шум в мястото на
въздействие (Сп. Екология и инфраструктура, 2013 г.).

Лабораторията по екология разполага със съвременна пробовземна и аналитична апаратура:
 газанализатори - HORIBAPG-250, Testo 350;
 спектрофотометри – Cary1E, Nanocolor500D;
 аналитични везни – Precisa, Sartorius;
 атомно-абсорбционенспектрофотометър – PERKIN ELMER и др.

Лабораторията притежава специализиран автомобил, даващ възможност за следене на
имисионната обстановка в голям радиус около площадката на КЦМ АД, Пловдив
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Системите за непрекъснат мониторинг, разположени на комините за технологични газове дават
онлайн информация за стойностите на прах и серен диоксид, изхвърляни от тях в атмосферата. КЦМ
АД, гр. Пловдив прилага система за управление на околната среда сертифицирана по стандарт ISO
14001:2004 (сертификат ZN:75.110.0187/1) от “TЮФ РЕЙНЛАНД, БЪЛГАРИЯ” ЕООД. СУОС е
включена в корпоративната интегрирана система за управление (КИСУ) на фирмите от КЦМ 2000
груп, част от която е и КЦМ АД (Годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
разрешително №1-Н1/2011 г. за 2012г. на КЦМ АД, гр. Пловдив, 2013г.) .

Системата за управление на околната среда е с насоченост към:
•производствени процеси;
•произвеждани продукти и спомагателни дейности;
•аспекти на околната среда, които КЦМ АД, Пловдив може да управлява и върху които
може да въздейства;
•осигуряване и доказване съответствието с обявената политика и цели по околната
среда;
•постигане и поддържане сертификация по ISO 14001:2004.
 Мониторинг и измерване

Конкретните дейности по мониторинга са разписани в главните и работни процедури и
инструкции от системите по управление на околната среда и качеството. Компетентните лица от
отдел ЕКО, не по- малко от веднъж годишно правят преглед на резултатите от мониторинга, като се
оценява съответствието с:

•законовите и други нормативни изисквания по ОС;
•ключовите характеристики спрямо изискванията на нормативните и „други” изисквания и

Комплексните разрешителни и др.
При констатиране, от отговорните длъжностни лица, на несъответствие със заложените в

комплексните разрешителни норми на техническите и емисионни показатели се предприемат
коригиращи и превантивни дейности. Резултатите от собствения мониторинг на компонентите на
околната среда са представят своевременно на компетентните органи (Годишен доклад за изпълнение
на дейностите по комплексно разрешително №1-Н1/2011 г. за 2012г. на КЦМ АД, гр. Пловдив,
2013г.).

o Нова пречиствателна станция
КЦМ АД задоволява потребностите си от вода чрез собствена добивна система от подземни

води. Резултатите от химичните анализи на добиваната вода под формата на протоколи се представят
в БД на всеки три месеца. За последните няколко години не са регистрирани нарушения в качеството
на водата, съгласно действащата в страната нормативна уредба.

Отпадните води на КЦМ АД, гр. Пловдив са основен източник на замърсяване на
повърхностните и подземните води. В това отношение инвестиционната активност бе насочена към
изграждането през 2004-2005г. на  пречиствателна станция, която е  овладяла изнасянето на тежки
метали. На всеки 6 месеца се извършват анализи на водата, използвана за питейно-битови
потребности, резултатите от които се докладват своевременно в БД.

Резултатите от анализа на водата за питейна нужда за 2012 г. са представени в таблица 1.

Таблица 1. Резултати от анализи на водата за питейни нужди за 2012 г.

Показател Измерена
стойност

Стойност,

съгласно

Наредба No 9

Честота

на

мониторинг

Цвят, градуси 8,8 Приемливи за
потребителите и

без значими
колебания срямо

обичайното за
показателя

2пъти/год.
ПИ

No461/24.07.12г. ;
ПИ

No1394/07.01.13г.

Олово, μg/mg3 <10
<10

<10 2пъти/год.
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Кадмий, μg/mg3 <1
<1

<5 2пъти/год.

Арсен, μg/mg3 <10
<10

<10 2пъти/год.

Антимон, μg/mg3 <5
<5

<5 2пъти/год.

Живак, μg/mg3 <1,0
<1,0

<1 2пъти/год.

Цианиди (общи) , μg/mg3 <5
<5

<50 2пъти/год.

Обща бета-радиоактивност,
Bq/mg3

<0,10 <0,1 1 път/год.

Уран, mg/mg3 <0,010 <0,003 1 път/год

Радий 226, Bq/mg3 <0,08 - 1 път/год

Резултатите от мониторинга за качеството на питейната вода за 2012г. не показва
несъответствия с нормативните изисквания (Годишен доклад за изпълнение на дейностите по
комплексно разрешително №1-Н1/2011 г. за 2012г. на КЦМ АД, гр. Пловдив, 2013г.).

 Отличия за корпоративна социална отговорност на КЦМ АД, гр. Пловдив
Последното отличие на КЦМ АД в категорията „Компания с най-добри екологични и

социални практики” е наградата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР),
получена на 12-ти май 2016 в Лондон. Европейската банка за възстановяване и развитие бе надежден
партньор на КЦМ в реализирането на мащабна програма за технологично обновление и разширение
на производствената дейност. Политиката на компанията силно кореспондира с позицията на ЕБВР
да се сведе до минимум негативното въздействие върху околната среда и отговаря на основните
характеристики на идеята за устойчивост на енергийната ефективност, намаляване на въглеродния
интензитет в промишления сектор и създаване на най-добри условия за безопасни и здравословни
условия на труд.

През 2015 г. КЦМ 2000 Груп в категория „Големи предприятия с най висока степен на
производствен риск” получи призово отличие на годишните национални награди по безопасност и
здраве при работа, чиято организация принадлежи на фондация “Център за безопасност и здраве при
работа” (www.kcm2000.bg).

Заключение
Опазването на околната среда чрез щадящо използване на природните ресурси, снижаването

на вредните емисии и въвеждането на екологично по-чисти технологии е утвърдена практика в КЦМ
АД. Влиянието на екологичните иновации върху производствените, икономическите и социалните
показатели на дружеството нарастват с всеки изминал ден. Активно се работи върху въвеждането на
европейското законодателство с повишени изисквания по отношение на предотвратяване и контрол
на замърсяванията. Независимо от това, продължава да нараства загрижеността на обществото за
проблемите на околната среда.

Изграждането и поддържането на ефективна система за социално и екологично управление е
непрекъснат динамичен процес, подкрепян от ръководствата и позволяващ на организацията да
използва всички възможности за управление на риска в процеса формирането на съвременния си
облик.
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Abstract: In the modern world the demand for quality bio products produced in certified farms is increasing
rapidly. The organic production is economically profitable way for producing different kinds of products.
The accurate planning of bio production can give a great competitive advantage to the small Bulgarian
farmers and in this way can solve a lot of ecological and social problems. However in order to achieve a
sustainable development for the bio sector in Bulgaria, it is very important to research the motivational
factors of the potential producers and to elaborate a complete structure, which will include governmental
support and social encouraging for the farmers..

Key words: label bio, competitiveness, organic production

Въведение
В съвременния свят с всеки ден нараства търсенето на качествена селскостопанска продукция,

произведена в органични стопанства. Както в развитите, така и в развиващите се страни, органичното
отглеждане е икономически изгоден начин на производство и с всяка година се увеличава броят на
стопанствата, преминаващи към дадената система. Грамотното планиране на този тип производство в
малките стопанства на България ще позволи да бъде осигурено икономическото развитие и ще реши
едновременно много екологични и социални проблеми. Но за осигуряването на устойчиво развитие
на био секторът е необходимо да се познават движещите фактори, мотивацията на хората, въвлечени
в тази производствена система, да се разработя цялостна структура, включително мерки за държавна
подкрепа и социално поощряване на участниците в производството.

Цел
Да се обобщят теоретичните, организационно-икономическите и технологичните аспекти на

производството на органични продукти в развитите страни и да се формулират предложения за
разширяване на секторът на органичното производство.

Задачи
1. да се проучат движещите фактори и мотивацията на фермерите за преминаване към

органично производство
2. да се установи заетостта на земите и обемът на пазара на органични продукти в страните

по света, Европа и България;
3. да се проучи организационната структура на сектора органично производство в България

и динамиката на производството на биопродукти
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Съгласно определението, формулирано в регламента на Евросъюза № 834/2007 (п.1),
органичното производство е цялостна система за водене на стопанството и производството на
продукция, която съчетава в себе си най-добрите видове природоопазваща дейност, използване на
естествени ресурси и разнообразни видове, прилагане на високи стандарти при осигуряването на
благополучието на животните и производствените методи с цел задоволяване на потребностите на
купувачите от продукти, произведени с използване на натурални вещества и процеси. Така
органичното производство играе двойноствена роля в обществото, където, от една страна, формира
специфичен пазар, отговаряйки на търсенето на купувачите на органични хранителни продукти, и от
друга страна, доставя стоки за местно потребление, внасяйки при това съществен принос в защитата
на околната среда и опазването на животните, както и в развитието на селските територии (Council
Regulation, 2007)

Генералната Асамблея IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) през
юни 2008 г. ратифицира определението за органично селско стопанство като производствена система,
която поддържа здравето на почвата, екосистемата и хората. Тя (системата) се базира на
екологичните процеси, разнообразието на видовете и циклите, адаптирани към местните условия,
включва в себе си традиции, иновации и наука, за да допринесе съществено за защитата на околната
среда и да издигне принципите за честни взаимоотношения и високо качество на живот за всички
участници (IFOAM, 2008). При прилагането на органичното стопанство се разчита най-много на
локалното ниво на производството и възобновяемите ресурси; зависимостта от външни ресурси при
възможност е намалена до минимум. Използват се стандартите и законодателството, които
осигуряват устойчиво развитие и благополучие на животните, и пазарната цена на крайния продукт
се образува като се вземат предвид предпочитанията на купувачите, които се вълнуват от тези
въпроси. (Лампкин, 1997)

За преминаването на стопанствата от традиционно към органично производство трябва да
съществува мотивация на фермера. Според Падел (2001) мотивацията на фермера за преминаване към
органично производство се разделя на две групи:

 Мотивация, свързана с управлението на селското стопанство (проблемът за здравето на
животните, плодородието на почвите и тяхната ерозия, решаване на финансовите въпроси,
безопасността на фермата в бъдеще, намаляване на разходите).

 Персонална мотивация (проблемът за здравето на фермера и членовете на семейството му,
ергономичност, качество на продуктите, защита на околната среда, развитие на селските
територии).
Важността на наличието на мотивация за преминаване на стопанството в категорията «био» се

потвърждава от много изследвания. Така например в Канада здравето и безопасността са основните
въпроси и доминанта за конверсията, докато икономическите мотиви са по-малко значими за
фермерите. (Гранфиелд, 2010) Социалните въпроси, устойчивото и екологично чисто селско
стопанство са основна цел при преминаването към органично производство в страните на
Европа.(Бест,2010) Резултатите от допитвания до фермерите в Западна Германия показват, че при
вземането на решение за конверсия фермерите мислят преди всичко за ежедневния производствен
процес (Ще мога ли да се борят ефективно с насекомите и плевелите? Как ще се промени
продуктивността при преминаване към органичните методи?). Вторият ключов фактор е икономиката
(Ще мога ли да продам продуктите си на пазара? Ще мога ли да осигуря дългосрочна икономическа
стабилност на фермата?). По-нататък следват въпросите за субсидиите и екологията. (Зандър, 2008)

За България реалността е такава, че за повечето фермери субсидиите и високата печалба са
основните движещи фактори при преминаване към органично производство.

Субсидиите позволяват да се инвестира в производствената технология и така да се повишава
продуктивността и качеството на продукцията. Затова био фермите, получаващи щедра поддръжка, в
бъдеще ще имат възможност да увеличат дела на своето присъствие на международния пазар и
вероятно ще могат да продават продукцията си на по-достъпна цена. Следва да подчертаем, че
субсидиите се предоставят на органичните ферми, защото те допринасят съществено за развитието на
обществото, решавайки екологични проблеми като защитата на водните ресурси, поддържането на
разнообразието на видовете, участващи в производството и т.н. [8].

Към момента за биологичното земеделие в България се използват 743 510 декара, което
представлява 1,5 % от общата земеделска площ, а производството се увеличава постоянно.[9]

Пчеларството също така е сред секторите, които имат доминантна роля в ранните години на
био-земеделието в България. Към 2005 година съществуват 258 пчеларски къщи, 23 508 пчелни
семейства, произвеждащи 983,6 тона биологични медни продукти. Към същата година броят на
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екологичните животновъдни стопанства наброява 5 ферми, в които се отглеждат 722 глави едър рогат
добитък, овце и кози. .(ЕВРОСТАТ, 2010)

Организациите които имат право да сертифицират биопроизводители на територията на
Република България са 3 местни и 7 представителства на чуждестранни компании:

 Български юридически лица – „Балкан Биосерт” ООД; “QC&I Интернешънъл Сървисиз ” АД,
„СЖС България” ЕООД

 Представителства на чуждестранни сертифициращи организации (със седалища в държави-
членки на ЕС):, “ СЕРЕС – Сертификация на екологични стандарти” ООД ( CERES –
CERtification of Environmental Standards GmbH ), „Лакон” ООД (Lacon GmbH), “Би Си Ес
Оеко - Гаранти” ООД (BCS Oko-Garantie GmbH), Дружество “Контрол Юнион
Сертификейшънс” (Control Union Certifications B.V.), „ А СЕРТ Европейска организация по
сертифициране" АД ("А CERT European organization for certification S.A.) , “Биоагричерт”
ООД (Bioagricert Ltd.), „Институт за контрол на биологични продукти” АД (Институт
БиоЕллас)

Проучвания на мнението на потребителите относно биопродуктите показват, че доста голяма
част от анкетираните изразяват сериозно съмнение в достоверността на етикета био. Потенциалните
клиенти не вярват, че биопродуктите, които им се предлагат на масовия пазар се различават по
качество от конвеционалните такива. Следващата графика дава инфорамция за мнението за
биологичните продукти сред обикновения потребител:

(Източник Витоша рисърч 2009)

Един от сериозните проблеми по отношение на сертифицирането е свързан с изискването към
етикетирането, заложен в европейската и националната нормативна база. Понастоящем, няма
задължително изискване за поставяне на европейския и/или националния знак (лого), с който да са
маркирани всички биопродукти, които се разпространяват у нас. Когато продуктът е означен като
биологичен, единственото задължително означение е на кодовия номер на контролиращото лице,
което е инспектирало оператора, извършил най-близката по време дейност по производство или
обработка. За момента, за потребителя обаче тези означения все още остават трудно различими, което
създава условия за разпространение на имитации на биологични продукти. Проблемът с имитациите
у нас е доста сериозен, особено що се отнася до сферата на биохраните.

Сериозен проблем за конкурентноспособността и реномето на биологичните продукти са
многобройните конвенционални продукти по рафтовете на магазините, носещи обозначение „био”,
„еко”, „от екологично чист район”. В края на 2007 г. в рамките на проекта „Не на фалшивите
биохрани” Българската национална асоциация на потребителите и Фондацията за биологично
земеделие „Биоселена” провеждат мониторинг в цялата страна, при който са открити 54
несертифицирани продукта, които носят обозначение за биологичен продукт. Повечето такива
продукти са намерени на територията на столичните магазини. Най-често заблуждаващите етикети са
открити върху ориз, леща, кисело мляко, кашкавал и мюсли. Дейността на производителите на
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„фалшиви биохрани” се счита по силата на закона за нелоялна конкуренция, защото представлява
заблуждаваща реклама.

Заключение

В заключение –  делът на реализирана българска биологична продукция на българския пазар е
под 5%, формирайки под 1% от общия пазар на хранителни продукти в страната, като този процент
клони към нула. В същото време постоянно се увеличава присъствието на вносни сертифицирани
биологични продукти, които се радват на значителни продажби и реклама (например бебешката
храна на австрийската компания „Hipp”, немските биологични бебешки пюрета и сокове „Sunval“,
швейцарско биомюсли „Familia”, американски и италиански биологичен чай, кафе, шоколад, какао).
Всъщност силният маркетинг на компании–производители на подобен тип продукти спомага за
популяризирането на „философията” и естеството на биопродуктите като цяло. При българските
продукти има изоставане в маркетингова посока. Невинаги добрият им търговски вид, слабата
дистрибуция и незначителната разлика в цените на рафт, правят и без това минималното българско
биопроизводство конкурентоспособно на пазара. Всичко това свидетелства за един зародишен стадий
на търговията с български биохрани на вътрешния потребителски пазар у нас.
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Резюме: Три математико-статистически методи, а именно – корелационен, редундантен и прокрустов
анализ са приложени за анализиране зависимости между екологични фактори на околната среда и
индикатори за здравето. Използувани са данни от Международната организация за опазване на
околната среда (UNEP) и Световната банка (World Bank). Екологичните фактори включват емисии на
различни вредни вещества – N2O, NOx, PM10, CO2, както и икономически фактори като възобновяеми
енергийни ресурси. От индикаторите за здраве се разглеждат продължителност на живота,
смъртност, заболеваемост от диабет и туберкулоза. Резултатите дават основа за редица дискусии и
заключения.

Ключови думи: екологични фактори, здравни индикатори, корелация, редундантен анализ, Прокрустов
анализ

ON SOME RELATIONSHIPS BETWEEN ECOLOGY AND HEALTH

Alexander Sadovski
Bulgarian Science Center of the IEAS - Sofia

e-mail: bsc.ieas@yahoo.com

Abstract: Three mathematical and statistical methods - namely correlation, Redundancy and Procrustean
analysis were applied to analyze relationships between ecological factors of environment and health indicators.
They used data from the International Organization for Environment Protection (UNEP) and the World Bank
(World Bank). Environmental factors include emissions of various pollutants - N2O, NOx, PM10, CO2, and
economic factors such as renewable energy resources. Of the indicators of health are considered life
expectancy, mortality, morbidity from diabetes and tuberculosis. The results provide a basis for a series of
discussions and conclusions.

Key words: ecological factors, health indicators, correlation, Redundancy analysis, Procrustean analysis

Introduction
The most famous modern definition of health was created during a Preamble to the Constitution of the World
Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on
22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p.
100) and entered into force on 7 April 1948: "Health is a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity." The Definition has not been amended since 1948.
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During the Ottawa Charter for Health Promotion in 1986 (WHO, 1986) WHO said that health is: "a resource
for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal
resources, as well as physical capacities."
The health of individual people and their communities are affected by a wide range of contributory factors.
People's good or bad health is determined by their environment and situations - what is happening and what has
happened to them, says WHO. WHO says that the following factors probably have a bigger impact on our health
than access and use of health care services:
 Where we live
 The state of our environment
 Genetics
 Our income
 Our education level
 Our relationship with friends and family.

Ecology is the scientific analysis and study of interactions among organisms and their environment. It is an
interdisciplinary field that includes biology, geography, and Earth science. Ecology includes the study of
interactions organisms have with each other organisms, and with abiotic components of their environment.
Environment literally means surrounding and everything that affect an organism during its lifetime is
collectively known as its environment. In another words “Environment is sum total of water, air and land
interrelationships among themselves and also with the human being, other living organisms and
property”. It includes all the physical and biological surrounding and their interactions.
Components of the environment are:
PHYSICAL: air, water, soil, housing, climate, geography, heat, light, noise, debris, radiation, etc.
BIOLOGICAL: man, viruses, microbial agents, insects, rodents, animals and plants, etc.
PSYCHOSOCIAL: cultural values, customs, beliefs, habits, attitudes, morals, religion, education, lifestyles,
community life, health services, social and political organization.
Environmental health is the study and management of environmental conditions that affect the health and well-
being of humans.
The people are changing their environment. The release of new forces, the development of new substances, the
induction of new behaviour patterns, the creation of new desires has changed man's environment.
Day by day he faces conditions that are new to his collective experience; circumstances that the cleverest minds
before have foreseen but dimly; effects that could not have been predicted. The operations he performed upon
his environment were intended to develop a situation advantageous to him; but through inadequate pre-
knowledge, limited thinking, or plain mischance the unexpected happened (Lee DHG., 1964).
The purpose of the present study, which is an example of environmental health study, to apply mathematical and
statistical methods in order to reveal relationships between ecological factors of environment and health
indicators.

Material and methods
Materials for conducting our study are reliable public available date from two sources.

1. Data from World Bank for 248 countries (see World development indicators):
Life expectancy at birth, total (years), Diabetes prevalence (% of population ages 20 to 79), Incidence of
tuberculosis (per 100,000 people), Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49), CO2 emissions
(metric tons per capita), Methane emissions (kt of CO2 equivalent), PM10 air pollution, mean annual exposure
(micrograms per cubic meter), Renewable energy consumption (% of total final energy consumption), Urban
population (% of total), Health expenditure, total (% of GDP), Immunization, DPT (% of children ages 12-23
months).

2. Data from UNEP Environmental Data Explorer for 240 countries (UNEP, 2016):
Life expectancy (years), Crude Birth Rate (per Thousand people), Crude Death Rate (per Thousand people),
Maternal Mortality Ratio (Deaths per 100 000 Births), Under-Five Mortality Rate (Deaths per Thousand Births),
Infant mortality (probability of dying between birth and exact age 1, expressed as deaths per 1,000 births),
Diseases of the Respiratory System (Number of Deaths), Reported Malaria Cases (Total Number), Emissions of
CH4 - (National Reports, UNFCCC), Emissions of CO - (National Reports, UNFCCC), Emissions of CO2 -
(National Reports, UNFCCC), Emissions of SO2 (National Reports, UNFCCC), Emissions of N2O (National
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Reports, UNFCCC), Emissions of NOx (National Reports, UNFCCC), Concentrations of Particulate Matter less
than 10 microns (PM10), Consumption of Ozone-Depleting Substances, Emissions of SO2 - Total (Model
Estimations, EDGAR v.4.2), Emissions of NOx - Total (Model Estimations, EDGAR v.4.2), Emissions of HFCs
(all Gases).
First step of our study is a Descriptive statistical analysis presented in the following Tables 1 and 2.

N Minimum Maximum Mean Std. Dev. Skewness Kurtosis

LifeExpect 231 48.938 83.832 71.106 8.305 -0.696 -0.272
Diabetes 240 1.540 37.060 8.645 5.154 2.263 7.597
Tuberculosis 229 0.000 852.000 112.825 149.529 2.258 6.081
HIV 123 0.100 27.700 2.559 4.993 3.263 11.136
CO2emiss 232 0.021 44.019 4.883 6.052 2.803 11.513
Methane 168 0.000 7515150 304949 913495 5.194 31.704
PMpollut 218 4.363 70.133 19.042 11.267 1.426 2.179
RenewEnerg 217 0.009 96.646 31.609 29.104 0.817 -0.666
UrbanPop 245 8.550 100.000 58.439 23.405 -0.062 -1.002
Hexpend 221 1.273 19.720 6.850 2.869 1.064 2.229
Immuniz 224 24.000 99.000 88.342 12.612 -2.179 5.731

Table 1. Descriptive Statistics for World Bank data.

N Minimum Maximum Mean Std. Dev. Skewness Kurtosis

LifeExpect 195 61.581 88.290 77.881 6.728 -0.367 -0.739
BirthRate 195 6.662 36.255 14.725 6.276 1.076 0.214
DeathRate 195 3.105 17.727 9.208 3.231 0.548 -0.460
MaterMort 179 0.000 2000.000 310.994 426.509 1.814 3.031
MortUFive 195 0.867 78.130 15.509 16.259 1.571 2.107
InfMort 195 0.685 47.412 11.688 11.271 1.259 0.692
MortResp 21 338.000 101124 9615 22009 3.983 16.744
MalariaCase 77 3.000 12343400 672184 2042719 4.394 20.938
CH4 42 0.77 552010 44249 112476 4.066 16.294
CO 40 0.01 61343 3808 11258 4.189 18.688
CO2 42 83.22 5375000 329184 867595 5.140 29.281
SO2 212 0.00 17241.00 236.80 1263.00 11.998 158.267

N2O 42 2.93 395794.00 24278.16 62648.35 5.405 31.831
NOx 39 0.33 11882.00 853.96 2071.39 4.502 22.390
PM10 178 6.48 174.67 44.84 32.08 1.615 2.728
Ozone 185 0.00 4770.00 167.40 456.00 6.801 59.581
EmisSO2 211 0.00 41565.80 554.38 3019.90 12.259 164.185
EmisNOx 213 0.00 21684.00 499.61 1904.40 8.628 85.256
EmisHFC 133 0.00 302.82 5.67 30.06 8.468 77.869

Table 2. Descriptive Statistics for UNEP data.

Looking to the Tables, it is evident that the UNEP set contains many missing values for some of emissions in
comparison with World Bank data. It will make analysis more complicated. Also it should be taken in
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consideration that distributions of almost all variables deviate significant from the Normal (Gaussian)
distribution, which is evident from the values of skewness and kurtosis. For Normal distributions they are 0 and
3. This also complicates the analysis. Charts show the differences between actual and Gaussian distributions.

Next step is study the correlations between indicators in World Bank set. They are given in Table 3.

LifeExpe
ct

Diabete
s

Tuberculo
sis HIV CO2emi

ss
Methan

e
PMpollu

t
RenewEn

erg
UrbanP

op
Hexpe

nd
Immuni

z
LifeExpect 1.0000 0.1908 -0.6959 -0.4829 0.4632 -0.0089 -0.1439 -0.6693 0.6350 0.3356 0.5627

Diabetes 0.1908 1.0000 -0.1394 -0.1489 0.2440 0.0234 0.0303 -0.3303 0.1014 0.0295 0.0398
Tuberculos
is -0.6959 -0.1394 1.0000 0.7088 -0.3364 0.0383 -0.0126 0.4151 -0.4025 -0.0909 -0.3592

HIV -0.4829 -0.1489 0.7088 1.0000 -0.0937 -0.0395 -0.2334 0.1064 -0.2258 0.1513 -0.0247

CO2emiss 0.4632 0.2440 -0.3364 -0.0937 1.0000 -0.0117 0.0710 -0.5440 0.4455 0.0571 0.3069

Methane -0.0089 0.0234 0.0383 -0.0395 -0.0117 1.0000 0.3136 -0.0692 -0.0747 0.0849 -0.0452

PMpollut -0.1439 0.0303 -0.0126 -0.2334 0.0710 0.3136 1.0000 0.0710 -0.0579 -0.3564 -0.0303
RenewEne
rg -0.6693 -0.3303 0.4151 0.1064 -0.5440 -0.0692 0.0710 1.0000 -0.5349 -0.1918 -0.4357

UrbanPop 0.6350 0.1014 -0.4025 -0.2258 0.4455 -0.0747 -0.0579 -0.5349 1.0000 0.2607 0.3242

Hexpend 0.3356 0.0295 -0.0909 0.1513 0.0571 0.0849 -0.3564 -0.1918 0.2607 1.0000 0.2132

Immuniz 0.5627 0.0398 -0.3592 -0.0247 0.3069 -0.0452 -0.0303 -0.4357 0.3242 0.2132 1.0000

Table 3. Correlations table for World Bank indicators.

It is evident that there are not significant correlations (r>0.7) between health and environmental indicators. So
we cannot fit linear regression models of health as dependent variables against independent environmental
variables. Only correlation between Tuberculosis and HIV is slightly positive (r=0.7088), which is difficult to
explain.
Factor analysis gives results that three health indicators – LifeExpect, Diabetes and Tuberculosis from all four
explain 93.82% of the total variance. From environmental indicators we select CO2emiss, Methane and
PMpollut. So we shall search dependencies between those variables.
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LifeExpect Diabetes Tuberculosis CO2emiss Methane PMpollut
LifeExpect 1.0000 0.1406 -0.7272 0.4179 -0.0172 -0.1715
Diabetes 0.1406 1.0000 -0.1997 0.4108 0.0257 0.3569
Tuberculosis -0.7272 -0.1997 1.0000 -0.3394 0.0379 0.0196
CO2emiss 0.4179 0.4108 -0.3394 1.0000 -0.0158 0.0987
Methane -0.0172 0.0257 0.0379 -0.0158 1.0000 0.3186
PMpollut -0.1715 0.3569 0.0196 0.0987 0.3186 1.0000

Table 4. Correlations for World bank three health and three environmental indicators.

Quite different is the story with UNEP indicators. In Tables 5 and 6 are presented separately correlations of
health and environmental indices.

LifeExpect BirthRate DeathRate MaterMort MortUFive InfMort
LifeExpect 1.0000 -0.7611 0.3207 -0.6767 -0.8733 -0.8830
BirthRate -0.7611 1.0000 -0.6637 0.7403 0.7954 0.7912
DeathRate 0.3207 -0.6637 1.0000 -0.4311 -0.3968 -0.4150
MaterMort -0.6767 0.7403 -0.4311 1.0000 0.7508 0.7509
MortUFive -0.8733 0.7954 -0.3968 0.7508 1.0000 0.9890
InfMort -0.8830 0.7912 -0.4150 0.7509 0.9890 1.0000

Table 5. Correlation table for UNEP health indicators.

CH4 CO CO2 SO2 N2O NOx PM10 Ozone EmisSO2 EmisNOx EmisHFC

CH4 1.0000 0.9217 0 .8683 0.7401 0.8779 0.9445 -0.0939 0.7887 0 . 9 5 5 3 0 . 8 7 7 2 0 . 7 6 9 9

CO 0.9217 1.0000 0 .9053 0.8200 0.9126 0.9663 -0.1013 0.8537 0 . 9 5 8 4 0 . 9 2 4 0 0 . 8 5 7 8

CO2 0.8683 0.9053 1 .0000 0.8995 0.9784 0.9732 -0.0303 0.9782 0 . 9 2 9 0 0 . 9 9 5 4 0 . 9 7 6 8

SO2 0.7401 0.8200 0 .8995 1.0000 0.8971 0.8800 0.1153 0.8992 0 . 8 3 3 1 0 . 9 0 5 2 0 . 8 9 6 0

N2O 0.8779 0.9126 0 .9784 0.8971 1.0000 0.9697 -0.0790 0.9778 0 . 9 0 1 7 0 . 9 8 7 4 0 . 9 6 3 0

NOx 0.9445 0.9663 0 .9732 0.8800 0.9697 1.0000 -0.0567 0.9303 0 . 9 7 7 8 0 . 9 8 0 9 0 . 9 2 2 7

PM10 -0.0939 -0.1013 -0.0303 0.1153 -0.0790 -0.0567 1.0000 -0.0227 - 0 . 0 1 4 4 -0 .0357 -0 .028 9

Ozone 0.7887 0.8537 0 .9782 0.8992 0.9778 0.9303 -0.0227 1.0000 0 . 8 4 9 1 0 . 9 8 2 5 0 . 9 9 0 6

EmisSO2 0.9553 0.9584 0 .9290 0.8331 0.9017 0.9778 -0.0144 0.8491 1 . 0 0 0 0 0 . 9 3 2 0 0 . 8 4 9 1

EmisNOx 0.8772 0.9240 0 .9954 0.9052 0.9874 0.9809 -0.0357 0.9825 0 . 9 3 2 0 1 . 0 0 0 0 0 . 9 7 6 1

EmisHFC 0.7699 0.8578 0 .9768 0.8960 0.9630 0.9227 -0.0289 0.9906 0 . 8 4 9 1 0 . 9 7 6 1 1 . 0 0 0 0
Table 6. Correlation table for UNEP environmental indicators.

In the lower triangle part are given in bold significant correlations, which indicates that we should extract a
smaller set of almost independent health and environmental indicators to be related in the subsequent analyses. It
is done by factor analysis of principal components.
Factor analysis shows that only three health indicators, namely: Under-Five Mortality Rate (MortUFive), Crude
Death Rate (DeathRate) and Maternal Mortality Ratio (MaterMort) are able to explain 94.56% of the total
variance and are considered in the next analyses.
Analogous factor analysis of environmental indices gives that three indicators, namely: EmisSO2, PM10 and
EmisHFC explain almost 97.7% of the total variance. They will be analyzed together with shown health
indicators.
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DeathRate MortUFive MaterMort PM10 EmisSO2 EmisHFC
DeathRate 1.0000 -0.3283 -0.3912 -0.3187 0.1053 0.1826
MortUFive -0.3283 1.0000 0.7688 0.1508 -0.0612 -0.1104
MaterMort -0.3912 0.7688 1.0000 0.0594 -0.0107 -0.0413
PM10 -0.3187 0.1508 0.0594 1.0000 0.0713 -0.0159
EmisSO2 0.1053 -0.0612 -0.0107 0.0713 1.0000 0.9191
EmisHFC 0.1826 -0.1104 -0.0413 -0.0159 0.9191 1.0000

Table 7. Correlations for UNEP three health and three environmental indicators.
Next section presents the results of Redundancy and Procrustean analysis.

Results and discussion
In a general case the researcher collects simultaneously data from two groups of variables, presented by the
matrix of independent (predictor) variables

[ ]X = X ij n p,
and matrix of dependent (output) variables

[ ]Y = Yik n q,
where n is number of observations or variants of experiment, p - number of independent variables or their
functions, q - number of dependent variables. The problem here is to look for the relationship between dependent
health and independent environmental ones. This can be done by means of Redundancy analysis. Application of
Redundancy analysis is based on the results of Ivakhnenko, Sadovski and Wollenberg (Ivakhnenko A., 1982;
Sadovski A., 1985; Sadovski A., 1998; Wollenberg A., 1977). We use it on both sets of data. Redundancy index
is a measure of the extent to which the variables X can describe or predict variables Y. It is given by the
expression

1
2 ( )( : ) ,

( )
YX XX XY

YY

tr R R RR Y X
tr R



  were R being the correlation matrix of Y and X variables.

Results shows that redundancy criterion between three health and three environmental indicators from Word
Bank data is 2 0.1188R   . Analogous redundancy index for UNEP data is 2 0.0086,R  . These low values
indicate that dependencies between these health and environmental indicators are not linear.

In several environmental, health and demographic studies questions arise to compare results of multivariate
analyses derived from different data by the same analysis or derived from different analyses of the same data. An
appropriate method for such comparative studies is the so-called “Procrustes analysis”.
The theory and analytical procedures of Procrustes analysis are presented in works of P. Schonemann and R.
Carroll (1970) and J. Gower (1971). With this name are indicated least-squares problems where independent and
dependent variables are matrices. Sadovski apply this method in comparing demographic and environmental
studies (Sadovski A, 1995). We shall use Procrustes analysis to compare results from World Bank and UNEP
data.
The problem is defined mathematically as follow: Two orthogonal matrices T and S are searched for, which
transform given square matrix А in a given square matrix В, that the matrix E = T'AS - B to be minimal in least-
squares sense. In our study matrix A is correlation matrix from World Bank data (Table 4) and matrix B is
correlation matrix from UNEP data (Table 7). Two distance matrices are derived from these data and calculated
by the formula

1 .ij ijd r 

where rij are correlation coefficients. The distance matrix of World Bank data and analogous of UNEP data are
given in Tables 8 and 9.
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LifeExpect Diabetes Tuberculosis CO2emiss Methane Pmpollut
LifeExpect 0.0000 0.9270 1.3142 0.7630 1.0086 1.0824
Diabetes 0.9270 0.0000 1.0953 0.7676 0.9871 0.8019
Tuberculosis 1.3142 1.0953 0.0000 1.1573 0.9809 0.9902
CO2emiss 0.7630 0.7676 1.1573 0.0000 1.0079 0.9494
Methane 1.0086 0.9871 0.9809 1.0079 0.0000 0.8255
Pmpollut 1.0824 0.8019 0.9902 0.9494 0.8255 0.0000

Table 8. Distance matrix Ad from World Bank data.

DeathRate MortUFive MaterMort PM10 EmisSO2 EmisHFC
DeathRate 0.0000 1.1525 1.1795 1.1483 0.9459 0.9041
MortUFive 1.1525 0.0000 0.4808 0.9215 1.0301 1.0538
MaterMort 1.1795 0.4808 0.0000 0.9698 1.0053 1.0204
PM10 1.1483 0.9215 0.9698 0.0000 0.9637 1.0079
EmisSO2 0.9459 1.0301 1.0053 0.9637 0.0000 0.2844
EmisHFC 0.9041 1.0538 1.0204 1.0079 0.2844 0.0000

Table 9. Distance matrix Bd from UNEP data.

Here are results from Procrustes analysis. Numerical values of the criterion for accuracy of solution's
approximation Вd is

 = 0.0099,
which testify for a very good concordance of the results. The interpretation follows from the values of diagonal
elements (trace) of the residual matrix Е.

DeathRate MortUFive MaterMort PM10 EmisSO2 EmisHFC
DeathRate -0.1599 0.0059 0.0197 -0.0198 -0.0054 -0.0355
MortUFive 0.0059 0.0228 -0.2191 -0.0473 0.0235 0.0313
MaterMort 0.0197 -0.2191 0.0133 -0.0250 0.0100 0.0106
PM10 -0.0198 -0.0473 -0.0250 -0.0917 -0.0163 0.0053
EmisSO2 -0.0054 0.0235 0.0100 -0.0163 0.1090 -0.3073
EmisHFC -0.0355 0.0313 0.0106 0.0053 -0.3073 0.1065

Table 10. Residual Matrix E (deviations from original data).
It is evident that the largest are deviations for DeathRate and EmissSO2 (-0.1599 and 0.1090 respectively). Also
shows weak relationship between MaterMort and MortUFive. From here a conclusion could be drawn that these
indicators cannot explained sufficiently well connection between health and environmental characteristics.

Conclusions
We suggest a methodological approach to study the relationships between indicators of health and environment
by using correlation, Redundant and Procrustean analysis, and present preliminary results from these analysis on
two sets of data published by the World Bank and UNEP. These methods may be used successfully for
evaluation of the links between environmental quality and health indices. Correlations between health and
environment are not sufficient to explain these relationships, as they represent only linear dependencies.
Apparently we cannot fit linear regression models of health as dependent variables against independent
environmental variables. Relationships are more complicated and probably non-linear. This was confirmed by
the conducted Redundant analysis. Also there are internal links and dependencies within the groups of health and
environmental indicators. The Procrustes analysis is able to reveal strong and weak links between such
indicators.
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The main conclusion of this study is the need for numerous reliable publicly available data to obtain credible
conclusions about the impact of the environment on health. Otherwise, some environmental groups can manifest
speculative theories and allegations.
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Abstract: Medical ecology in the modern urbanized society occupies an important place with its purpose to
protect, guide and simultaneously monitors the eco-social environment. This becomes possible when there
are laid down a number of fundamental researches (theoretical) and applied rules and practices in a real
environment. Based on concepts developed in accordance with the respective settlement and region the
implementation of preventive measures ensuring the health of people and the ecological environment
becomes possible.

Key words: Health, environment, medical ecology

Introduction
Changes in modern society are characterized by rapid change in the social and ecological

environment. This is assisted by a number of factors that are often radically different, but in one way or
another affect the existing situation. The social environment in which people live is very sensitive to the
resulting changes that are dynamic by nature, and sometimes not positive. It happens that at certain times
they are ahead of the planned eco-preventive health measures necessary for the proper functioning of the
living environment. In order to solve these problems it is necessary to use the resources of the already
accumulated scientific and progressive experience in the field of health. When problems occur global in their
nature and directly affect the eco-social environment, people's health is a priority to be conserved and
preserved. In order to achieve this it is good to use the principles involved in medical ecology.

Medical ecology was established as an independent discipline in 1986, at the scientific conference in
Cleveland (USA). Before being officially recognized as a separate discipline, there have been taken into
consideration disciplinary fields such as medical geography, geographic pathology, geo medicine, geo
hygiene, environmental physiology, labor hygiene, occupational pathology, epidemiology, medical
parasitology, etc. To optimize this multitude of different branches, Medical Ecology established itself as an
independent interdisciplinary scientific discipline. Within Medical Ecology underlie ecological features and
approaches in all areas of scientific (theoretical) and scientific applied activities.

ME (medical ecology) serves as a tool that can be used both in betting on vital preventive measures
and as a means of eco-monitoring accompanying progress in the development of the modern urbanized
society as directly participates in healthcare of people.

The purpose of this work is the exploration potential of the ME and the established in it
interdisciplinary aspects relating to the causal relationship between the state of the environment and health of
people located in common socium.
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Materials and methods

Typical for medical ecology is the leading places that occupy two main interrelated and mutually
interacting components: "E - HCP" (environment – health condition of people). It is hard to determine which
of these components plays a leading role, but it is sure that at certain stages and times one or the other
component affects more on the other. It is known that the human body constantly is changing in a dynamic
state. This is due to the individual characteristics and the influence of various factors. A health model is
summarized by C. Varkevisser in 1995, (Fig.1).

Fig. 1 Health model (C. Varkevisser, 1995)

In the presence of poor health and, depending on the circumstances and the adaptive capacity of the
body, application of traditional medicine (TM) or ME in healthcare is determined by concrete analysis and
solution. The main differences between the traditional and ME are summarized in Table 1.

Table 1. Main differences between TM and ME, and influencing factors

Factors ТМ МЕ
Concept of the human

health condition
Assessing the health condition of the
body in the absence of diagnosed
disease

Determine the health condition of the
body only in terms of the optimal
functioning of organs and systems

Approach Insufficient individual direction Reporting of the biochemical and
immunological individuality of the
patient

Environmental influence Insufficient account of environmental
factors

Taking into account the influence of
xenobiotics and physical factors

Treatment Using a unified scheme of treatment Strictly individual treatment

In the modern system "E - HCP" is relatively fast growing. The adaptation of people to the change in
this system is a complex process that depends on both the general and the individual qualities. In terms of

Environment

- Physical;
- Political;
- Economical;
- Socio-cultural.

- National;
- International.

Preventive and curative medicine Genetic factors

Medical information

Lifestyle

HEALTH
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balance the system "E - HCP" is in optimal condition. In the presence of poor conditions of E, the element
HCP react. The human body has a certain degree of compensatory qualities.

To achieve balance in the system "E - HCP" it is necessary thoroughly to investigate the
interdisciplinary aspects set in the ME and to be optimized up to date according to the resulting time
changes. The structure of the ME covers two main areas: general ME and private (applied)ME (Table 2).

Table 2. Generalized structure of ME

General МЕ Private (applied)
МЕ

(additional)
Theory and methodology Methods of МЕ History of the

development of ME
Additional

- Concept, principles,
subject, objectives and
tasks of the ME;
- Intelligible-terminology
database of medical
ecology;
- ME position in science;
- Methodology of ME
research;
- Main lows of ME;
- Global and regional
approaches (aspects) of
ME;
- Environmental risk
factors relating to human
health;
- Experimental МЕ.

- ME observation
(monitoring);
- Medical-environmental
diagnostics;
- Medico-ecological
characteristics
(description) of territory
(phenomena);
- Medico-ecological
mapping;
- Medico-ecological
zoning;
- Medico-ecological
modeling;
- Modern information
technologies in ME;
- Medico-ecological
forecasting.

- Historical review
and overview of the
ME;
- Stages of
development of ME;
- Important scientific
congresses,
conferences and
forums affirming the
relevance of ME;
- Effectiveness of
ME;
- Validation of ME.

- Biosphere;
- Natural components;
- Natural zones;
- Techno sphere;
- Recreation;
- Regional МЕ;
- МЕ of the industrial
countries;
- МЕ of the
developing countries;
- МЕ of urban
territories;
- ME of rural areas;
- ME of unused areas;
- migration;
- Military - medical
ecology.

It is known that the human body constantly is in changing dynamic state. This is due to the
individual characteristics and the influence of various factors. In modern conditions of globalization, the
system "E-HCP" can be defined in a way where health is a priority and the Environment can be divided into
several major sub-groups. This is done in order to update and optimize the medical ecology. Scheme of a
pyramidal structure of the ME where human health is centered is shown in Fig. 2.

Fig. 2. Pyramidal structure of ME with center - human health

HEALTH
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Results and discussion

The health model developed by C.Varkevisser (Fig. 1) summarizes the key components on which
ME focusses with regard to healthcare. Table 1 serves to determine the differences between TM and EM.
The structure of ME by units is categorized in Table 2. Figure 2 shows a pyramidal structure of ME with
center human health.
Depending on the rapid globalization changes and current general and individual features the integration of
interdisciplinary aspects in the composition of ME with regard to monitoring "E - HCP", the system is of
great importance in protecting human health.

Conclusion

Medical ecology is a powerful tool for monitoring human health. ME is a resource concentrates in
itself the potential of the scientific fields concerned with health and environmental protection. With ever-
growing globalization processes, updating and optimizing the ME is crucial. Using interdisciplinary
resources is necessary concerning modern civilization development.
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Abstract: Studying the impact of urban environment on human health is particularly relevant and important
in condition of the rapidly developing globalization. In recent years there is enhancing of the migration of
people in the larger cities. This leads to a change in lifestyle which is consistent with both current and in the
near and distant future development of the region. Depending on the region there are various characteristics
of the influence of the urban environment on human health. Therefore, characterization of the urban
environment as an ecosystem contributes to a better sustainable development of the region.

Key words: urban environment, ecosystem, health

Introduction
Recent years are characterized by enhancing the migration of people in the larger cities. This is due

to several reasons, including the economic, social and structural ones. This leads to rapid and constant
dynamic change of the populated area, which in turn is in constant depending on various factors of influence.
The city can be defined as: incomplete ecosystem which receives energy, food, water and other substances
with a high volume outside the city limits. Cities in different countries take different percentage of the total
territory. Overall, the trend is cities in most places of the world to grow both in size and as the amount of the
population. Populations who prefer nomadic way in the modern world of globalization are exceptions.

Material and methods
Urban ecosystem is characterized by several key forming components: unit energy consumption per

unit area (power consumption); major needs of incoming materials (food and drinking water); emissions
(with varying degrees of toxicity); ability for destruction and degradation of surrounding natural ecosystems
(attitude toward the natural ecosystem), (Fig.1).

Fig. 1. Ecosystem of the urban territory

359



In highly developed technological countries with strong economy in recent years there is a tendency
towards integration of renewable energy sources, which meet the needs of society. An example is a country
like Uruguay, which uses over 90% clean energy derived from renewable sources. For the past three years
Uruguay does not import energy from abroad and satisfies its own needs completely autonomously. Another
country like Iceland has the ability to be powered by energy from nature, using geothermal resources. Once
they have built the necessary technologies (the high cost of initial investment is typical) necessary for
extracting energy from hot water, Iceland is currently in a state of absolute energy independence. Denmark
generates 140% of its required energy from wind. Another example of creating quality urban ecological
environment is Feldhaym city in Germany, which generates 100% of its energy from renewable sources.
Also Oslo (Norway) extracts energy from waste and tries to obtain such as an indispensable resource.
Moreover, there are other local examples.

Researcher Professor A.N.Stozharov (Belarusian Medical University) published scientific data on
the state of cities in modern conditions. In big cities there is a greater temperature average by 1-2 degrees in
the air. The reason for such temperature anomalies are impurities air flows (towards downtown), violation of
natural radiation mode. These factors contribute to the concentration of polluting substances in the air.
 According to various authors there is concentration of polluting substances in the air from 5 to 25 times
higher than permissible. Highly impressive is the capital of China - Beijing, where the level of air pollution
has reached critical levels. Also lowering the wind speed of 20-30% may help to increase the humidity of
urban air to 8%, and frequent fog combined with atmospheric air pollution decreased visibility of 80%. Solar
lighting falls to 10-15% due to lower transparency of the atmosphere. Lowering the intensity of ultraviolet
rays reaches 30%, which reduces synthesis in the bodies of urban residents of vitamin D. Heat spots around
the cities change the weather. During the summer the amount of atmospheric particles increases with
approximately 9-27% and the number of storms as well. Following the operation of urban territories air
pollution amended urban climate compared to the environment.

The ecosystem of the city is particularly sensitive to the activity carried out by people. In turn, this is
counterproductive for the health of the people themselves. It can be good or bad depending on the specific
region. The attitude of people towards urban environment characterizes the condition of the ecosystem. For
different regions are typical individual features. Where is not built sufficiently developed technological base
which facilitates utilization of renewable eco energy, there is a risk situation for the health of urban residents.
There are many factors affecting that, as the main of them can be defined as follows (Fig. 2): the stress on the
ecosystem as a result of various activities of the people; specific local and migratory genetic composition of
the urban population; biocenosis (attitude towards flora and fauna); biological rhythm of the human body
(day and night features); visibility in the urban environment (visual perception of the colors and
architecture); level of noise; volatility of levels of infectious or contagious diseases.

Fig. 2. Factors affecting the ecosystem in the urban environment

Results and discussion

The relationship between ecosystem of the urban environment and the health of urban residents is in
constant dependence where even minor changes can lead to large consequences. Compliance with
contemporary challenges to global changes is an important prerequisite for adapting the urban environment
as well developed ecosystem.
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Conclusions

The urban environment is a "living" organism that is extremely sensitive to regional environmental
characteristics and activities of the people.  Researching the state of the urban environment as an ecosystem,
monitoring the current, near and distant prospects is necessary regarding the health of humans and other
living organisms. The application of scientific and good practices, well established rules and laws contribute
to the proper functioning of cities. This leads to improved quality of life and serves as a basis for future
development of sustainable urban and regional environment.
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Abstract: The aim of the paper is to popularize an electronic course for healthy nutrition of elderly people,
developed to a project “Nutrition for elderly: Crossectoral approach for training and coaching”. It
emphasizes the importance and necessity of such kind of training in European context and in particular for
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Въведение
Здравословното хранене на възрастните хора е тема, която все повече привлича вниманието

както на науката, така и на индустрията. В тази връзка се реализират множество научно-
изследователски и практико-приложни инициативи, голяма част от които подпомагани от ЕС. Една
подобна инициатива е международния проект “Nutrition for elderly: Crossectoral approach for training
and coaching”, който се изпълнява от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, в
партньорство с VIVES University College (Белгия), Forum Berufsbildung (Германия), Wageningen
University (Холандия), Eurasante (Франция) и Община Пловдив (България). Проектът е двугодишен,
финансира се от „ERASMUS + “, посветен е на здравословното хранене на възрастните хора и има за
цел създаване на иновативен електронен обучителен курс за специалисти от хранителната индустрия,
сектора на услугите и здравеопазването.

Значение на обучението по здравословно хранене на възрастните хора
Застаряването на населението е едно от най-сериозните демографски предизвикателства, пред

които понастоящем е изправена Европа. Първите признаци се появиха преди няколко десетилетия, а
днес около 18,5% от всички европейци са на възраст над 65 години. При това, според прогнозите,
тази тенденция ще се запази. Увеличената продължителност на живота, високата раждаемост
непосредствено след Втората световна война и все по-намаляващата раждаемост ще провокират
непрекъснато нарастване на относителният дял на възрастните хора през следващите десетилетия,
достигайки впечатляващите 30% през 2050 г. (Евростат, 2015). България не прави изключение.
Според данни от последното преброяване, при съществуващата висока емиграция и отрицателен
прираст, тя определено се отличава с демографски дисбаланс, като 20% от населението е над 64 г.

Изследванията сочат, че в общия случай възрастните хора не се хранят здравословно и
животоподдържащите хранителни вещества (протеини, въглехидрати, витамини и минерали) са или в
недостатъчни количества, или в прекомерни количества (т.е. повече от необходимото) или
небалансирани. При това, еднакво уязвими са както хората, живеещи самостоятелно в домашни
условия, така и пациентите в болници и старчески домове (Ljungqvist et al., 2010). Оказва се, че 30-
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31% от българите над 60 години са с наднормено тегло, а около 15-17% са дори прекалено пълни,
което също може да се интерпретира във връзка с липсата на здравословна и балансирана диета.

Причините за нездравословното хранене са множество. На първо място, това са редица
физиологични промени, настъпващи в организма в процеса на стареене.

 По-бързо засищане. Факт е, че с годините хората проявяват склонност към по-бързо
засищане и съответно приемат по-малко количество храна (Nieuwenhuizen, 2010).

 Влошаване на оралния статус. От една страна, намаленото слюнкоотделяне причинява
т.нар. „сухота” в устата, която затруднява преглъщането. От друга страна, влошеният зъбен статус,
сила на захапка, както и неудобните зъбни протези също затрудняват дъвкателната дейност. Това
води до по-ограничен хранителен прием, включително до липса на фибри и витамин С (съдържащи
се в по-твърдите плодове и зеленчуци). (Brownie, 2006)

 Увреждане на възприятията за вкус и мирис. С възрастта и поради повишения прием на
медикаменти, броят на клетките във вкусовите рецептори намалява и вкусовата функция се
нарушава. Намалената чувствителност към сладко, кисело, горчиво и солено променя избора на
храни и провокира тенденция към консумиране на все по-солени или по-сладки продукти, което може
да има сериозни здравословни последици. Намаляването на площта на обонятелния епител, както и
броя на обонятелните рецепторни неврони, водят до загуба на обоняние и затрудняват различаването
на миризми (Boyce, 2006).

 Гастроентерологични проблеми. Стареенето води до постепенно намаляване на стомашно-
чревната активност (Brownie, S., 2006). Атрофичният гастрит, характерен за хората в напреднала
възраст, води до по-ниска секреция на стомашна киселина, което допринася за бактериален
свръхрастеж в стомаха и червата. Това оказва влияние върху стомашно-чревната физиология и води
до намаляване на бионаличността и метаболизма на елементи като калций, желязо, фолиева киселина
и витамин B12 и до ниско ниво на стомашна киселина. Също така, поради настъпващите
физиологични промени, в съчетание с  намален прием на течности и фибри, множество възрастни
хора страдат от запек.

 Деменция. Нарушаването на когнитивната функция може да рефлектира върху хранителните
навици и също да ограничи приема на храна.

 Прием на определени медикаменти. По-голямата част от възрастните хора приемат
медикаменти. Страничните ефекти на някои от тях са свързани с влошаване на оралния статус,
абсорбирането и храносмилането, усещанията за вкус и обоняние, както и с гадене, повръщане и
запек. Това, на свой ред, води до намаляване приема на храна и до промяна в избора на храни.

Освен чисто физиологичните, различни промени от психологически и социално-
икономически характер могат да се поставят в основата на неадекватния хранителен статус на
възрастните хора.

 Самота. Пенсионирането, редуцирането на социалните контакти, изолацията, загубата на
любими хора често причиняват дезориентация, депресия и липса на апетит, които допринасят за
хранителна неадекватност. Факт е, че хората, които живеят или се хранят сами, имат намален прием
на храна и съответно по-лош хранителен статус.

 Финансови проблеми. Влошаването на финансовото състояние съществено ограничава
възможностите за избор и разнообразие в диетата и също води до намаляване на количеството и
качеството на консумираната храна.

 Невъзможност за пазаруване. Съвременните търговски практики затрудняват достъпа до
храна за възрастните хора, повечето от които не могат да използват личен автомобил или обществен
транспорт, за да пазаруват самостоятелно.

Друга важна причина за нездравословното хранене на възрастните хора в България е свързана
с факта, че доставчиците на здравни и социални услуги, ангажирани с приготвянето и доставката на
храна, следват Националните изисквания за храненето, част от Наредба № 23 на Българското
Министерство на здравеопазването.  Освен това се придържат стриктно към рецептите и
инструкциите, публикувани в двете готварски книги за общественото хранене в България –
„Рецептурник за диетично хранене в медицинските и профилактични институции” (1984 г. ) и
„Рецептурник за общественото хранене”. Те обаче не са съобразени със специфичните хранителни
нужди на възрастните хора, както и със съвременните изисквания за здравословно хранене.

Последиците от нездравословното хранене/недохранването могат да бъдат изключително
сериозни. Недостатъчният прием на храна води до загуба на тегло и най-вече на мускулна маса, което
е свързано с намаляване на физическата активност, депресивни състояния и ниско качество на живот.
Освен това се наблюдават значителни негативни ефекти върху клиничната картина, телесните
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тъкани, структурата и функциите на тялото. Лошият хранителния прием намалява
имунокомпетентността, т.е. способността на организма за нормална имунна реакция, което повишава
риска от заболявания (стомашно-чревни, неврологични и онкологични), инфекциозни усложнения и
смърт (Nieuwenhuizen, 2010). Нараства вероятността от хоспитализация, като възстановяването на
пациентите е много по-бавно и съответно продължителността на техния престой в болница е много
по-дълъг, при това с риск от ремисия. По тази причина, нездравословното хранене е свързано с много
големи разходи за здравеопазване.

Всичко това очертава необходимостта от социални стратегии, предназначени да удължат
пълноценния живот на възрастните хора чрез адекватна здравословна диетология. в този контекст
настоящият обучителен курс дава възможност на представители на хранителната индустрия, сектора
на здравеопазването и сектора за доставка на храни (т.е. всички основни участници, ангажирани в
процеса по изхранването на този важен потребителски сегмент) да придобият знания на принципа на
свободния достъп. целта на курса е да представи фундаментални теоретични знания в областта на
храненето и хранителните нужди на възрастните хора, както и практически методи за разрешаване на
проблема с нездравословното хранене.

Съдържание на електронния курс за здравословно хранене на възрастните хора

Понастоящем разработването на електронния курс се намира в своята финална фаза. В
съдържателно отношение той включва няколко основни модула.

Първи модул. Недохранване сред възрастните хора
 Дефиниране на недохранването – какво представлява недохранването
 Причини за възникване на недохранването
- физиологични промени – по-бързо засищане, влошен орален статус, намаляване на

вкусовите и обонятелни възприятия, гастроентерологични проблеми, деменция, прием на
медикаменти

- социални и психологични промени – депресия, понижен апетит, икономически затруднения,
транспортни проблеми

 Последици от недохранването – влошаване на здравословното състояние
 Разпространение на недохранването в ЕС – статистически данни
 Скрининг на недохранването – инструменти за наблюдение и измерване
Втори модул. Важни макронутриенти (хранителни вещества) за възрастните хора
 Енергия – предписания за оптимален енергиен прием
 Протеини – препоръчителен прием на протеини, източници
 Мазнини – препоръчителен прием на мазнини, в т.ч. общо, наситени, трансмастни,

мононенаситени, полиненаситени, омега 3 и омега 6
 Въглехидрати – препоръчителен прием на въглехидрати, в т.ч. общо, моно/дизахариди,

фибри
 Течности - препоръчителен прием, източници
 Общи заключения
Трети модул. Важни микронутриенти за възрастните хора
 Калций – препоръчителен прием, източници
 Сол – препоръчителен прием, източници
 Витамин D – препоръчителен прием, източници
 Витамин B12 – препоръчителен прием, източници
 Общи заключения
Четвърти модул. Здравословна храна и здравословна диета
 Диетични насоки за хранене – сравнителен анализ на хранителните пирамиди в няколко

европейски страни
- течности - препоръчителен прием
- плодове и зеленчуци - препоръчителен прием, примерно меню
- храни, богати на въглехидрати - препоръчителен прием, примерно меню
- храни, богати на протеини - препоръчителен прием, примерно меню
- млечни продукти - препоръчителен прием, примерно меню
- мазнини и масла - препоръчителен прием, примерно меню
- храни и напитки, богати на мазнини, захар и сол - препоръчителен прием, примерно меню
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- алкохол - допустим прием
 Хранителна стойност на продуктите – съдържание на енергия (в калории), макронутриенти

(въглехидрати, протеини, мазнини), микронутриенти (витамини и минерали) и фитохимикали.
Изчисляване на хранителната стойност

 Балансиране на менюто – разпределяне на дневния енергиен прием между храненията
Пети модул. Адаптирана храна за възрастни хора
 Възможности за хранително-вкусовата промишленост - доставчици на суровини за

производство на храни, производители на готови хранителни продукти, магазини за търговия на
дребно, фирми за доставка на храни, хотели и ресторанти. Състояние на индустрията в различни
европейски страни. Възможности за адаптиране на храните – намаляване размера на
опаковката/порцията, повишаване на хранителната стойност (използване на съставки с повече
мазнини, въглехидрати, протеини, фибри), обогатяване на храните (добавяне на компонентни –
подобрители), подобряване на вкуса и външния вид, промяна на опаковките (с цел по-лесно
разопаковане на продукта), директен маркетинг (доставка до дома), подобряване четивността на
етикетите, ниски рафтове, удобни колички за пазаруване и т.н.

 Възможности за сектора на услугите – доставчици на храна по домовете, социални кухни,
заведения за обществено хранене. Препоръки и примери за обогатяване на ястията и за осигуряване
на подходяща атмосфера за хранене – обзавеждане, начин на сервиране, поведение на персонала и
организация на храненето.

 Възможности за здравеопазването - предимно домове за възрастни хора. Скрининг на
хранителния статус.

Заключение
Електронното обучение е съвременна форма на обучение, която дава възможност на

участниците да се учат със собствено темпо, когато и където им е удобно. неговите основни
предимства пред традиционното обучение са свързани с активната роля на обучаемите,
интерактивността, използването на разнообразни атрактивни средства за визуализация на материала
и за проверка на усвоените знания. в този смисъл разработеният курс би бил особено подходящ за
придобиване на знания в областта на храненето на възрастните хора, от страна на много широка и
разнородна аудитория. а това несъмнено би съдействало за повишаване качеството им на живот.
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Abstract: Some important discrepancies in weather forecast for urban area during frontal zones’
transitional periods are constantly observed, when air pollution is combined with electromagnetic smog.
Often the days’ lasting phenomenon is due to an unstable phase in humidity transition, which is generated by
electromagnetic smog stimulation of anthropogenic aerosol aggregation. This result is a fog-like cover
which intensifies pulmonary illness and allergies.
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Introduction

Air pollution causes millions of deaths all over the world, according to the United Nations. Some parts
of the world have a detailed view of local air quality from ground sensor networks and forecast models that
generate public alerts. But for much of the world this type of information and warning are not available.
Pollution plumes from cities and forest fires could be seen moving downwind hundreds of miles. For big cities
recently wind and rain, the usual air-cleaning factors, sometimes turn to be harmful (e.g. acid rains,
contamination of areas which are distant from the pollution source). Spacecraft are orbiting the Earth with
instruments to track pollutants (carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and particulates).  Most
sensors work by taking in a jumbled spectrum of light scattered or absorbed when sunlight interacts with
molecules and particles. Each pollutant has a unique "spectral" fingerprint that scientists tease out of the
atmospheric soup with algorithms they continually fine-tune. The information about air pollution coupled with
that from weather-satellites could better unravel the complex ebb and flow and mixing of pollutants from
different sources. This would be a more solid scientific foundation for smart strategies to cut air pollution [1].

In the last decades a new anthropogenic subtle, complex danger emerges. “Electromagnetic smog”
(EMS) is a term used to refer to a mix of low-level electromagnetic fields that exist in the modern
environment. This "smog" is not just generated by mobile phones, but also by Wi-Fi routers, tablets, laptops,
power lines and cell towers (Fig. 1).

Fig. 1. Electromagnetic Smog over urban areas
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The synergism of air-pollution and electromagnetic smog is harmful not only for human health
(cancer, pulmonary diseases, allergies etc.), but for urban infrastructure elements too.

For Sofia city and its suburbs in the isolated by mountains Sofia field in the recent couple of years an
irregular increase in the discrepancies between weather-forecast and real situation in regard to precipitation
is witnessed: visually observed a pre-rain cloud system above a highly urbanized district is in an unstable
equilibrium without raining for at least a day; later it dissipates, sometimes after 2-3 days, which is too long
for the normal natural weather-‘thermodynamic’ water-transformation cycle. This seems to be strange, at
least due to the fact that the models and the computer are constantly improved. The commented meteo-
phenomenon happens after a couple of days with negligible gradients in the meteo-parameters values, during
quiet (without wind) cold days and air-temperature near the dew point. Usually such situation is typical for
the periphery of already transformed to weak (Atlantic) cyclones, where the differences in dynamic between
the warm and cold regions are relatively small. For open areas (Bourgas, Stara Zagora, Plovdiv) such
abnormalities aren’t registered. This suggests that the combined influence of local topographic space-scales
and cloud-formation phenomena-scales could be of some significance too, besides something unknown.

Theory

Our decision, besides the field in situ meteo-data [2] to use satellite (from TERRA and AQUA)
images too, is because the latter provides a friendly useful, large-scale and long term, complex picture of the
phenomena evolution. From the space data-bank for atmospheric pollution and clouds for a ten years’ period
[3], collected  in the Space Research and Technology Institute, several cases were chosen, some depict more
than one day lasting situations with the above mentioned conditions. The studied cases are 2 multi-days (8-
11.01.2007, 6-8.03.2007) and 5 one-day (10.12.2006, 10.11.2012, 7.02.2014, 19.12.2015, 16.01.2015) and
each comprises 2 regions: Sofia and Stara Zagora, or Bourgas. For all of them there was no temperature-
inversion, the moisture is ~> 80%, the wind speed is<2 m/s, the surrounding temperature is around and
below the dew-point temperature (Td), the stable St-cloud cover is low (H~1 km), rarely alternatively is
changed to fog and vice versa. This is typical for unstable equilibrium, i.e. sensitive to in narrow margins of
local meteo-parameters – the ‘small’ governing factors’ effect. For all these cases, which are part of vast
areas (L~<100 km), the weather forecast probability >80% was for steady raining which was really valid,
except for the commented Sofia region. The latter is surrounded by mountains, i.e. some ‘wall’-type effect
could reflect the atmospheric flows, thus influencing the scales cloud formation process. An example is
shown on Fig. 2:

Fig. 2. Smog over Sofia region at 11.01.2007 (image from Aqua)

Our attention is focused on the possibility that obviously the ‘governing’ influence of some ‘tiny’
factor(s) is omitted in the theory. The suspicion is that they should be newly emerging, highly probable are
anthropogenic (probably a result from the urbanization). The first defied targets were the urban ‘thermic
cap’, the differently modified albedo. The concentration of high buildings and their effect on local vertical
atmospheric circulation, due to their relatively rare distribution which perturbs the vertical air-flow, couldn’t
be effective too.

The next point of interest are the different anthropogenic aerosols’ concentrations above large-scale
(L>10km) 2-D-areas around traffic high-ways (the “Sofia South Arc”) where the specific surrounding
topography (Vitosha mountain) assists the formation of long-lasting smog. But there are other urban areas
with smog too and with usually low wind dynamic due to the concentration of buildings, where the pre-rain
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cloud cover doesn’t show the commented behavior. Of importance is that both area types are with high
concentration of broad spectra electromagnetic smog generated by different antenna fields.

Clouds develop from condensation of water vapor to water droplets and ice particles. The rain-
probability depends critically on the saturated vapor pressure and therefore on the temperature conditions in
the saturated atmosphere layer. But it also depends on the size (radius), shape, and surface tension of the
condensing water droplet, which is determined by its chemical constituents. The relative humidity correlates
with the temperature and the size of the water droplets that condense at cooler surfaces or other condensation
points.

Not all raindrops are created equal. The size of falling raindrops depends on several factors, including
where the cloud producing the drops is located on the globe and where the drops originate in the cloud. The
drop size distribution is one of many factors that determines how big a storm will grow, how long it will last
and how much rain it will ultimately produce. Without knowing the relationship or the ratio of those large
drops to the smaller or medium sized drops, we can have a big error in how much rain we know fell and that
can have some big implications for knowing long term accumulations which can help with flash flood
predictions. Drop size distribution influences storm growth by changing the rate of evaporation of rain as it falls
through dry air. Smaller drops, for instance, will tend to evaporate faster and subsequently cool the air more.
This leads to stronger flow of downward moving air that can cause damaging winds when they reach the
ground. However, these same down-drafts can interfere with the upward flowing air that fuels the storm and
cause the storm to weaken or dissipate.

Fig. 3. A conceptual picture, showing how the size and distribution of raindrops
varies within a storm.

Fig. 3 [12] represents a conceptual greyscale image showing how the size and distribution of
raindrops varies within a storm. The grey peripheral zones (blue and green ones in the original image)
represent small raindrops that are 0.5-3mm in size. The bright central zones (yellow, orange, and red ones in
the original image) represent larger raindrops that are 4-6mm in size. A storm with a higher ratio of yellows,
oranges, and reds will contain more water than a storm with a higher ratio of blues and greens.

Fig. 4. Illustration of coagulation and coalescence mechanisms
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For coagulation (Fig. 4) its rate sharply decreases with the increase of the aerosols’ charge, but for
the diffuse coalescence the charge value doesn’t matter. The latter is an auto-model process – the aerosol’s
distribution function f for u/ucrit isn’t time dependent, while for ucrit ~t, where t is a time.

Fig. 5. Distribution of aerosol size (u) in case of diffusion coagulation

In reality the processes are very sensitive to different non-linear combination of multiple factors
(drop’s: size, electric charge, temperature, concentration, specific reaction times, chemical composition;
relation between specific reaction time and time for equilibrium for different processes; molecular forces
(evaporation rate); cloud’s vertical size and height above the ground; wind speed; altitude; atmospheric
pressure) whose real values vary in order. On the Fig. 5 we illustrate the distribution of aerosol sizes. All
these arguments mean that the water phase transition (cloud, fog, rain) is a multitude of irregular processes
situated in the cloud volume. They all are highly sensible for molecular, i.e. small-scale electromagnetic
forces.

Fig. 6. Typical time scales for system, containing aerosols and water vapor

Does electromagnetic smog influence the water transition cycle? How? Why in such a polar manner?
Our suspicions are based on some sound reason speculations. The urban aerosols in the clouds are

like water-droplets dimmers, but with a more complex polarization being a weak electrolyte. Besides to
temperature, their sensitivity to EMS could change the electric charge exchange, i.e. the cloud condensation
nuclei formation and evolution [4]. On the Fig. 6 we show characteristic times system, containing aerosols
and water vapor in the case of 1 Atm pressure and 00C temperature.

The liquid aerosols are electrically charged when grouped in two ways: coalescence- when both the
steam and the aerosols’ pressures are at equilibrium the water molecules are attached to bigger aerosols and
smaller evaporate; coagulation- when two aerosols merge to one drop. On the Fig. 7 we show averaged
electrical potential for different time for reaching double value of water vapor molecules.
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Fig. 7. Averaged electrical potential Z for different time for reaching double value
of water vapor molecules.

The human generated electromagnetic radiation is contributing to global warming by diverting
kinetic energy limiting electrostatic attraction (KELEA) from its presumed association with cosmic rays. It is
viewed as normally participating in the formation of cloud condensation nuclei (CCN) [7]. It may do so by
transforming electrostatically inert particles into electrostatic aerosols capable of acting as CCN. The
resulting clouds act as a reflective barrier to some of the infrared radiation from the sun and, thereby, reduce
the Earth’s heat. The increasing level of electromagnetic radiation in the atmosphere is reducing the capacity
of cosmic rays to deliver adequate KELEA to maintain climate stability through optimal cloud formation.
Specifically, the fluctuating electrical fields accompanying electromagnetic radiation may do so by
competitively withdrawing some of the KELEA from the incoming cosmic rays.

Introducing electrically charged droplets into a naturally occurring cloud will affect the collision
probabilities and hence the rate of droplet coalescence to produce rain drops and depending on the nature of
the cloud result in increased rain drop growth. Initially, negative ions are generated from a corona discharge
wire array [8]. The ions become attached to particles in the atmosphere, which later act as cloud
condensation nuclei (CCN). The ions are conveyed to the higher atmosphere by wind, atmospheric
convection and turbulence. The electric charges on these particles are transferred to cloud droplets; and the
electrostatic forces on droplet interaction aid the coalescence of the cloud droplets. This results in enhanced
raindrop growth rate and ultimately increasing rainfall downwind.

In 1990’s, MIT’s Atmospheric Laboratory conducted field trials in non-conventional weather
modification technologies. Through further studies, atmospheric researchers developed a theory that
identified macroscale weather chaos as ‘the key’ to influencing weather. During late 1990’s an independent
research team in Australia stumbled on an ‘atmospheric mechanism’ whilst exploring origins of this theory
[9].

Experimental trials revealed that “small amounts of electromagnetic energy, applied intelligently,”
could force change into weather, based on atmospheric sine wave patterns. This research culminated in the
development of an atmospheric resonance technology [10]. The “Aquiess” weather modification is based on
frequencies that are discoverable, code and algorithms, which can enable (an apparent) direct connectivity
between programming operations and atmospheric systems. Using this ‘resonance mechanism’ it is possible
to demonstrate modification of atmospheric streams of gentle soaking rain. Electromagnetic wave forms are
utilized to deliver signals toward a target weather system that may be as remote as beyond the visible
horizon. Proprietary technologies which draw upon data from locally applied hardware and software as well
as disparate sensors, are deployed to modify the patterns forming ‘oceanic corridors’ that deliver rain.
Scientific analysis of the “Aquiess” results, shows what is described as ‘resonance technology’, has both a
vast reach and incremental scalability. The “Aquiess” gentle soaking rain and micro-weather modification
can assist in a range of applications: drought mitigation, flood reduction, frost avoidance, hail mitigation,
heat wave mitigation, precipitation, wind reduction.

In future research some ideas from dust plasma research probably could be helpful. The latter’s
variability determine the open and non-Hamilton character of the system and change the non-linear
screening. These have one physical cause – the aerosol charges and their flows, modulated by
electromagnetic smog [11].

All these processes shouldn’t be mistakenly regarded to the hailstone and graupels interactions in
Cu-Nb which has nothing in common with the topic of this work.
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Conclusion

Our future work on the topic of this paper should include detailed in situ measurements of aerosols
and meteo-parameters plus amplitude, frequency, modulation mode and work regime of electromagnetic
antenna fields. Because of some preliminary suspicions about the perturbations the electromagnetic smog
causes to radar (“Sentinel”-1) images of the 2015-yr.-cases, a further study is necessary too. Although
precise computational work won’t be of great key help, after preliminary a “sound reason” based qualitative
analysis, some studies of extreme parameters’ combinations should be done. A broader program which uses
different types of satellite images is aimed at the research of artificial sporadic and on-purpose influences on
natural processes, the procedures for their detection and the ecologic impact. Another step is risk assessment
of such hazards in order, if not to prevent, at least to minimize some negative results.

NASA and other spacefarers are now taking a pursuit of the air-pollution lethal global health hazard
to a new level with science and technology projects – build a rigorous in-house science infrastructure to
develop new space sensors, fly airborne field experiments to directly sample the atmosphere, conduct
laboratory work and comparisons of data from space- and ground- based instruments and develop
computational models. Of great use will be the GPM, launched in 2014 which is the first Dual-frequency
Precipitation Radar (DPR) to fly in space, as well as a multi-channel GPM Microwave Imager (GMI). The
DPR makes detailed 3D measurements of rainfall, while the GMI uses a set of 13 optimized frequencies to
retrieve heavy, moderate, and light precipitation measurements at the Earth's surface. As GPM improves our
understanding of precipitation from space, that information will be vital in improving weather models and
forecasts.

The MAIA sensor (Multi-Angle Imager for Aerosols) will analyze the sizes, compositions and
quantities of particulate air pollution [12]. Scientists will combine that information with public health records
to probe connections between particulate pollution and specific health impacts, such as adverse
cardiovascular and respiratory diseases and premature deaths. An international constellation of three separate
sensors NASA TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution) will collect hour-to-hour air
pollution measurements over North America from a fixed position directly over this hemisphere should be in
operation by 2022.
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Abstract: Bulgaria is among the countries with highest number of the victims of road accidents per capita in
the European union – 92 deaths per one million people of the total population (while in the EU the mean
level is 65 deaths per 1 million people of the population). Road accidents cause big loss of property as well.
That’s why it is important to study the factors that lead to crushes. Among them the weather plays a
significant role. In the present paper we study the effect of the different weather types on road safety.
Data and methods: We used daily information for the number of the minor and serious road accidents in
Sofia for the period October 2001 – January 2009. The Fiodorov-Chubukov’s complex-climatic method was
used to characterize meteorological conditions in order to include a maximal number of meteorological
elements in the analyses. We used t-test to compare the number of the traffic accidents in the days with
different weather conditions.
Results: The number of minor road accidents is statistically higher during the VII weather class (rainy), IX
class (with transition of the temperature thought 0°C – cold spell), XI and XII class (moderate and
considerable frosty) compared with X class (slightly frosty), as well as I and II class (very droughty and
droughty). Another trend we observe for the serious road accidents – their number is highest when the
weather classes from the warm part of the year have been realized and during rainy weather (I, III and VII
class), while the lowest is the number of accidents during the cold part of the year – X, XI and XII classes.
The reasons for these differences could be commented not only in the light of unfavorable weather conditions
(high temperatures, rain, fog, black ice, etc.) but also with the changes in the drivers’ behavior. People drive
with higher speed in warm weather, sleep lesser hours in the summer months because of other activities, use
seldom their cars when it’s snowing or when there is snow cover, etc.

Key words: weather classes, road accidents, road safety

Въведение
Под пътно-транспортно произшествие (ПТП) се разбира събитие, възникнало в процеса на

движението на пътно превозно средство и предизвикало смърт или нараняване на хора, повреда на
пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети (сайт на Пътна
полиция). Както в България, така и в цял свят пътно-транспортните произшествия са проблем със
значими здравни, социални и икономически последици. По данни на СЗО в световен мащаб при ПТП
ежегодно загиват повече от 1,25 млн. души, а още 50 млн. получават травми (WHO, 2015). В общата
структура на смъртността в развитите страни транспортният травматизъм е на трето място след
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сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. За населението в трудоспособна възраст обаче
транспортната травма е основна причина за смърт (под ред. на Раданов, 1990).

От началото на водене на статистика през 1951 г. средно в България загиват по 920 души
годишно, а броят на ранените е 5637. За последните 20 години броят загинали е средно 1106 души, а
този на ранените се е повишил значително – до 8301 годишно. Близо 30% от тежко ранените остават
инвалиди за цял живот. От общия брой на убитите 24% са деца, юноши и млади хора до 24-годишна
възраст. От пострадалите 60% са в трудоспособна възраст (Световен ден на жертвите при катастрофи,
2013). Неблагоприятно е и мястото на страната ни в статистиката за броя на загиналите при ПТП на 1
млн. жители, където България е на едно от челните места - 102 души на 1 млн. д. население, която е
около 2,5 пъти по-висока от смъртността по пътищата в редица европейски страни, като Англия,
Холандия, Швеция и др. (Национална стратегия, 2011).

Освен жертви и ранени, ПТП причиняват и големи материални загуби. По данни на СЗО в
резултат на пътнотранспортните произшествия националните икономики всяка година търпят загуби
в размер над 3% от брутния вътрешен продукт (WHO, 2015). През 2009 г. в Европейския съюз са
отчетени загуби от ПТП в размер на 130 млрд. евро (Национална стратегия, 2011).

Ето защо от особено важно значение е проучването на факторите, водещи до ПТП. Важно
място сред тези фактори заема метеорологичното време. Въпросът за неговото влияние е обект на
множество публикации в чужбина, докато в България такива почти липсват. Резултатите от тези
проучвания могат да имат голяма приложимост в практиката с оглед превенцията на ПТП.

Метеорологично време и пътно-транспортни произшествия – преглед на литературата
по проблема

Темата за влиянието на метеорологичните условия върху пътната безопасност е разглеждана в
множество проучвания и публикации в международни списания и технически доклади. Проучванията
на тази тематика водят началото си от 50-те години на 20 век (Hermans et al.).

Метеорологичните условия оказват влияние както върху броя на катастрофите, така и върху
пътния трафик. Влиянието е най-силно при условия на валежи, мъгла, недостиг на естествено
осветление, вятър, ледообразуване и високи температури.

Валежите от дъжд, сняг или град намаляват сцеплението на пътната настилка. Слоят вода
върху водната повърхност често води до загуба на контакт с повърхността на пътя и плъзгане.
Шансът за плъзгане зависи от пътната настилка, както и от скоростта на превозното средство и
дебелината на грайферите на гумите (Ellinghaus, 1983; Terpstra, 1995; Van Ganse, 1981, цит. по SWOV
fact sheet, 2009). Значение може да има и моментът на самия валеж. След продължителен сух период
ръмежът може да доведе до увеличаване на хлъзгавостта на пътя ако върху него има мазни петна от
масла или прах. Заедно с водата те образуват тънък филм върху повърхността на пътя и увеличават
неговата хлъзгавост. Когато дъждът е по-силен, шансът за приплъзване намалява, тъй като валежът
измива повърхността на пътя (Terpstra, 1995; Eisenberg, 2004). За увеличен риск за ПТП при валеж от
дъжд след по-продължителен сух период свидетелстват и Brodsky и Hakkert (1988), чието изследване
е проведено в Израел и САЩ.

Участниците в пътното движение могат да бъдат затруднени и поради намалената видимост в
периода на валежите. Тя може да бъде редуцирана до около 50 метра по време на силен дъжд или
сняг (т.е. създават се условия, подобни на мъгла). Пръските вода от преминаващите с висока скорост
автомобили също могат да бъдат значителна пречка за добрата видимост на другите шофьори
(Terpstra, 1995). Замъглените стъкла като резултат от високата влажност по време на дъжд могат да
намалят видимостта (Fokkema, 1987). Освен това, вечер фаровете на идващия отсреща автомобил се
отразяват във водата на пътната настилка и често заслепяват водача (Ellinghaus, 1983).

Сравняването на абсолютния брой катастрофи в сухо и валежно време е затруднено поради
факта, че често при валежи транспортният трафик е редуциран.

Метеорологичните условия детерминират условията на пътя, но същевременно и поведението
на водачите (SWOV, 2009). Шофьорите се адаптират към променените метеорологични условия като
намаляват скоростта и увеличават дистанцията между автомобилите (Hogema, 1996, Agarwal et al.,
2005, цит. по SWOV fact sheet, 2009). Въпреки това, тази компенсация към увеличения риск е
недостатъчна и по-високите нива на катастрофи са все още доказани по време на валеж от дъжд
(Edwards, 2000; Andrey & Yagar, 1993; Thoma, 1993, SWOV fact sheet, 2009).

Changnon (1996) обръща внимание, че наблюдаваните през последните десетилетия
климатични промени също могат да имат отражение върху пътната безопасност. Според автора
може да се предполага, че бъдещият климат с повече дъждовни дни през лятото, по-голямото
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количество валежи и повече бури, би довел до по-голям брой на катастрофите с превозни средства и
повече фатални наранявания. По-сухият климат на други места пък също не е компенсация, защото
резултатите показват, че дъждовете след сухите периоди водят до по-голяма честота на ПТП и
нараняванията.

Проучване на влиянието на студеното време и валежите от сняг върху вариациите на дневния
и почасов пътно-транспортен трафик показва, че при хората, които пътуват ежедневно, се отбелязва
най-ниско намаление на трафика заради студеното време (до 14%), докато тези, които не пътуват
редовно, при студено време ограничават пътуването най-много (до 31%). Ясна тенденция за
намаление на обема на трафика заради снега се наблюдава за всички типове пътища (Datla and
Sharma, 2008).

Rooney (1967) и de Freitas (1975) изследват влиянието на снеговалежите върху пътната
безопасност. И двамата стигат до заключението, че градският транспорт е най-засегнатият от снега
сектор и всеки от тях предлага праг относно критичната дебелина на снежната покривка, отвъд който
има най-много щети. Снеговалежите по време на часовете пик имат критично въздействие. Според
Codling (1974) инцидентите с наранявания са двойно повече в снежни дни, но Smith (1982)
установява, че увеличението при ПТП е само 2,2%. Други автори не постигат валидни резултати
поради малкия брой на изследвани снежни дни.

Установено е, че честотата на пътно-транспортните произшествия се влияе от падащото
атмосферно налягане (Roer, цитирано от Nofal и Saeed , 1997). Установената от Д. Габович и кол.
пряка зависимост между пътно-транспортния травматизъм и неустойчивото състояние на времето
потвърждава предположението на O. Harlfinger и G. Jendritsky за нарастване броя на транспортните
произшествия при лабилни атмосферни процеси (Мартон Т., 1981).

Температура на въздуха. Според някои проучвания опасността от катастрофи се увеличава с
около 30 на сто при температура в купето от 37ºС, в сравнение с нормалната температура от около
22ºС. Установено е, че в коли с тъмен цвят температурата в купето може бързо да достигне и дори да
надмине 50ºС. Подобни жеги не само се отразяват негативно върху комфорта на водача, но и
значително повишават риска от катастрофи (в-к «Стандарт», 2005).

Nofal и Saeed (1997) изучават месечните вариации на ПТП в Риад за периода 1989-1993 г. по
отношение на времето от денонощието, условията на осветеността и преобладаващите
метеорологични условия. Те откриват, че общият брой на ПТП е значително по-висок, пряко
корелиращ с увеличението на показателите на сухия и мокрия термометър. Най-много ПТП стават
през летния сезон между 12 и 15 ч. Този период се характеризира с тежък трафик и интензивна
слънчева светлина, която може да доведе до заслепяване на водача. Предполага се, че високите
температури са важен фактор, водещ до увеличаване на стреса и намаляване способността за
изпълнение на интелектуални задачи, както и такива, изискващи значително физическо усилие и
моторни умения. Горещото време е характерно за Саудитска Арабия, където средни температури от
около 34,4-34,7ºС, с максимум от 40-42,7ºС са обичайни за лятото. В такова време е установено
увеличаване на сърдечната честота, задълбочаване на съществуващи патологични състояния като
сърдечни заболявания и емфизема и загуба на зрителна острота. Авторите стигат до заключението, че
продължителното излагане на горещина следва да бъде считано за рисков фактор за безопасността и
здравето на водачите и като фактор, водещ до увеличаване на случаите на ПТП.

Изследователите откриват, че топлинните вълни във Франция имат силно влияние в посока на
увеличение на броя на ПТП. Възможно обяснение за това е фактът, че водачите предпочитат да
преместят планираните си пътувания в късните вечерни или ранните сутрешни часове. Освен това,
горещите вълни нарушават съня на хората, което може да доведе до по-голяма умора във водачите на
пътя (Laaidi and Laaidi, 2002).

Radun и Radun (2006) цитират проучване, проведено във Финландия, според което ПТП,
свързани със заспиване на водачите на волана, се случват по-често (абсолютно и относително) през
летните месеци, особено в следобедните часове. Според тяхното проучване, при мъжете във всички
възрастови групи (с изключение на 26-35-годишните) е налице забележимо абсолютно и относително
увеличение на нещастните случаи, свързани със заспиване през лятото. Детайлен анализ на 44 случая
през летните следобеди показва, че инцидентите със заспиване са свързани с неспецифични дейности
през деня или нощта, предшествал инцидента. Резултатите са дискутирани във връзка с различните
навици на каране и начина на живот през различните сезони от годината, включително качеството на
съня.

Ниските температури на въздуха през зимата, в съчетание с другите неблагоприятни
метеорологични условия, също крият риск. Според резултатите от изследване, проведено в Англия,
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„лошото време” през зимата и свързаният с него стрес изнервят шофьорите и водят до по-голяма
умора. Неблагоприятните атмосферни условия засилват раздразнителността на водачите на моторни
превозни средства към останалите участници в движението и провокират мрачно настроение. Според
английските психолози, именно зимното нервно разстройство на шофьорите е причината за
повишения брой катастрофи (в-к „Труд”, 2005).

Материали и методи
В настоящето проучване си поставихме за цел да установим дали съществува връзка между

различните типове метеорологично време и случаите на леки и тежки ПТП. Данните за
метеорологичното време са предоставени от Националния институт по метеорология и хидрология
(НИМХ). За характеристика на метеорологичното време бе използван комплексно-климатичният
метод на Фьодоров-Чубуков, с цел в анализа да бъдат включени максимален брой метеорологични
елементи. Според този метод има три типа метеорологично време: време през топлата част от
годината, време с преход на температурата през 0°C и мразовито време. Тези типове време включват
16 класа време, които се определят според различното съчетание на средноденонощната температура
и относителна влажност на въздуха, облачността, наличието или липсата на валеж; вятър и т.н. (виж
фиг. 1).

Фиг. № 1 Комплексно-климатична класификация на Фьодоров-Чубуков
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Пътно-транспортните произшествия (леки и тежки) са регистрирани в гр. София за периода 8
октомври 2001 – 24 януари 2009 г. и обхващат данни за 665 делнични дни в този период. Данните са
предоставени от КАТ. Въпреки че разполагахме и с по-актуални данни, ние ограничихме нашето
проучване до януари 2009 г., защото тогава е прието постановление, според което леките ПТП не
подлежат на задължителна регистрация от служител на КАТ, а водачите на МПС могат да се
договорят за покриването на щетите със съответния застраховател. Това веднага дава отражение
върху броя на регистрираните ПТП, което прави редиците с данни нехомогенни. Поради тази
причина периодът след януари 2009 г. бе изключен от статистическия анализ.

Резултати и обсъждане

През проучвания период, според данните на НИМХ, са се реализирали 11 типа време, чиято
абсолютна и относителна честота е представена в табл. №1. През проучвания период най-често
срещан е бил клас III, следван от класовете VI, VII и IX. С относително висок дял е представен и клас
II през топлото полугодие.

Таблица № 1 Класове време, реализирани през периода на проучването
№ на класо-
вете време I II III VI VII VIII IX X XI XII XIII Общо дати
Честота 8 89 198 97 97 48 91 4 24 8 1 665
Относителна
честота, % 1,2 13,4 29,8 14,6 14,6 7,2 13,7 0,6 3,6 1,2 0,2 100

Трети (III) клас време (малко облачно) се характеризира с обща облачност под 7/10 през деня
и през нощта. Температурата и влажността на въздуха могат да варират в широки граници, но
обикновено класът се характеризира с умерени стойности на тези метеорологични елементи.

Клас VI (мрачно) се характеризира с обща облачност над 7/10 през деня и през нощта, но без
валежи. При VII клас (дъждовно) се наблюдава обща облачност над 7/10 през цялото денонощие,
както и валежи от дъжд. В повечето случаи проявата на този клас време е свързана с преминаването
на атмосферни фронтове. Установено е, че този клас време „често провокира депресивно насторение
у хората” (Христов и Танев, 1978).

Класовете VIII и IX (време с преход на температурата през 0°C) се характеризират с
температура над и под 0°C – по време на VIII клас време максималната температура е над 0°C, докато
минималната и средноденонощната температура на въздуха са под 0°C; а при реализирането на IX
клас време максималната и средноденонощната температура на въздуха са над 0°C, докато
минималната температура е отрицателна.

Мразовитото време се характеризира с отрицателни средна, максимална и минимална
температури през цялото денонощие (фиг. 1).

Разпределението на броя пътно-транспортни произшествия при различни класове време е
представено на фигури № 2 и 3.

Фиг. № 2 Среден брой леки ПТП при различни класове време
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Фиг. № 3 Среден брой тежки ПТП при различни класове време

Резултатите от t-теста показват, че броят на леките ПТП е статистически значимо по-висок по
време на VII клас време (дъждовно), IX клас (с преход на температурата през 0°C – студено
нахлуване), XI и XII клас (умерено и значително мразовито) в сравнение с X клас (слабо мразовито),
както и I и II клас (силно засушливо и засушливо).

Друга тенденция наблюдаваме при тежките ПТП – техният брой е най-висок при реализация
на класовете време през топлата част на годината и при дъждовно време (I, III и VII клас), докато най-
нисък е броят на ПТП през студената част от годината – класове X, XI и XII.

Резултатите потвърждават неблагоприятното въздействие на валежите върху броя на ПТП,
както при леките, така и при тежките катастрофи. Въпреки мерките, които обикновено предприемат
шофьорите по време на дъжд – намаляване на скоростта и увеличаване на дистанцията, броят на ПТП
е забележимо (и статистически значимо) по-висок по време на дъжд. Както намалената видимост,
така и несъобразената скорост по време на валеж от дъжд допринасят за повишението на броя на
катастрофите. Несъмнено, роля играе и остарелият автомобилен парк у нас. За съжаление данните,
подадени ни от НИМХ и естеството на класификацията на отделните групи и класове време не ни
позволява да направим заключение за броя на ПТП по време на валеж през студеното полугодие.
Както се вижда от фигура №2 обаче, най-голям е броят на леките ПТП по време на класовете време
през студената част от годината – XII, XI и IX клас време (с отрицателен преход на температурата
през 0°C – към застудяване), при които класове време често се наблюдават твърди валежи, мъгла,
поледица и други неблагоприятни за транспорта метеорологични явления. При X клас време,
изненадващо, честотата на ПТП е най-малка, но това би могло да се дължи на малката честота на
проява на този клас време през изследвания период – едва в 4 от дните на наблюдение, което не
позволява да се направят по-категорични заключения.

Както бе посочено в литературния преглед по-горе, високите температури на въздуха също са
свързани с повишение на броя на ПТП. Интересното е, че този извод, според нашето проучване, може
да се отнесе само при тежките катастрофи (по отношение на I клас време – силно засушливо).
Коментарът на органите на КАТ е, че тогава водачите се движат с висока скорост заради добрата
видимост и сухата настилка и подценяват въздействието на скоростта, като именно високата скорост
е главната причина за случаите на тежки ПТП.

Вниманието на водача също е свързано с високите температури, които могат да причинят
умора и сънливост. Удължава се и времето за реакция. Повечето автомобили у нас все още не
разполагат с климатик за охлаждане през летните месеци (за разлика от системи за отопление през
зимата), което може да повлияе върху броя на тежките ПТП. Освен това в студено време водачите
шофират по-внимателно и спазват дистанция.

Може да се направи предположението, че вероятно метеорологичното време оказва
въздействие повече върху леките ПТП, докато при тежките водещо влияние имат други фактори –
основни причини за катастрофите са несъобразена скорост и отнемане на предимство.

Заключение
Въздействието на метеорологичните условия върху пътната безопасност е все още нова,

малко изследвана у нас област с голямо социално-икономическо значение. Получените резултати
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биха могли да се използват при вземането на превантивни мерки при контрола на движението по
пътищата и да допринесат за намаляването на броя на ПТП при неблагоприятни метеорологични
условия.
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Abstract: The quality of the public places, city’s landscapes, as also the town planning are
important in the living conditions of the urban population, and the regional policy for putting them into
practice is a basic factor for realizing them on European and national field.

The stable and balanced development of the regions in Bulgaria requires new quantitative and
qualitative changes in the regional development, embracing all elements of this development and
maintaining to harmonious and balanced integrating of the whole country’s territory.
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Въведение

Качеството на обществените места, градските ландшафти, както и градоустройството имат
важна роля в условията на живот на градското население, а регионалната политика за прилагането им
е основен фактор за реализация на европейско и национално ниво.

Устойчивото и балансирано развитие на районите в България  изискват нови количествени и
качествени изменения в регионалното развитие, обхващащи всички елементи на това развитие и
водещи до хармонично и балансирано интегриране на цялата територия на страната .

Цел на изследване: проучване на природо - географските условия и обществено -икономически
фактори като предпоставки  за устойчиво развитие на град Пазарджик.

Обект на изследване: литературни източници ,нормативни документи и обществено мнение .

Методи на изследване:
 Анализ :
 теоретичен;
 сравнителен

 Анкета с граждани на град Пазарджик (60 граждани )
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Теоретичен анализ по проблема

Според автентичното си определение устойчиво развитие е „процес на промяна, при който
експлоатацията на ресурсите , насочеността на инвестициите , ориентирането на технологиите и на
институционалните промени са в хармония помежду си и увеличават текущия и бъдещия потенциал,
с който се задоволяват човешките потребности и стремежи”. Това е “Програма XXI век”[4].

За Гюлеметова,М. устойчиво развитие означава “осигуряване на балансирано решение от една
страна на социално - икономическите задачи и от друга на проблемите на опазване на околната среда
с оглед удовлетворяването на жизнените потребности на настоящите и бъдещите поколения”[3]. Пак
според Гюлеметова ,М. “ показателите  за устойчиво развитие са онези белези, които конкретизират
параметъра на изследвания обект или процес”, а”индикаторите за устойчиво развитие са части от
информация, отразяваща състоянието на селището в което живеем ”.

Според Браун,Л. ”повечето от днешните градове не са здравословно място за живот, затова
предизвикателството на общностите е да се пренастроят, общественият транспорт да се превърне в
централно звено на транспорта , да се увеличат тротоарите,пътеките за бягане и велосипедни алеи
,както и замяна на паркингите с паркове ,детски и спортни площадки “[2,стр.248] .

Лайпцигската харта за устойчиви градове [7] изисква две основни направления за постигане
на устойчиво развитие на градовете,а именно “използване на повече подходи от политиката за
интегрирано развитие на градските райони и специално внимание на изостаналите квартали в
контекста на града„.

Природо - географските условия  като предпоставка за устойчиво развитие.

Днешният Пазарджик е разположен в най-западната част на Горнотракийската низина като
административно- стопанска част от Южен Централен район на България.

Географското положение на община Пазарджик определя наличието на предпоставки за
приоритетно развитие на пътно - транспортна комуникация, търговия както и дейности, обслужващи
трансфера на товари, стоки, информация, хора и услуги

Природните условия могат да бъдат разледани откъм благоприятните и неблагоприятните
страни за развитие на отрасли от материалната и извънматериалната сфера.

Низинният релеф с надморската височина 205-210м в Пазарджишкото поле е благоприятен
фактор за ранното му заселване. От двете страни на Марица и притоците й се образува ниска,но
широка незаливна тераса с най-плодородните алувиално-ливадни почви. Богатството на водните
ресурси е представено главно р.Марица и нейните притоци Тополница и Луда Яна, което дава
възможности за екологично селско стопанство в близките квартали на града и изграждане на
напоителни канали. Важен източник на водни ресурси са подпочвените води,които са представени от
грунтови на малка дълбочина и са важен възобновяем ресурс за различни промишлени и други
стопански цели.

Релефът като цяло позволява широка транспортна достъпност и отвореност на града и
прилежащите села.Пазарджик . се намира на трасето на трансевропейските коридори № 8,9,10,което
улеснява бързото транспортиране на произведените стоки с направление ЕС и,Централна Азия ,както
и създаването на малки и средни предприятия с подобрена инфраструктура.

Анализът на План за развитие на община Пазарджик. посочва, че“геостратегическото
положение на община Пазарджик има положителни страни” като част от еврокоридор№10 (от
западна Европа за Близкия Изток), автомагистрала “Тракия”като участък от европейски път Е-80,
коридор №8, свързващ Черно море с Адриатическо море.
Обществено - икономическите фактори като предпоставка за устойчиво развитие на град Пазарджик.

Пазарджик е описан от големия географ проф.Батаклиев,И. като наследник  на старо
тракийско селище Бесапара,средновековен Баткун и център на Татар-Пазарджишката кааза, основана
през 1485г. Особено ценно звучат мислите на Батаклиев, И. за Пазарджик, а именно:
”за един културен и благоустроен град са необходими обществени градинки за разходка и почивка,на
много места са създадени малки цветни градинки,по тротоарите на много главни улици има
насъждения от рози и други цветя,така че има 28 градини,паркове и скверове, заедно с обща площ
676 дка”. [1,стр.344].Най-голяма красота за града според Батаклиев, И. е „незаменимият обширен
(300 дка) остров “Свобода” на р.Марица, изпълнен с гъсти, високи и дебели тополи. На съвременният
етап паркът се разшири и украси със колодрум , хубави цветни градини”,а заедно с това летен
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театър, лятна читалня, зоокът, детски кътове, пътуващо влакче, изкуствени езера и много
увеселителни заведения.

Парк „Остров Свобода”

На съвременният етап Пазарджик е модерен,съвременен град, със  71 979 души население. В
Общинският план за разитие 2014 - 2020г. в една от основните задачи е записано:”да стимулира
възникването на ценностна система и нов подход при решаване на проблеми,ориентирани към духа
на обединена Европа и устойчиво развитие”.[6].

Като център на община и област Пазарджик е важен промишлен, транспортен, търговски и
културен център.

Промишлеността, макар и далеч по-малка по относителен дял в икономиката на града в
сравнение с периода 1944-1989г. е представена от АД ”Елхим Искра” за акумулатори, АД ”Металик”
за металорежещи мащини, ООД ”МИО” за хлебни продукти, Техникс ООД за каучукови изделия,
Валем ООД за продажба на машини с ЦПУ, ”Данели 2000”за сладкарски изделия и други частни
фирми .

В развитието на транспорта се наблюдава реконструкция на вътрешно градска мрежа ,
разширяване на тролейбусната мрежа,както и ВИК мрежа, а осигуряването на безопасна градска
среда се постига чрез изграждане на система за наблюдение, сфетофарни уредби и други технически
съоръжения .

Пазарджик продължава да отстоява своето име на търговси център чрез търговска зона
(между ж.п.гара и гаров квартал) ,голям търговски пазар в централната част на града и множество
магазини.

Като културен център градът е представен от Драматичен театър, Симфонично оперетно
дружество”Маестро Г.Атанасов”, къща - музей ”Станислав Доспетски”, ежегоден фестивал на
изкуствата и др.

В сферата на образованието се оптимизира училищната мрежа в съответствие с Национална
програма за развитие на образованието,а специализираните училища като Езикова гимназия ”Бертол
Брехт”, Математическа гимназия „К.Величков”, Професионална гимназия по икономика и
мениджмънт със своите успехи привличат ученици дори от други области на страната ни.

Пазарджик е представен и с многобройни социални дейности.Чрез Център за социална
рехабилитация и интеграция за лица правонарушители, Център за деца в социален риск, Дневен
център за възрастни хора и детски ясли и други . съвременното местно управление доказва ролята си
на фактор за .добро регионално развитие.

В пространствената структура в зависимост от историческото развитие се отличават няколко
концентрични зони :централна градска част,вътрешен град,периферен град,околоградски район (3-4
км.от града ). Урбанизираните  територии са доминирани  от градския и икономически център,а
активните междуселищни връзки оказват влияние върху пространственото развитие,като най-голямо
въздействие оказват ежедневните трудови миграции . Добре оформени са парковете и
градините,както и пешеходните зони.Основна роля за развитие на ежедневен и седмичен отдих се
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пада на парк „Остров Свобода”,който е дар от наводнението на р.Марица през 1956г и заема площ от
300 дка.

Здравеопазването е важен показател за социална политика .Един от най-важните индикатори
за реализирането й е наличие на лечебни и здравни заведения в общината ,които се разпределят така :
(виж таблица 1).

Таблица 1 .Брой лечебни и здравни заведения през 2014 г.

Показатели Брой лечебни и здравни заведения 2014 г.

Болнични заведения 7

Легла 1000

Многопрофилни болници вт.ч.легла 5 в т.ч.864 легла

ДКЦ 3

Самостоятелни медико-диагностични и

медико-технически лаборатории

28

Медицински центрове 5

Медицински кадри 512

Оценка на вътрешни фактори и условия на средата за устойчиво развитие в международен
контекст и финансова стабилност :

Силни страни :
 Концентрация на ресурси(природни,демографски,финансови ) и инфраструктура на

обществено - икономическо развитие като център на област, община и агломерационен ареал ;

 Изградени международни връзки за сътрудничество ;

 Широка трансгранична достъпност от и към ЕС и Централна Азия;

 Благоприятно членство в национални  и международни организации.

Слаби страни:
 Недостатъчно целенасочени управленски дейности ,свързани с международния

маркетинг на дестинацията;

 Липса на разписана и реално действаща последователна политика в международният
контекст

 148-мо място във финансовия рейтинг на общините в България (висока
задлъжнялост).

Възможности:
 Активно партньорство между местна власт и граждани под различни форми;

 Лобиране и използване на възможности,произтичащи от стратегическите приоритети
на европейската политика;

 Активни мерки за опазване на околната среда и насърчаване на природосъобразния
начин на живот;
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 Стимулиране на енергийната ефективност във всички сфери :сгради,бизнес, битови
нужди и др.;

 Подобряване на инвестиционният климат и засилване конкурентноспособността

Заплахи :
 Неползотворно международно сътрудничество с вече изградени или

потенциални партнъорства ;

 Неефективно разпределение на финансовите ресурси в интерес на гражданите
и бизнеса и развитие на територията.

Анкетата съдържа въпроси със структуриран отговор, както следва:
(А) относно състояние на градска среда – един структуриран въпрос.
(Б) относно обезпеченост с млади кадри - един структуриран въпрос
(В) относно състояние на материална база в болнични заведения - един структуриран въпрос
(Г) относно екологично състояние - един структуриран въпрос

Анализ на резултати от обществено проучване
 От общия брой 61%  приемат градската среда като устойчив индикатор
 на втори въпрос,свързан с обезпеченост на стопански дейности с млади кадри -80 %

отговарят отрицателно
 над 50%  от гражданите на Пазарджик изразяват задоволство от материалната база на

болничните заведения .
 60% изразяват задоволство от екологичното състояние на Пазарджик (виж

приложение 1).
Градът работи по проект ”Устойчиво интегрирано развитие - интегриран план за градско

възстановяване и развитие”,чиято основна цел е с цел повишаване качеството на живот и съответните
екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да подобри физическата
среда на град Пазарджик и прилежащият агломерационен ареал, като част от по - широкообхватна
стратегия за икономическо, социално и екологично развитие”[6].

Специфичните цели на проекта се свързват със следните дейности:

 Да се определят зони на въздействие,които са насочени към подобряване на
икономическото,социалното и екологично положение на градската зона и града като цяло;

 Да се разработи  интегриран план за градско възстановяване и развитие за съответните
зони,които да подпомогнат формирането на дългосрочна визия за развитието на града посредством
реализация на проекти и привличане на координирано управление на разнородни инвестиции
подпомогнати от структурните фондове на ЕС ;

 Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация
стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие,секторни
политики,програмни документи и устройствени  схеми в рамките на определените зони на
въздействие .

Проект ”Устойчиво интегрирано развитие - интегриран план за градско възстановяване и
развитие” откроява три основни зони за реализация :

Зона с потенциал за икономическо развитие – обхваща основна производствена зона с площ
326,22 ха в близост до защитена територия – р.Марица (Натура 2000) .

Зона с потенциал на икономическо развитие
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Зона за благоустрояване на градската жизнена среда обновяване на обекти на образование,
култура, социални и административни обекти,обновяване на търговски обекти и включва кв.Център
,кв.Вароша, кв.Казарма, кв.Моста Марица с площ 122,83 ха и население 6547д.

Предмет на програмата е обновяване на социални обекти, намаляване сегрегацията на ромски
и други етнически малцинства с преобладаващ социален характер и обхваща кв.Младост, Широк
център, кв.Ябълките, кв.Изток, Петковски квартал, кв.Махалата и кв.Марица-Болница с площ 305,14
ха и население 36 947д.

Заключение

Със своите благоприятни природо-географски условия и обществени фактори община
Пазарджик все повече се превръща в проспериращ културен, промишлен, търговски и транспортен
център с национално и европейско значение ,запазил богато културно-историческо наследство, с
възможности за устойчиво социално- икономическо развитие.
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Приложение 1
А Н К Е Т А

Уважаеми г-н/г-жо,
Провеждаме проучване относно устойчиво развитие на град Пазарджик. Молим да

изразите отношението си към зададените въпроси, като срещу формулираните твърдения
поставите знака X. Предварително благодарим!

А. Общо за състоянието на  градската среда
Според Вас градската среда на Пазарджик е устойчив индикатор за екологичното

състояние на града
а) съгласен
б) отчасти
в) не съгласен
Б. Общо за  състоянието на обезпеченост на стопански дейности със млади кадри
Според Вас обезпечаването на града със млади кадри в производствената и

непроизводствена сфера е сериозен проблем
а) съгласен
б) отчасти
в) не съгласен
В. Общо за състоянието на материалната база в болничните заведения
Според Вас системата на здравеопазването е добре обезпечена с материална база
а) съгласен
б) отчасти
в) не съгласен
Г.Може ли да се каже,че Пазарджик е екологично чист град?
а) Да
б) Не
в) Отчасти

Вашата възраст ..................................
Вашата професия ...............................
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Abstract: A simple and cost effective method is proposed for recycling fly ash from a Bulgarian thermal
power plant (PPT) using this waste product as a resource for the synthesis of zeolite composites. The method
consists in prolonged alkali activation of the ash at room temperature. Morphology, elemental and
mineralogical composition of the products and of the initial ash are studied by SEM, EDX and XRD. The
results of the present study show that even at room temperature, composites with a high content of the
valuable zeolite X (FAU) can be synthesized employing sufficiently long treatment times. The formation of
zeolite X crystallites begins after about 3 months of alkali activation as their sizes and content and thus the
yield continuously increase with the treatment time. The zeolite composites synthesized in this way are tested
as absorbents with respect to the water solutions of malachite green (MG) used as a dye in the textile, paper
and lather productions and as a disinfectant in the aquaculture industry. It is found that the absorption
properties of the zeolitized composites are substantially better than those of the non-treated ash: the former
almost fully absorb the dye for much shorter times. The results of this investigation demonstrate that
employing the proposed simple and energetically effective method, the fly ash of coal-burning TPPs can be
recycled into zeolite composites especially suitable as sorbents for removing MG from effluent waters and
avoiding in this way its toxic influence on the environment, including on the aquatic life, the animals and the
people.

Key words: TPP, fly ash, zeolite, absorbance, malachite green, effluents

Introduction
Over 6 million tonnes of fly ash (FA) are generated every year as a by-product from Bulgarian coal

combustion thermal power plants (Shoumkova, 2006). About three fourths of this fine-powdered waste is
being disposed in landfills and ash ponds creating serious problems with air and water pollution (Shoumkova
et al, 2006, Silva et al, 2012). On the other hand, FA contains significant amounts of crystalline and
amorphous aluminosilicates that could be utilized for zeolite production. Since the initial study on the
conversion of FA into zeolite composites (Höller et al, 1985), a large number of scientific articles have been
published on FA zeolitization. In all these studies, hydrothermal alkaline activation has been predominantly
used to ensure high dissolution rates of Al and Si containing phases of this waste as well as possibly faster
nucleation and growth of the respective zeolite phases (Querol et al, 2002, Murayama et al, 2002, Molina et
al, 2004, Inada et al, 2005, Pimraksa et al, 2010, Shoumkova et al, 2011, Shoumkova et al, 2013). However,
the hydrothermal synthesis is energetically inefficient and its industrial application requires substantial
investments. That is why for the re-utilization of a high-tonnage waste like fly ash it is important to use
simple, energetically efficient and low-cost routes.  Recently, first attempts have been made in this respect,
namely for recycling fly ashes into products rich in zeolite phases employing low temperature synthesis
(Derkowski et al, 2007, Franus, 2012, Belviso et al, 2012, Zgureva et al, 2015). Experiments for room
temperature zeolitization of another coal-burning waste product, the wet bottom boiler slag from a Bulgarian
TPP, have been also performed by the present authors (unpublished). The aim of this investigation is to
synthesize composites rich in valuable zeolite phases employing room temperature alkali activation and
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using as a source of silicon and aluminum fly ash from a Bulgarian TPP, namely TPP “Republika”, near to
the town of Pernik.

One of the possible fields for application of the composites thus synthesized is to use them as
absorbents for purifying waters polluted with dyes (Woolard et al, 2002, Shoumkova, 2011), e.g. with
malachite green. Malachite Green (MG), also called aniline green, is a cationic dye widely used for coloring
leather, wool, paper and silk, as a food coloring agent, or as a disinfectant in medicine and fish industries
(Han et al, 2010, Ghasemi et al, 2016). However, its oral consumption is toxic, hazardous and carcinogenic
due to presence of nitrogen in its structure and its removal from effluent waters is a serious ecological
problem (Wang et al, 2005, Bulut et al., 2008, Kushwaha et al, 2014). That is why with a view of their
eventual future application, the absorption properties of the zeolite composites will be thoroughly
investigated with respect to water solution of MG and the results will be compared with those of the initial
fly ash.

Material and methods
The fly ash (FA) used in the present study was collected from the Bulgarian coal burning Thermo

Power Plant (TPP) “Republika”, Pernik. The latter operates with low-grade subbituminous coal mined in the
Pernik region and generates nearly 300 ktons FA yearly (Dimova et al,  2011). The fly ash from this TPP is
characterized with low contents of calcium and glassy phase and with a relatively high content of unburned
carbon (Donchev. et al, 2001, Shumkova, 2006, Dimova et al, 2011). Up to now, this solid residue has been
not recycled and has been disposed in two landfills near the town of Pernik, only.

The ash zeolitization was performed using a method similar to that reported by Derkowski et al.,
2007 and Franus, 2012. For this purpose, 10g fly ash was added to 150 mL 5M water solution of NaOH
(purity > 98%). The suspension thus obtained was stored in a polypropylene bottle at room temperature and
stirred and shacked several times per week. Small aliquots, taken after 144, 210 and 255 days, as well as the
rest of the suspension taken after 410 days of alkali treatment were analyzed. The solid suspension
constituents were separated by filtration, washed to neutral pH, and dried at room temperature. The ratio
between the masses of the solids and the initial fly ash expressed in percents was used as a measure for the
yield.

The samples thus prepared were analyzed using different experimental techniques to obtain
information about the elemental and phase compositions, the morphology and the yield of the reaction
products. Further on, these samples will be denoted by the capital letters “R” (“R” from “Republika”),
followed by the time of alkali activation. For example, the code name R144 means a sample obtained after
144 days alkali activation of the initial fly ash R0.

The mineral composition of all samples was determined using Philips PW 1050 powder
diffractometer in the 2 interval from 6 up to 85 degrees. Equal mass of powdered samples and identical
sample holders were used in all XRD measurements.

The morphology and the integral chemical composition of the samples were studied by SEM
(JSM6390 apparatus), equipped with Oxford Instruments EDX analyzer.

The absorption properties of the initial fly ash as well as of the zeolitized products were investigated
with respect to water solution of malachite green (MG). All absorption measurements were carried out by
UV spectrophotometer, 1200 Series, Cole Palmer Instruments Company.

Results and discussion
Table 1 summarizes the data for the integral chemical composition of the initial fly ash R0 together

with that of the zeolitization products R144, R210, and R410. The content of the main constituents, SiO2 and
Al2O3 in the initial fly ash was 55 and 29 mol%, respectively.

Table 1. Data on the chemical composition and the SiO2/Al2O3 ratio of the initial fly ash and zeolitized products.

mol% Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 Fe2O3 SiO2/Al2O3

R0 0,00 1,94 28,67 54,63 1,08 4,87 1,53 1,35 5,94 1,91

R144 8,04 1,97 33,91 43,68 0,00 1,94 2,85 1,16 6,46 1,29

R210 9,91 2,47 33,75 41,28 0,00 1,86 2,84 1,06 6,47 1,22

R410 10,42 1,91 34,37 41,35 0,00 2,04 2,55 0,99 6,36 1,20
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Figure 1 presents the X-ray diffraction spectra of the initial fly ash R0 and of the zeolitized products
R210 and R410. As seen in the figure, two crystalline phases: quartz (SiO2) and mullite (3Al2O3.2SiO2) are
the sources of silicon and aluminium in the initial FA (sample R0), respectively. Small amounts of rosenite
(FeSO4.4H2O) and of iron oxide (Fe2O3) were also present in R0. In the spectrum of sample R210, besides
the peaks of quartz, mullite, and rosenite, new peaks appear, the most intensive of them is the peak at 2 =
6.15o. After thorough analysis, it is found that these new peaks indicate the formation of the valuable zeolite
X phase. The same crystalline phases as in sample R210 are identified in the spectrum of sample R410.
However, the comparison of the heights of the most intensive peaks of zeolite X shows that the content of
this phase in sample R410 is more than 3 times higher than in the sample R210. As zeolite X has a large pore
size (7.3 Å) and a high CEC (5 meq g-1), such zeolite-ash composites appear to be promising molecular
sieves and high-cation exchange materials (Querol et al, 2002), like the sample R410 with a high content of
this valuable zeolite phase.

Fig. 1. XRD patterns of the initial fly ash (the black curve) and of the products obtained after 210 and 410 days
of alkali activation (the red and blue curves, respectively). Q – quartz (SiO2); M – mullite (3Al2O3.2SiO2); R –

rosenite (FeSO4.4H2O; X – zeolite X, type FAU (Na96(Al96Si96O384)(H2O)384.3).

Figure 2 shows the morphology of the initial fly ash and of the zeolitized product after 410 days of
alkali treatment. Some of the fly ash particles are spherical while other particles are of irregular form
(compare Figs 2a and 2b). After 410 days of alkali treatment, the surface of the fly ash particles is fully
covered with zeolite crystallites (Fig.2c). Bigger octahedral crystals with well developed faces have been
observed rarely (Fig. 4d). Their morphology is typical for the crystals of zeolite X (Derkowski et al, 2007,
Franus, 2012, Zhang X, et al, 2013).

The results of yield determination are presented on Fig.3. As seen, the yield initially steeply
decreases which obviously is due to the ash dissolution under the influence of NaOH. After that the yield
begins to increase with the time of alkali activation reaching a value of about 103% after 410 days.
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The results shown in Fig.3 are in agreement with the data on the chemical composition and the
results of the XRD analysis: the yield increases with the concentration of Na2O and the content of zeolite X
phase in the zeolitized product (see Table 1 and Fig.1).

Fig. 2. SEM images of the initial fly ash (a and b), of the zeolitized fly ash particle (c) and the morphology of
zeolite X crystals (d) obtained after 410 days of alkali treatment.

Fig. 3. Yield of the zeolitized products after different times of alkali activation. The yield is calculated as ratio (in
percents) between the masses of the solid reaction products and of the initial fly ash.
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Fig. 4 Morphology and surface structure of particles from the initial fly ash R0 (a) and of the zeolitized products
(b and c) after 144 and 410 days of alkali activation, respectively.
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Figure 4 shows the changes occurring in the reaction products with the time of alkali activation. For
comparison, a SEM image of the non-treated fly ash is also given (Fig.4a). As seen, the population of zeolite
crystallites increases in number and sizes with the time of alkali treatment (compare Fig.4b with Fig.4c).

The next figure presents our investigations on the kinetics of MG removal using as a sorbent the
zeolite composite obtained after 410 day of alkali activation, i.e. the composite with the highest content of
zeolite X phase. On the same figure, the respective dependence is also given for the initial fly ash. As seen,
the zeolite composite absorbs the dye faster and what is more important to a higher degree than the initial fly
ash: The concentration of MG decreases from 10 down to 0.3 mg L-1, i.e. more than 30 times  in contact with
the zeolite composite while for the initial fly ash this decrease is about 10 times, only.

Fig. 5. Transmittance (in %) of water solution of malachite green as a function of the contact time with the
zeolite composite R410 (red curve) and with the initial fly ash (blue curve).

Conclusions
A simple and energetically efficient method is proposed for recycling the fly ash into composites

with a high content of the valuable zeolite X. The circumstance that the high degree of zeolitization can be
achieved even at room temperature and under the influence of non-expensive reagents like NaOH, only,
guarantees that this method could find industrial application for re-using this high tonnage by-product of coal
fired TPPs. The composites thus synthesized possess good absorption properties with respect to water
solution of malachite green and can be successfully applied for removal of this dye from effluent waters of
many industries. Two important results follow from our investigation: The first one is that the recycling of
fly ash can be realized by a simple and cost effective method. The second one is that the recycled product
can be used for management of other wastes, namely for purifying of effluent waters.
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Abstract: In the 40s of XX-century began the mass construction of highways in California, USA, and the
noise from road traffic began to create problems. In the late 60s and early 70s creating a computer model to
assess the level of noise emanating from a linear source of noise. Available construction of transport noise
protection screens and creating a legal framework to combat noise generated by road traffic. In the present
article discusses the history of the emergence of noise barriers, and as the methods for calculating their
effectiveness.

The list of California’s first sections of interstate is quite impressive. California already had more
than half a dozen routes by 1947, totaling 1,938 miles, including I-5, I-8, I-10, I-15, US 40, I-80, I-505, and
I-580. “Beltline and circumferential” routes (more commonly called bypasses, such as today’s I-710, I-280,
and I-880) were added in 1955 bringing California’s total interstate miles to 2,135. On June 24, 1957, I-80
became the first California freeway opened under the Federal Highway Act of 1956. I-10, one of the oldest
interstates, was the first California interstate project to go to construction with interstate construction funds
under the 1956 Act [1].

The number of limited access highways already in existence in California before 1956, when the
Federal-Aid Highway Act was signed, underscores California’s historic role as a leader and innovator in the
construction of highway routes. Over 60 years earlier, on March 26, 1895, the state of California secured the
title and right of way to the Lake Tahoe Wagon Road, which crossed the high Sierra into Nevada, and
established a commissioner for this road. The Lake Tahoe Wagon Road, California’s first state highway,
which officially became Highway 50 in 1927, is also known as the “backbone of America” and is
commemorated as such by the Highway 50 Association. Another early road, CA-1, first opened to traffic in
1912. It runs more than 548 miles along the Pacific Coast from just south of San Juan Capistrano in Southern
California, north through the San Francisco Bay Area, to Leggett in Mendocino County. Running along
some of the most beautiful coastline in the world, CA-1 has been designated an All-American Road by the
Federal Highway Administration.

Nationwide highway systems did not originate with the Interstate Highway System, but predated it.
The Lincoln Highway, first envisioned in 1913, was one of America’s most famous highways, affectionately
known as “The Main Street Across America.” The highway, arguably the first transcontinental highway in
the United States, crossed through 14 states and spanned more than 3,300 miles, coast-to-coast, from Times
Square in New York City to Lincoln Park in San Francisco. Another famous highway, Route 66, was one of
the original federal routes, established on November 11, 1926. It ran 2,347 miles from Chicago through
Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, and Arizona before ending at the beach in Santa Monica,
California. Route 66, a major migratory road west, especially during the Great Depression, currently exists as
Historic Route 66, a National Scenic Byway, and is commemorated, by various organizations along the way,
including the California Historic Route 66 Association.

US Route 101, established in 1926, stretches 1,540 miles north from Los Angeles to Olympia,
Washington. From Southern California to the San Francisco Bay Area, it follows much of the route of El
Camino Real, the “royal road” of California’s Spanish- and Mexican-era missions, while north of San
Francisco it becomes the famed Redwood Highway.

Other California highways built before the Federal Highway Act of 1956 include the 1940 Arroyo
Seco Parkway between Pasadena and Los Angeles, and I-80, built in 1947, which connects San Francisco
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through Sacramento over the Sierra to Nevada. In addition, portions of I-105, the Santa Ana
Freeway; I-205, the Tracy-Altamont expressway; and the Livermore Bypass and Altamont Bypass, I-580, all
predated 1956.

In the 1920s and 1930s, car tires were relatively quiet. They were narrow—just two or three
inches—and generally didn’t spin down roads fast enough to make much noise. But in the 1940s tires started
getting wider, and roadways stretched farther and passed through more neighborhoods. Traffic noise started
to be a problem [2].

Tires back in the early days of cars, in the 1920s and ‘30s, were just two or three inches wide. The
cars didn’t go very fast, so traction wasn’t a major concern. By the ‘40s, cars were able to move faster and
the tires were becoming bigger, four or five inches wide. By the ‘50s they were half a foot or more. Tires
today can be more than a foot wide. The growth of tire size, the expansion of freeways, the rise of cars as a
necessity of modern life, the mobility, the speed, the sheer amount of cars on the roads — all this has
resulted in freeways that are incredibly loud.

Figure 1. Los Angeles freeway, 1955

Figure 2. Diagram from “Can Noise Radiation From Highways Be Reduced By Design?”, California Highway
Transportation Agency, Dept. of Public Works, Highways Div., Materials and Research Dept., January 1968.
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Figure 3. The Hollywood Freeway near downtown Los Angeles (1953)

Figure 3. Construction of the Arroyo Seco Parkway, September 1938. Construction of the parkway, seen here off
Avenue 43 Bridge, began in 1938 and completed by 1940.

There’s no real consensus on where the first American freeway was built, mostly because of
semantics. What we think of as a freeway today (or in 1980 or in 1950) is vastly different from the first high
-speed roadways built in the early 20th century. People often look at the Arroyo Seco Parkway running
between downtown Los Angeles and Pasadena, opened in 1940, as the first of this type of road-speed
roadways in the early 20th century.

397



Figure 4. Arroyo Seco Parkway, 1949

Figure 5. The Hollywood Freeway, as seen from the Hollywood Bowl in 1950.

People often look at the Arroyo Seco Parkway running between downtown Los Angeles and
Pasadena, opened in 1940, as the first of this type of road. In the mid-1940s, after just a few years of
existence, the modern freeway was already causing noise problems, particularly in Los Angeles and
especially within the city’s thriving entertainment industry. The Cahuenga Boulevard Parkway, a two-mile
stretch of freeway that opened within days of the first sections of the Arroyo Seco, ran directly adjacent to
the Hollywood Bowl, and it soon became clear that the noise of the freeway would become a distraction for
performers and audience members alike. Working with the California Department of Public Works to study
road noise near the Hollywood Bowl, acoustical physicist and UCLA professor Dr. Vern O. Knudsen would
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Figure 6. Bird's eye view of the Hollywood Freeway through the Cahuenga Pass, looking towards the Valley. The
Cahuenga Tunnel under Highland Avenue can be seen at lower center-left. The "Muse of Music" Statue at the

entrance to the Hollywood Bowl is visible just to the left of the tunnel as is part of the Hollywood Bowl shell (center-
left), 1951.

gure 7. Aerial view of the Hollywood Bowl nestled in the mountains on the right, the Hollywood Freeway and
Cahuenga Pass are on the left. View is looking toward Hollywood, 1954.
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Figure 8. The first noise barrier - at Foothill Expressway in Los Altos, California (Google Street View, 2014)

Figure 9. Acoustical scientist measures sound in noise barrier design study, Santa Clara County, California, 1970

Figure 10. Noise Barrier Attenuation Nomograph
recommend in a 1945 study that “a wall or parapet, built to a height of at least 10 feet above the promenade
walk, be constructed along the southeast corner of the Bowl, thus enclosing the entire seating area with a
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substantial wall which will serve as a sound screen against street and Freeway traffic noises.” Such a wall,
Knudsen suggested, would reduce noise inside the Bowl by up to 6 decibels, equivalent to the noise drop of
turning off the TV in your living room. Ten years later, in 1955, after the Cahuenga Pass had been linked up
with other stretches of freeway to create the US 101 Freeway, another study of noise at the Hollywood Bowl
reiterated Knudsen’s call for a wall.

In 1968 California built what are believed to be the first noise barriers along modern federal
highways, at Foothill Expressway in Los Altos, California [3]. It’s still standing today, on a stretch of
Interstate 680 in the city of Milpitas, in between the eight-lane highway and homes on Murray Street and
Greathouse Drive. Another wall, built before the Milpitas wall but not as part of the state’s official freeway
sound wall program, stands next to Mark Keppel High School, which directly abuts Interstate 10 in
Alhambra.

In addition, this era of the 1960s saw the first emergence of environmental scientists who spanned
the disciplines required to accomplish these studies. For example, meteorologists, chemists, and computer
scientists in the air pollution field were required to build complex models to address roadway air dispersion
modeling. Prior to the 1960s, these specialities tended to work within their own disciplines, but with the
advent of NEPA, the Clean Air Act, the Noise Control Act in the USA, and other seminal legislation, the era
of multidisciplinary environmental science had begun.

The technology for accurate prediction of the effects of noise barrier design using a computer model
to analyze roadway noise has been available since the early 1970s. The Santa Clara County, California used
a computer model to predict the effects of sound propagation from roadways, with variables consisting of
vehicle speed, ratio of trucks to automobiles, road surface type, roadway geometrics, micro-meteorology and
the design of proposed soundwalls.

The best of these early computer models considered the effects of roadway geometry, topography,
vehicle volumes, vehicle speeds, truck mix, roadway surface type, and micro-meteorology. Several U.S.
research groups developed variations of the computer modeling techniques: Caltrans Headquarters in
Sacramento, California; the ESL Inc. group in Palo Alto, California; the Bolt, Beranek and Newman group in
Cambridge, Massachusetts, and a research team at the University of Florida.

The most frequent question asked is how to estimate the noise reduction of barrier. A Noise
Nomograph (Figure 10) has been developed considering the theoretical approach of Michael Rettinger [4]
and the later version of Rene Foss [5]. A cross section must be drawn to scale. A straight line is then drawn
from the noise source epicenter to the nearest windows at ear height indoors [6].

The fundamental equation [4] is:
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Where x and y  are derived from a table of Fresnel Integrals offered by Rettinger [4].

Walls were erected on Highway 101 in San Francisco and Interstate 680 north of San Jose to shield
abutting residential neighborhoods from the sound of heavy traffic. Within four years the federal government
followed California's lead, adopting regulations requiring that whenever a state builds, expands, or realigns a
federally funded highway, an attempt be made to curtail excessive noise that would otherwise be inflicted on
sensitive neighbors, such as schools, hospitals, and residential areas. Since then a total of forty-one states
have built highway noise barriers, generally with 75 to 90 percent of the cost paid by the U.S. Department of
Transportation. Nineteen of those states, including Colorado, Michigan, and Connecticut, have also
voluntarily built noise barriers along existing highways where no widening or relocation of the roadway was
taking place. In all, noise barriers have risen along some 1,300 miles of federal highway, and they are being
added at the rate of ninety to a hundred miles a year. California still leads the US, with 438 miles of barriers
[7].

Numerous case studies across the U.S. soon addressed dozens of different existing and planned
highways. Most were commissioned by state highway departments and conducted by one of the four
research groups mentioned above. The U.S. National Environmental Policy Act[4] effectively mandated the
quantitative analysis of noise pollution from every Federal-Aid Highway Act Project in the country,
propelling noise barrier model development and application. With passage of the Noise Control Act of
1972,[5] demand for noise barrier design soared from a host of noise regulation spinoff.

By the late 1970s, more than a dozen research groups in the U.S. were applying similar computer
modeling technology and addressing at least 200 different locations for noise barriers each year. As of 2006,
this technology is considered a standard in the evaluation of noise pollution from highways. The nature and
accuracy of the computer models used is nearly identical to the original 1970s versions of the technology.
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Figure 11. Noise barrier technical design, 1973 г.

Figure 12. Noise Barrier constructed on Interstate 680 north of San Jose, 1971
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Abstract. The immobilization of disintegrated cells of Pseudomonas denitrificans on polymeric supports
was carried out. The material for the fixing of the cells was obtained by the copolymerization of acrylonitrile
and acrylamide in the form of porous granules with a diameter of 2 mm. The enzyme systems presented in
the initial immobilized cell are not isolated and purified. To monitor the process of denitrification low nitrate
concentrations were used. It has been proven advantage of immobilized acellular extracts to the free cells in
the reduction process of nitatnite ions.
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Въведение
Водните източници могат да се замърсят с нитрати по няколко начина. Голяма част от

проучванията посочват, че основното замърсяване на подземните води с нитрати се дължи на
земеделски източници. Все по-нарастващото използване по целия свят на изкуствени торове в
селското стопанство е причина за замърсяването на почвите с нитрати. Нитратните йони проникват
през почвата и така попадат в подземните води. Друг начин за замърсяване на повърхностните води с
нитрати са отпадъчните води от домакинствата, индустрията, животинските ферми (Islam, S et al.
1998, Terada, A et al. 2003). Отпадните води от фермите съдържат амоняк, дължащ се на разлагането
на отпадъците от домашните животни. Този амоняк в природни условия частично се окислява до
нитрати. Замърсител представляват и отпадните води от предприятия за производство на лекарства,
пластмаси, експлозиви, както и такива от обработка на уран.

Съединенията на азота предизвикват процеси на еутрофикация във водните басейни, т.е бурен
растеж на биомасата. Непрекъснатият растеж и измирането на водните растения влошават качеството
на водата. Един от най-разпространените ефекти вследствие на този процес е предизвикването на
кислороден дефицит, който респективно води до измиране на рибата и другите водни организми. В
морската вода в близост до брега нитратите могат да достигнат високи нива и  при това положение да
увредят имунната система и да причинят стрес на водните организми.

В питейните води основните нитрати, които се наблюдават са KNO3 и NH4NO3, използвани
като торове (Mateju V. Et al., 1992).

Разнообразни са методите за пречистване на водите, при които се получава почти цялостното
им отстраняване, но с произвеждане на вторични замърсители. Най- обещаващият изучен метод за
очистка на отпадните води от нитрати е биологичната денитрификация, при която нитратите се
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редуцират до безвреден газообразен азот, а странични отпадни продукти практически не се
получават. Потенциалът на този метод е голям и е с висока селективност.

Според Carlsson et al. 1982, нитрат-редуктазите са свързани към цитоплазмената страна на
клетъчната мембрана, докато нитрит- и N2O-редуктазите се асоциират с периплазмената й страна.
Този модел обяснява лесното освобождаване, по механизма на пасивния транспорт, на NO2

- и N2O от
реакционната среда, при неблагоприятни за пълното протичане на процеса условия (липса на донор
на електрони).

Ензими и микроорганизми, които са претърпели определено въздействие, са модифицирани.
Към тази категория спадат и имобилизираните ензими и микроорганизми. Това са ензими и
микроорганизми, които са ограничени физически или са локализирани в пространството т.е. в
определена зона на био-реактора, запазили са каталитичната си активност и възможността да се
използват многократно и непрекъснато в периодичните процеси. Друго основно предимство на
имобилизираните ензими и микроорганизми е че при тяхното използване продукта се получава
очистен от биомасата. Освен това те имат по-ниска чувствителност към замърсяване, което позволява
тяхното използване в нестерилни условия (Jahnz et al. 2001)

За имобилизирането на ензимите и микроорганизмите се използват разнообразни носители.
Носителят трябва да отговаря на определени изисквания: да е неразтворим в реакционната среда, да
има различен по знак електричен заряд с ензима, да притежава висока химична, биологична и
механична устойчивост, да има висока хидрофилност, лесно да се гранулира и активира. Носителите
за имобилизиране на ензимите и микроорганизми може да имат зърнеста структура, да са във вид на
влакна, ципи, кухи тръбички, мембрани.

През последните десетилетия, са разработени редица техники за имобилизация на клетки и
ензими. Те могат да бъдат разделени в зависимост от метода или вида на носителя които е използван
за имобилизация (Krasňan V. et al., 2016).

Целта на нашето изследване е да докажем предимството на имобилизираните пред
свободните ензими от непречистени безклетъчни екстракти.

Материали и методи

Непречистени безклетъчни екстракти от клетки на Pseudomonas denitrificans
Щамът Pseudomonas denitrificans (NBIMCC 1625), е получен от Българската национална банка

за промишлени микроорганизми и клетъчни култури. Лиофилизираната ампула с микроорганизми е
култивирана в среда съдържаща; NaCl – 10г/л., пептон 10г/л. и дрождов екстракт 5г/л. Щамът се
съхранява в епендорфки с глицерол.

Непречистените безклетъчните екстракти се получават чрез свръхзвуково дезинтегриране на
клетки от Pseudomonas denitrificans за 20 min с дезинтегратор UD-20 при 20 kHz. За да се избегне
денатурация на ензимите по време на дезинтеграцията съдът се поставя във вана с лед. След което
малка част от суспензия се филтрува през мембранен филтър с диаметър на порите 0.2 um и се тества
за денитрифицираща активност. Експерименти се извършват с препарата, получен след
дезинтеграцията.

Имобилизиране на ензими от непречистени безклетъчни екстракти

Като носител за имобилизация се използва полимер получен при съполимеризацията на
акрилонитрил и акриламид под форма на порести гранули с диаметър от 2 mm. Съполимеризацията
протича по свободнорадикалов механизъм. В резултат на инициирането се получават свободни
радикали. Те реагират с мономерите, получават се много активни молекули които последователно
присъединяват нови мономери и се получават макрорадикали.

Като инициатори се използват FeSO4, Na2S2O5, (NH4)2S2O8. Съполимеризацията протича за 1 h
при стайна температура и разбъркване.

Активирането на полимерните гранули се извършва чрез използване на 12.5  разтвор на
формалдехид и 0.1 М фосфатен буфер с pH=7.5 в продължение на 4 h. След това непречистения
безклетъчен екстракт внимателно се смесва с вече активираните полимерни гранули в продължение
на 30 min. След това полимерните гранули с вече имобилизираните върху тях непречистени ензими
грижливо се промиват с дестилирана.

Аналитични методи
Концентрация на нитрати
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Нитратите са определяни спектрофотометрично по два метода на Goldman& Jacobs (1961) и на
Cataldo и сътрудници (1975).

При първият метод пробата се центрофугира при 14 800 оборота в продължение на 3 минути
след което се обработва с 1 ml 1М разтвор на HCl. Измерва се на UV–спектрофотометър
(Unicam/Helios β) при дължина на вълната 220 nm. Тъй като органичната материя също поглъща при
220 nm, се извършва корекционно измерване при 275 nm.

Нитратите в измерваната проба се изчисляват по уравнението:
Acorr = A220 – 2 · A275
Прибавената HCl към пробата елиминира присъствието на карбонати.
Вторият метод се основава на нитриране на силициловата киселина в присъствие на силни

киселини.
Използванире реактиви са: 2N NaOH и разтвор на салицилова киселина в сярна киселина (5 g

салицилова киселина в 100 ml к.H2SO4). Този разтвор се приготвя на всеки 3 дни и се съхранява в
тъмно стъкло при 40 С.

Процедурата на определяне е следната:
1.  0.25 ml от пробата или стандартните разтвори се прехвърлят в Ерленмайерова колба с

обем 50 ml.
2. Прибавя се 0.8 ml 5% (w/v) от разтвора на салициловата в концентрираната сярна

киселина.
3.  След 20 min престой на стайна температура се добавя 19 ml 2N NaOH до достигане на рН

над 12.
4. Пробата се охлажда на стайна температура.
5. Измерването се извършва при дължина на вълната 410 nm срещу дестилирана вода.
6. Концентрацията на нитратите се изчислява от калибровъчна крива. Стандартната грешка

при тези анализи е ±1%.
Измерванията и по двата метода дават сравними резултати.

Концентрация на нитрити
Концентрацията на нитритните йони е определяна фотометрично по метод [5], базиращ се на

реакция на Griess, при която се образува малиново-червено багрило в резултат на третиране на
нитрит-съдържащата проба със сулфанилова киселина и нафтил-1-амин в присъствие на киселина.
Стандартната грешка при този анализ е ±4 %.

Необходимите реактиви са:
1. Griess 1 , който се състои от 0.5 g сулфанилова киселина разтворена в 150 ml от 12 воден

разтвор на оцетна киселина при нагряване.
2. Реагент Griess 2 съдържащ 0.25 g -нафтиламин разтворен в 20 ml, дестилирана вода.

Този разтвор кипи 5 min след което се филтрува през горещ филтър. Филтратът се смесва
с 150 ml от 12 воден разтвор на оцетна киселина.

Процедурата на определяне е следната:
1. Милилитър от центрофугираната проба се смесва с 1ml от всеки реагент, Griess 1 и Griess

2.
2. Получената смес се долива с дестилирана вода до 50 ml в мерителна колба.
3. Престоява 40 min на стайна температура и се измерва светлинната адсорбция на

обработената проба като се фотометрира при дължина на вълната  = 543 nm.
4. Нитритната концентрация се изчислява чрез калибровъчна права получена по същия

метод с известни концентрации от 0.05 до 1 mg/l.

Измерване на pH

По време на процеса рН се следи периодично на рН-метър модел ОР – 211/1 (Radelkis, Унгария).

Резултати и обсъждане
Експерименти са извършени в термостатирана клетка с разбъркване при периодични условия.
Проведени са изследвания със свободен и имобилизиран непречистен безклетъчен екстракт,

съответно при две температури: 25оС и 30оС, и при различни начални концентрации на нитрати.
Проби са вземани на всяка минута. Използвани са разтвори на нитрати във фосфатен буфер, за да се
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поддържа рН=7. Използвани са ниски концентрации на нитрати: 10÷30 mg/l, за да се избегне
субстратно инхибиране или инхибиране от натрупване на нитрити.

От Фиг.1,2,3 и 4 се вижда, че процесът на редукция на нитратните йони се извършва по-бързо
от имобилизираните непречистени безклетъчни екстракти в сравнение с свободните. Температурата
също указва съществено влияние процеса на денитрификация.

Фиг. 1. Скорост на денитрификация при 10мг./л. нитрати.

Фиг. 2. Скорост на денитрификация при 20мг./л. нитрати.

Фиг. 3. Скорост на денитрификация при 25мг./л. нитрати.
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Фиг. 4. Скорост на денитрификация при 10мг./л. нитрати.

Заключение
От получените резултати може да се твърди, че ензимите, под чието действие се извършва

нитратната и нитритна редукция, са много чувствителни спрямо температурата при която се
извършват експериментите.

Ензимите от непречистените безклетъчни екстракти, получени при дезинтегриране на клетки
Pseudomonas denitrificans и успешно имобилизирани върху полимерни носители извършват по-бързо
процеса на денитрифицация в сравнение с неимобилизираните.
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Въведение

При извършване на дистанционни изследвания на земята от космоса съществуват редица
шумови източници от природен и техногенен характер (Мардиросян Г., 2003). Някой от техногенните
шумове са свързани с възобновяемите енергийни източници – фотоволтаични системи (Димитров И.,
2015). През последното десетилетие в България са изградени редица фотоволтаични паркове,
произвеждащи електроенергия чрез преобразуване на слънчевата радиация. По данни на Българската
фотоволтаична асоциация към 21.02.2016 г. в България са инсталирани мощности за производство на
819740 kW електроенергия (БФА, 2016). Тези системи за производство на „зелена енергия” оказват
определени негативни въздействия на околната среда. Едно от тях е предизвикване на оптични
емисии във видимия и инфрачервен диапазон на светлината.

Техногенни шумове

Преобразуващите елементи на фотоволтаичните системи са основните емитенти на
техногенни шумове. Елементите могат условно да се разделят на следните типове.

По тип на окачване на преобразуващите елементи: трайно фиксирани модули, едноосни или
двуосни подвижни според слънцестоенето модули (т.н. „Movers”).

По тип на преобразуващата технология: монокристален силиций, поликристален силиций и
тънкослойни преобразуващи елементи.

По специфично местоположение на преобразуващи елементи: разстояние между редовете,
ландшафтен релеф, площ и д.р.
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Изброените типове преобразуващи елементи оказват влияние на оптичните отразителните
характерисники на фотоволтаичните паркове. На практика всеки обект има своя индивидуална
отразителна характеристика в оптичния диапазон. Аналогични шумови оптични емисии имат и други
обекти: оранжерии, сгради със стъклени фасади, халета с метални покриви, мокри бетонови и
асфалтови повърхности, метални комуникационни антени и д.р.

При ФВП основен принос за генерирания оптичен шум имат преобразуващите модулите и
металните закрепващи конструктивни елементи. В преобразуващите модули основен принос имат
стъклените повърхности на модулите и граничния слой стъкло/силиций. Отразената слънчева
радиация намалява ефективността на преобразуване и понижава икономическия ефект на ФВП. За
борба с това явление се използват антирефлексни покрития в спектрален диапазон на слънчевата
радиация от 380 до 780 nm. Въпреки тези мерки във видимия оптичен диапазон се забеляват
значителни отражения, които довеждат до “заслепяване” (навлизане в зона на насищане) на
регистриращата апаратура на борда на космическите летателни апарати. Аналогични проблеми
съществуват и в инфрачервения диапазон на слънчевата радиация. При разсейване на отразената
слънчева радиация възникват значителни нива на поляризация, зависещи от редица фактори.

При извършване на рутинен мониторинг на територията на България в оптичния диапазон с
използване на информация от спътниците TERRA и AQUA периодично се забелязват източници на
оптичен шум от техногенен характер с определена периодичност, разположение и разновидност на
емитентите (NASA, 2014-2015). Полските и горски пожари като шумови емитенти  носят случаен
характер. Фотоволтаичните системи внасят шум в зависимост от своите характеристики, ъгъла на
падане на слънчевата радиация, траекторията на спътника и характеристиките на спътниковата
регистрираща апаратура. Аналогични шумове внасят и сградите със стъклени фасади – напр.
Оранжерии ( Димитров И., 2015).

За определяне на преобразуващите характеристики на фотоволтаичните  модули бяха
проведени редица лабораторни експерименти. Използвани бяха лазерни установки за облъчване на
преобразуващите елементи и разсейващи лещи за повишаване на облъчената площ. Принципната
схема на експеримента е представена на фиг.1.

Фиг. 1. Схема на опитната постановка

При експеримента бяха измерени на характеристиките на фотоволтаичен генератор (15 V),
преработващ лазерна енергия от лазер на пари на меден бромид, генериращ на три атомни линии
(510.6 nm; 578.2 nm; 780.8 nm) и  честота на следване на лазерните импулси 19.5 kHz. При използване
на буферен газ неон лазерът генерира на  две атомни линии на медта – 510.6 nm и 578.2 nm при
продължителност на лазерния импулс (при основата) – 50 ns. При използване на буферен газ хелий
освен на  двете атомни медни линии лазерът генерира и на инфрачервена медна йонна линия с
дължина на вълната 780.8 nm при продължителност на лазерния импулс (при основата) – около 15 μs.
За повишаване на облъчената площ бе използвана разфокусираща леща.

На отделните линии на генерация бяха измерени следните мощности на лазера:
 На линия 510.6 nm Pз = 0.500 W;
 На линия 578.2 nm Pж = 0.280 W;
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 На линия 780.8 nm Pич = 0.125 W.
За генериране беше използван фотоволтаичен  панел модел 685-SP-120-12 V, Voltage – 12 V,

Current Voc – 120 μA, Voltage (MAX) Voc – 16 V,  Size 15.9 x 27.8 x 1.7 cm.
Слънчевият панел се състои от 36 фотоелемента, свързани последователно с цел повишаване на

изходното напрежение. На фиг.2 е представена зависимостта на коефициента на полезно действие η
от дължината на вълната λ на облъчващото лъчение при различни диаметри на лазерното петно.

Фиг.2 Зависимост на коефициента на полезно действие η (% ) от дължината на вълната λ (nm) на облъчващото
лъчение: крива 1 – диаметър на лазерното петно 1.4 см; крива 2 – 5 см.

Отразителните характеристики в различни спектрални диапазони на реални фотоволтаични
елементи от  соларния парк край Рени (Украйна) са представени на фиг. 3 – 9. Използвани са  данни
от сателита TERRA – MODIS в спектралните диапазони: 459-479 nm; 545-565 nm; 620-670 nm; 841-
876 nm; 1628-1652 nm; 2105-2155 nm (NASA, 2014-2015).

На фиг. 10 е представен ФВП край с.Караджалово в режимна генерация на оптичен шум. На
фиг. 11 са представени 28 значими шумови обекти на територията на България. На фиг. 12 са
представени 10 значими шумови обекти на територията на област Сливен и Ямбол. На фиг.13 са
представени отразителните характеристики на ФВП край кв. Речица – Сливен в радиодиапазона 5.4
GHz – C band SAR от сателит Sentinel 1A (ESA, 2016).

Резултати и обсъждане
Получените експериментални резултати показват повишаване на коефициента на полезно

действие на преобразуващия фотоволтаичен елемент при увеличаване дължината на вълната на
облъчващата лазерна установка.

Наблюдаваните отразителни характеристики регистрирани от сателита TERRA прибор
MODIS в спектралните диапазони 459-479 nm, 545-565 nm, 620-670 nm, 841-876 nm, 1628-1652 nm и
2105-2155 nm показват увеличаване на интензитета на отразената енергия с увеличаване на
дължината на вълната. При всички изследвани обекти проекционната площ на генерирания оптичен
шум  превишава площта на излъчващия обект.

В радиодиапазона 5.4 GHz отразителните характеристики на ФВП са подобни на
характеристиките на оранжерията край кв. Речица – Сливен.
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Фиг. 3. Фотоволтаичен парк – Рени, Украйна
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Фиг. 4. Спектрален диапазон 459-479 nm Фиг. 5. Спектрален диапазон  545-565 nm

Фиг. 6. Спектрален диапазон 620-670 nm    Фиг. 7. Спектрален диапазон 841-876 nm

Фиг. 8. Спектрален диапазон 1628-1652 nm Фиг. 9. Спектрален диапазон 2105-2155 nm
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Фиг. 10 Фотоволтаичен парк Караджолово

Фиг. 11. Шумови емисии от фотоволтаични паркове
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Фиг. 12. Шумови емисии от фотоволтаични паркове

Фиг. 13. ФВП кв. Речица – Сливен, C band, SAR, Sentinel 1A
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Заключение

Разгледаните техногенни оптични шумови емисии от ФВП  подлежат на детайлно изследване
и каталогизиране на техните характеристики. Това ще даде възможност за автоматично им
филтриране  при извършване на дистанционни изследвания от борда на космическите летателни
апарати. Получените резултати могат да се използват и за създаване на активни шумови източници
при възникване на определени рискови ситуации.
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Abstract: The fires in the Danube Delta are explained in the article. The main characteristics and
information sources of fires - satellite images in different spectral ranges are presented.
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Въведение

Река Дунав извира от планината Шварцвалд – Германия, протича през 10 държави и се влива
в Черно море. Реката има дължина 2960 км и водосборен район от 817 000 км² на територията на 19
европейски държави. Годишната амплитуда на реката при пристанище Рени достига 4,5-5,5 метра.
Годишният максимален дебит в долното течение на реката достига 20 000 м3/с при средни стойности
от 6430 м3/с. Годишният сток на реката е от 113 км³ до 210 км³. Реката се захранва от дъждове,
топене на снегове, ледници и подземни води. Нивото на реката в долното течение е най-високо през
пролетните месеци април - май.

Делтата на река Дунав се характеризира със сложна ръкавна и разливна структура, с
множество езера, острови и влажни зони. Делтата има обща площ 4152 км², от която 3446 км²
принадлежат на Румьниия и 706 км² на Украйна. Исторически тя е еволюирала в зависимост от
много фактори. Ръкавите на реката са се премествали след пролетните наводнения и запълвали с
изнесен материал. Състоянието на речната делта се е променяло в зависимост от нивото на Черно
море, появявали са се нови ръкави, езера, заливи и влажните зони. На динамиката на ръкавната
структура е оказвала влияние и сеизмичната активност на съпределните региони. Динамиката на река
Дунав се проследява ясно на старинни и съвременни хидроложки, географски и топографски карти.
Спътниковите снимки показват с голяма точност и детайлност тази динамика в един по-кратък
времеви диапазон. Космическите методи за дистанционни изследване на земята позволяват да се
наблюдава и екологичното състояние на Дунавската делта (Мардиросян, 1993, 1995, 2003, 2006,
20015; Ivanova , 2010).

През 1979 година е създаен биосферния резерват «Делтата на река Дунав», който през
1992 година е разширен с територия от Украйна.
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Материали и методи
Подпалването на тръстиковата растителност в зимния период е една установена традиция на

населението на делтата. Счита се, че това способства за здравословно  развитие на растителността.
Тези пожари унищожават различни дървесни видове, растящи по протежение на речните ръкави в
делтата и това води до промяна на естествената гора и местообитанията на птиците (фиг. 1-2)
(Septimius Mara, 2011; WWF-Danube Carpathian Programme, 2003). Голямата площ на Дунавската
делта - 4152 км² и дължина – 80 км затруднява оперативния екологичен мониторинг.
Използването на сателитна информация помага да се преодолее този проблем. За
регистриране на възникналите пожари и последствията от тях е използвана информация от
прибора MODIS на спътниците TERRA и AQUA на NASA – спектрални канали 7, 2, 1
(NASA, 2013-2016; Димитров, 2009, 2010, 2011, 2012).

Във времевия диапазон 2013-2016 г. са регистрирани значими пожари в Дунавската
делта основно в зимния период, което напълно отговаря на установената традиция на местното
населението.

На фиг. 3 е представена динамиката на пожара в делтата от  2013 г. между 15 и 19 март.
Общата площ на изгорялата територия възлиза на 36,84 км².

На фиг. 4 – фиг. 6 са представени възникнали пожари през 2014, 2015 и 2016 година.
На фиг. 7 – фиг. 10 са представени разпределенията на последствията от пожарите

съответно за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
На фиг. 11 е представена тематична карта с информация за разпределение на

пожарите в Дунавската делта за периода 2013 – 2016 година.

Резултати и обсъждане

Опожарените площи в Дунавската делта имат следните стойности:
 За 2013 г. – 212,39 км²,  5,15% от площа на делтата;
 За 2014 г. – 218,22 км²,  5,25% от площа на делтата;
 За 2015 г. – 258,00 км²,  6,21% от площа на делтата;
 За 2016 г. – 197,84 км²,  4,76% от площа на делтата;
 Средно за периода 2013 -2016 г. – 212 км²,  5,15% от площа на делтата;
 Сумарно за периода 2013 -2016 г. – 886 км²,  21,35% от площа на делтата.

Получените стойности за периода 2013 -2016 г. показват устойчива тенденция  на
опожарените площи в Дунавската делта. Тяхното разположение е свързано с изгаряне на
суха тръстика и папур във влажните зони на делтата.

Извършеният мониторинг на пожарите за времевия период 2013 – 2016 г.  показва:
 Пожарите възникват основно през месеците декември, февруари и март;
 Местоположението на пожарите е групирано около ръкавите и каналите на делтата и

влажните зони, заети с изсъхнала тръстика и папур;
 Голямата сумарна годишна площ представлява реална заплаха за дървесните видове и

местообитанията на птиците, населяващи Дунавската делта.

Заключение

Мониторингът на пожарите в Дунавската делта с използване на космическа информация
позволява да се извършва оперативен контрол на огнищата на пожарите, тяхната продължителност,
развитие и последствия за околната среда и местното население. Изгарянето на изсъхналата
растителност нанася значими щети на  биосферния резерват и представлява реална заплаха за
местообитанията на птиците, населяващи делтата.
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Фиг. 1. Опожарена тръстика и гора (WWF-Danube Carpathian Programme , 2003)

Фиг. 2. Опожарена тръстика ( Septimius Mara, 2011 )
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Фиг. 3. Динамика на пораж от март 2013 г.

Фиг. 4. Пожари през 2014 г.
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Фиг. 5. Пожари през 2015 г.

Фиг. 6. Пожари през 2016 г.
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Фиг. 7. Карта на пожарите през 2013 г.   Фиг. 8. Карта на пожарите през 2014 г.

Фиг. 9. Карта на пожарите през 2015 г. Фиг. 10. Карта на пожарите през 2016 г.
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Фиг. 11. Карта на пожарите за периода 2013-2016 г.
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Фиг. 12. Карта на Дунавската делта
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Abstract: Involving anaerobic biodegradation of organic wastes by a specific microbial community and
defined conditions combines the breakdown of wastes with opportunities to obtain the energy carrier
methane. Biotechnological processes in two laboratory bioreactors operating at 35°C and 55°C were
studied to follow the process of methane production. Cattle manure and wheat straw were involved in a ratio
65:35 as well as only wheat straw as a sole substrate. The different chemical composition of both substrates
used has its impact on the efficiency of their conversion. The differences in the chemical composition of the
substrates used have a direct impact on the efficiency of their conversion. Microbial digestion of
lignocellulose contained in the agricultural wastes is difficult to accomplish and it is slow because of the
presence of lignin. This is the reason why different types of pretreatment were applied prior to substrate
biodegradation. To enhance the enzymatic and microbial accessibility, preliminary treatment was identified
as an obligatory step  before accomplishment of the whole complex biotechnological process.

Key words: methane production, anaerobic digestion, pretreatment

Introduction
Lignocellulosic biomass is a renewable inexpensive source, abundant in nature. Involving anaerobic

biodegradation of organic wastes by a specific microbial community and defined conditions combines the
breakdown of wastes with opportunities to obtain the energy carrier methane. Biofuels and bio-based
products from lignocellulosic biomass can offer the promise for reduction of the global dependence on fossil
fuels and greenhouse emissions. The complex and persistant nature and the differences in the chemical
composition of the substrates used have a direct impact on the efficiency of their conversion. Microbial
anaerobic digestion of lignocellulose contained in the agricultural wastes is difficult to accomplish and it is
slow because of the presence of lignin therein. To enhance the enzymatic and microbial accessibility,
preliminary treatment was identified as an obligatory step  before accomplishment of the whole complex
biotechnological process [Shuo Cao et al., 2013]. By pretreatment, the lignin–carbohydrate complex is
broken down to cellulose, hemicellulose and lignin. The purpose and effect of such treatment are presented
in Figure 1.

Fig. 1. Schematic presentation [Kumar P. Et al., 2009] of the role of pretreatment in the conversion of
lignocellulosic wastes.
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The aim of this study was to find an effective method for pre-treatment of wheat straw and its
combination with cattle manure and improve the degree of anaerobic digestion for reaching maximum
methane yield.

Materials and methods
Biotechnological processes in two laboratory bioreactors operating at 35°C and 55°C were studied to

follow the process of biomethane production. As substrates cattle manure and wheat straw in a ratio 65:35, as
well as only wheat straw were involved. The different chemical composition of both substrates used has its
impact on the efficiency of their conversion. Two types of pretreatments were performed to wheat straw
biomass: 1). Thermochemical pretreatment using  ammonium hydroxide (NH4OH)+Polyethylene glycol
(PEG). 2). Thermochemical pretreatment using NaOH (Table 1). Initially, substrate undergoes mechanical
milling till reching particle size 1-2 mm.

Table 1.  Details of the pretreatment processes

Pretreatment process Particular detail

NH
4
OH with

Polyethylene glycol-
4000

28 % NH
4
OH, Polyethylene glycol-4000 (3%) and water were involved; a

ratio of 1:0.5:20 was obtained for straw:NH
4
OH:H

2
O followed by heating

the mixture at 90 °C for 5 h

4% NaOH Alkaline pretreatment at 55 °C  with 4% NaOH for 24h

Results Discussion

1. Characterization of substrates
Different substrates had been used in the processes of anaerobic digestion for biogas production

[Simeonov I. Et al., 2013]. In this investigation wheat straw and cattle manure were subjected to
biodegradation in anaerobic lsborstory bioreactors. As a criterion for the effectiveness of the pretreatment
served the residual concentration of cellulose, and the total organic matter in dry wheat straw and
composition of the biogas released. In Table 2 the results showing the changes in the chemical composition
of the substrate before and after the corresponding pretreatment are presented.

Table 2. Chemical composition of substrate before and after both types of pretreatment

Substratе Methods of pretreatment Total Solids,
%

Volatile Solids,
%

Cellulose,
%

before 93,7 95,2 41,7NH
4
OH

+ РЕG after 91,8 90,1 36,2

before 93,38 95,17 36.21

Wheat
straw

NaOH
after 91,81 93,53 31,78

Cattle
manure Without pre-treatment 22,3 83,2 17,4

The decrease in lignin content and hence loosening of intermolecular bonds was proved by FTIR spectra.
Pre-treatment lead to breakage in hemicelluloses and cellulose structure, reduction of crystallinity and
increase of porosity that can significantly improve accessibility of enzymes. Cellulose quantity before and
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after treatment was changed. Infra red spectroscopy revealed lower peaks for the bonds, characteristic for
lignin after treatment. Cellulose quantity before and after treatment and the ratio between cellulose and the
amount of volatile solids was changed but 87.75% preservation of the cellulose was registered.

2. Biodegradation of substrate at diffrent types of pretreatment
Pretreatment with NaOH did not lead to increase in methane production. The cumulative yield was

camparable  (a little bit higher) to the control option –without pretreatment.
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Fig. 2. Effect of pretreatment and temperature conditions on the daily synthesis of biogas;  a-
biogas synthesis at 55°C, substrate - straw; b -biogas synthesis at 55°C, substrate - manure :

straw 65:35; c -biogas synthesis at 35°C, substrate - straw; d -biogas synthesis at 35°C, substrate -
manure : straw 65:35

Figure 2 reveals the daily synthesis of biogas as a result of the pretreatment. The results obtained,
showing the efficiency of biomethane synthesis, exploiting the two substrates are presented in Table 3.

Table 3. Daily of biogas and methane synthesis -substrate – wheat straw

Method of
pretreatment

Temperature regime Biogas L biogas/L
liquid.day

Methane,
%

35°C 1.06 22Without
pretreatment

55°C 1.11 58

35°C 1.16 32
NH4OH+ РЕG

55°C 1.47 65

Table 4 presents the yields of biogas and methane when cattle manure and straw  (65:35) were used
as a substrate. The most efficient synthesis of  biogas was observed after pre-treatment. Thermochemical
pretreatment of the substrate increases the percentage of methane in the biogas at the higher temperature
regime used (55°C).

Table 4. Daily yield of biogas and methane synthesis - substrate - manure : straw 65:35

Method of pretreatment Temperature
regime

Biogas
L biogas/L liquid.day

Methane
%

35°C 0.86 55
Without pretreatment

55°C 0.86 61

35°C 0.88 56
NH

4
OH+ РЕG

55°C 0.89 68
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Generally lignocelluloses have a stable structure, insoluble in water and resistant both to mechanical and
enzymatic effects. Over the years, a great variety of pretreatment methods have been exploited [Rodrнguez
H., 2011, Fort, D., 2007]. Because of the simultaneous presence of lignin and crystalline cellulose, the water
molecules can not penetrate into the lignocellulose fibers. Pretreatment technology is a prerequisite to
facilitate the release of monomers from a lignocellulosic biomass prior to enzymatic biodegradation [Tam-
Anh D., 2010 ]. Recently, some pretreatment methods have been tried with ionic liquids, but they were still
expensive and unpractical [Fu, D., 2010]. Alkaline hydrolysis results in the reduction of degree of
polymerization and loosening of the intermolecular bonds connecting the lignin and hemicelluloses. Thus
increasing of the porosity of the material and increasing the specific surface area of the lignocelluloses was
realized. Much efforts are aimed at developing a pre-treatment  technology, which is eco-friendly and cost
effective. In this study we report on the pretreatment technique with NH

4
OH+ РЕG which is easy to perform,

leading to increased biomethane yield.

Conclusions
Our results indicate that by using wheat straw in a mixture with manure (65:35), together with treatment

of the straw as a sole substrate, improve the efficiency of the biogas synthesis as compared to the use of
untreated substrate. As a summary, an increased methane yield  was realized for a shorter period by
application of pretreatment techniques and higher temperature conditions.

Acknowledgements: The authors gratefully acknowledge the financial support of this work by the Bulgarian
National Science Fund, contract No DFNI-E02/13.
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Abstract: The aim of this study was to investigate the applicability of biosolids composting among with other
biodegradable wastes (wood chips and grass clippings) in order to obtain a quality compost, which could be
used succesfully for agricultural purposes. The experiment was carried out in industrial scale on the concrete
site – two shaped piles of biosolids and wood chips (Treatment – 1) and biosolids, wood chips, grass clippings
(Treatment – 2) were made. After 19 weeks of composting we found better results in treatment 2. The product of
this treatment fulfils the requirements for “compost” of the state Regalement for biowaste treatment, while the
one from treatment 1 comply with requirement for “soil conditioner”.

Key words: Composting, sludge, biodegradable wastes, heavy metals, pathogens

УВОД

Натрупването на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) е сериозен
проблем в цялата страна. В някои случаи утайките съдържат тежки метали и патогенни
микроорганизми в концентрации над допустимите за използването им в селското стопанство.

Процесът на компостиране е подходящ и евтин способ на биологично третиране с цел
рециклиране на утайките и оползотворяването им като подходящ почвен подобрител за
земеделието. Компостирането е аеробен процес, където микроорганизмите разграждат органичната
материя, реакцията е екзотермична и температурата се покачва още в началото на процеса (Amir и
съавтори, 2004). То е динамична система, където бактерии, актиномицети, гъби и други биологични
форми участват активно. Относителния превес на едни или други микроорганизми зависи от
постоянно променящите се източници на енергия, температура и условия на субстрата. През
началната фаза преобладават мезофилните форми, а с покачване на температурата (45-60 °C) се
променя и видовия състав в купчината – вземат превес термофилните микроорганизми и гъби,
последния етап свързан с намаляването на температурата. Повишаването на температурата
допринася още и за частичното обеззаразяване на компостиращата се маса и стерилизацията на
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крайния продукт (Lou и съавтори, 2003). Градинските отпадъци, които се разграждат лесно, имат
по-ниско водно съдържание и високо съотношение C/N, се прилагат широко при съвместно
компостиране на утайки (Albrecht и съавтори, 2010; El Fels и съавтори, 2014).

Целта на настоящето проучване е изясняване на най-добрите условия за биологично
третиране на утайки от ГПСОВ за произвеждане на качествен продукт, отговарящ на държавните
изисквания за оползотворяване в земеделието.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Опитът беше заложен в индустриален мащаб върху бетонната площадка на фирма Булплод
ООД, с. Калековец. За залагането му бяха използвани стабилизирани утайки от ГПСОВ-Пловдив,
окосена трева и дървесен чипс от поддръжката на зелените площи в град Пловдив. Оформиха се
две купчини от утайка и дървесен чипс (вариант) 1 и утайка, дървесен чипс и окосена трева
(вариант 2). Общото количество използван материал за опита беше 5000 кг. утайка, 3250 кг.
дървесен чипс и 1200 кг. окосена трева. При залагане на всеки вариант беше добавена и 1000 л.
вода с цел привеждане на влажността на купа за компостиране до 55-60 %. Проектирането на
опитните купове беше извършено въз основа на съотношението C/N така, че да се създадат
оптимални условия за протичане на процеса. Във вариант 1 съотношението беше 29.7, докато при
Вариант 2 беше 30 (табл. 1).

Преди, по време и след компостирането се измериха различни физикохимични показатели с
цел установяване на различните етапи на компостирането, а също така приключване на процеса и
качество на крайния продукт. Динамиката в температурата на куповете беше измервана на дневна
база с температурна сонда на дълбочина 50 и 100 см. неколкократно в куповете за компостиране. То
се извърши с помощта на термометър със сонда с дължина 1.5 метра, която позволява достъп до
вътрешността на опитните купчини. Отчитана беше също и температурата на въздуха в момента на
измерването. Температурата беше замервана сутрин в интервала 7-10 часа. Една от основните
характеристики на компостирането е аеробната му същност. Поддържане наличието на достатъчно
кислород вътре в куповете за компостиране се извърши посредством обръщане и размесване с
челен товарач. Този способ дава добри резултати и за хомогенизиране на материалите и
микроареалите в купа, но също така и за по-добро и равномерно влагозадържане. В края на
експеримента, обема на куповете беше намален с около 50 %.

Таблица 1. Изготвяне на вариантите на опита.

Утайка от ПСОВ Дървесен чипс, кг. Окосена трева

Вариант 1 (утайка 60%) 2500 кг. 1500 кг. 0

Вариант 2 (утайка 45%) 2500 кг. 1750 кг. 1200 кг.

След приключване на процеса на компостиране продължил 19 седмици, компоста от
Вариант 1 и Вариант 2 беше прехвърлен в т. нар. „легла“ с размери 3.50 м на 0.60 м и дълбочина
0.40 м, към които бяха добавени по 1 м² смесена популация от Lumbricus rubellus и Eisenia fetida
(30-40 хиляди индивиди).

Химичните анализи при настоящето изследване се извършиха в Акредитирания
лабораторен комплекс към кат. Обща химия на Аграрен университет – Пловдив. Изходните
материали и крайните продукти на компостирането бяха анализирани като се взимаха по три
смесени проби от всеки вариант. Стандартната грешка беше в границите до 10 %.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

На фигура 1 е представено изменението на температурата на дълбочина 1 м. в
компостиращите се купове за двата варианта на опита. Покачването на температурата на опитните
купове е в следствие на топлината генерирана по време на процесите на разграждане на
органичната материя от популациите на обитаващите я микроорганизми. Покачването на
температурата е добър индикатор на микробиологичната активност – високите температури са
показател за повишаването й. От температурната графика се вижда ясно, че температурата при
вариант 2 е по-висока с до 3-4 °С още при залагането на вариантите.

Фигура 1. Средноседмично изменение на температурата на опитните купове.

При двата варианта в началото измерените температури бяха от порядъка на 38-40 °С, което
се обуславяше от високата температура на външната среда (опита се заложи в средата на месец юли
2015 г.). През първите 3 седмици повишаването на температурата беше значително и при двата
варианта, като тя достигна пикови стойности от 67 °С (вариант 1) и 71 °С (вариант 2). Това е
температура достатъчна за унищожаване на плевелните семена и хигиенизиране на материала. В
следващите няколко седмици температурата се запази относително постоянна със стойности над 50
°С до седмица 8 при вариант 1 и до седмица 9 при вариант 2. Постепенното намаляване на
температурата се запази до края на експеримента, достигайки температурата на околната среда към
деветнадесетата седмица.

Наблюдава се и намаляване на концентрациите на различните тежки метали в двата опитни
варианта. Това се дължи главно на увеличаване на първоначалния обем с добавяне на
биоразградимите отпадъци. По отношение на съдържанието на тежки метали, както утайката преди
компостиране, така и двата варианта на опита покриват изискванията съгласно Приложение 2 и 3 от
Наредбата за оползотворяване на утайки от ПСОВ чрез употребата им в земеделието. В
съответствие с Приложение 1 на Наредбата за третиране на биоотпадъците, използваната утайка е
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подходяща за компостиране (всички проследявани елементи са под ПДК). Трябва да се отбележи,
че концентрациите на Cd и Pb са гранични. По отношение Приложение 2 от същата наредба,
съдържанието на тежки метали във вариант 1 покрива изискванията за „органичен подобрител на
почвата и стабилизирана органична фракция от МБТ”, а във вариант 2 за „компост и
ферментационен продукт” (табл. 2).

И в двата варианта на опита се установи отсъствие на Salmonella spp. и наличие на E. coli и
Cl. perfringens, което налага допълнително третиране, за да се изпълнят изискванията. Това
третиране ще бъде вермикомпостиране, което ще се осъществи на следващия етап на проекта.

Таблица 2. Изследвани показатели в утайката и компоста (варианти 1 и 2) след 19 седмично
компостиране, в съответствие с Приложения 2 и 3 от Наредбата за оползотворяване на утайки от
ПСОВ чрез употребата им в земеделието и Приложение 2 от Наредбата за третиране на
биоотпадъците.

В-1 В-2
ПОКАЗАТЕЛ ПДК

съгл. Наредба
ПДК

„компост“

ПДК
„органчен

почвен
подобрител”

Утайка
След компостиране

Salmonella spp. Отсъствие в
20 гр.

Отсъствие в
25 гр.

Отсъствие в
25 гр. Отсъствие Отсъствие Отсъствие

E. coli – титър >1 гр. <1000
к.о.е./гр.

< 1000
к.о.е./гр. 0.001 1 1

Cl. perfringens >1 гр. - - 0.001 0.001 0.001
Орг. вещество, % - >15 >15 66.81±3.34 56.8 52.6
Cu 1600 250 400 447±27 252±18 160±11
Cd 30 2 3 3.69±0.30 2.44±0.17 1.73±0.12
Pb 800 180 250 312±22 172±12 114±0.12
Hg 16 1 2 <0.05 <0.05 <0.05
Cr 500 100 200 136±10 71.5±5.0 62.3±4.4
Ni 350 80 100 72.7±5.1 36.1±2.5 31.1±2.2
Zn 3000 800 1200 1115±56 724.51±51 475.33±33

Общото съдържание на азот и фосфор е представено на фиг. 2, вляво. Началното
съдържание на азот в утайката е 4.8 %, като в куповете за компостиране се добавят и други
биоразградими отпадъци. В готовия компост количеството на тези два показателя намалява
значително и се приближава към 2 %. Намаляването е нормално за интензивните
биодеградационни процеси и е резултат от микробиалната активност свързана с отделяне на
амоняк, нитрати и нитрити, освен превръщането на органичния азот. Същата е и тенденцията при
фосфора. Първоначално съдържанието му в утайката е 1.04 %, като в готовия компост е 0.3 % и
0.26 %, съответно в първи и втори варианти.

Интересна е тенденцията при амониевия и нитратния азот. Първият преобладава в началото
на компостирането. След излагане на аеробно биоразграждане от микроорганизмите и в резултат от
нитрификацията съдържанието на нитратен азот се увеличава значително. Такава е и тенденцията в
опитните варианти (фиг. 2, вдясно). След направените финални анализи на готовия компост е
отчетено наличието на по-висока концентрация на нитратен азот и по-ниска на амониев азот във
вариант 2, което прави този компост по-подходящ за използване в земеделието в сравнение с този
на вариант 1. В края на компостирането съотношението NH4

+/NO3¯ е >1 във втори вариант, докато
при първи е <1. Това кореспондира с данните на Jouraiphy и съавтори, 2005, които докладват за
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съотношение под 1 в края на компостирането. Това дава основания да се говори за настъпване на
зрялост на компоста (Garcia и съовтори, 1992).

�

Фигура 2. Общо количество N и P (ляво), нитратна и амониева форма на N (дясно) в утайката (преди
компостиране) и в двата варианта на компост (след процеса).

Интензивността на микробната дейност индуцира значителни трансформации в куповете
съставени от утайка и биоразградими отпадъци. Те могат да се представят като съотношението
между въглерода и азота. Началното съотношение от 30 се редуцира в резултат от аеробното
разграждане на органичната материя с отделяне на органични киселини и CO2. При първи вариант
е 26, а при втори 23. Подобни резултати е постигнал и Cekmecelioglu е съавтори, 2005, при
компостиране.

Фитура 3. Намаляване на съотношението C/N при компостирането (начална стойност в купа; утайка преди
компостиране; получен компост).

Въпреки гореизложеното до тук, все още високите стойности на органичния C в компоста от двата
варианта, наличието на повече NH4

+/NO3¯ над 1 в първи вариант, както и слабото понижаване на
съотношението C/N показва непълно разграждане на органиката в куповете за компостиране, което
предполага допълнително третиране, за да се достигне до пълно узряване на компоста,

433



хумификация и унищожаване на патогените. Това налага допълнителна обработка на получения
компост чрез вермикомпостиране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменението на температурата по време на компостирането доведе до частично хигиенизиране на
продукта, което е все още недостатъчно, за да се изпълнят изискванията на Наредбата за
оползотворяване на утайки в земеделието и Наредбата за третиране на биоотпадъците. Най-добри
резултати се постигнаха при сместване на утайка, дървесен чипс и окосена трева. За достигане на
необходимото качество на компоста е необходимото допълнително третиране, което в нашия
случай ще бъде вермикомпостиране.
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Abstract: A toxicity study was carried out in order to decrease soil heavy metal toxicity to spinach plants
(Sinacea oleracea  L.). Separately compost or population of beneficial bacteria Pseudomonas fluorescens
were applied in the soil. After two months of cultivation the plants in treatment with compost accumulated 77
% less Pb and in roots, and 24 %, 32 % and 60 % less Cd in stems, leaves and roots, respectively, compared
to the treatment without amendments. The inoculation of bacterial population had positive effect on heavy
metal accumulation and biomass formation.
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Въведение

Замърсяването на почвите с тежки метали е сериозен проблем свързан с редица ограничения и
опасности при използването им по предназначение – отглеждане на култури. Българското
законодателство поставя определени ограничения при използването на обработваеми земи,
съдържащи тежки метали (Наредба 3 от 2008 г.). Въпреки това е факт, че тези земи се използват както
за отглеждане на технически и овощни култури, така и за житни и дори зеленчукови. Наличието на
тежки метали в обработваемите почви води до различни нарушения в метаболизма на растенията и
почвената микрофлора (Gorhe и Paszkowski 2006, Wani и съавтори, 2008), но също така може да
доведе до сериозни поражения при хората и топлокръвните животни, след консумация на растителни
продукти, отглеждани върху такива почви (Chronopoulos et al. 1997).

Биоремедиацията е технология, която използва микроорганизми за възстановяване на
нарушени терени. Тя намира приложение при различни органични замърсители, но при
неорганичните трудно се намира адекватно решение. При почви замърсени с тежки метали основният
източник на токсичност са биодостъпните форми. Намаляването на концентрациите им води до
намаляване на токсичността и подобряване на растежа на растенията и микроорганизмите (Shilev and
Babrikov 2005). При полски опити с индийската горчица Brassica juncea, Clemente и съавтори, 2006
демонстрират по-слабо натрупване на тежките метали в растенията при отглеждане върху почви
замърсени с Zn, Cu, Pb и As. Варуването и внасянето на органични добавки (оборски тор и компост)
са подобрили растителната биомаса и са допринесли за стабилизирането на замърсените почви, като
това е предложено за реалистичен вариант при такъв тип замърсяване. Това е свързано с превръщане
на тежките метали в по-слаборазтворима форма. Singh and Kalamdhad (2013) съобщават, че внасянето
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на компост намалява токсичността на тежките метали в почвата тъй като биодостъпните фракции
намаляват значително поради свързването им в органични комплекси.

Целта на настоящия експеримент беше да се намали натрупването на тежки метали в тест
културата спанак чрез внасяне в почвата на компост и популацията на полезната почвена бактерия
Pseudomonas fluorescens.

Материали и методи
За изпълнението на целта на настоящето изследване бяха взети почвени проби от слоя 5-30 см

от района на КЦМ-Пловдив, замърсен антропогенно с тежки метали Cd, Pb и Zn. Компостът
използван при настоящето проучване е получен като резултат от компостиране на органични
отпадъци и мицел от производството на хранителни добавки и фармацевтични продукти. За
определяне ефекта от внасяне на добавките се използваха семена от спанак Spinacea oleracea L. сорт
Матадор. Използваните варианти на опита бяха следните:

Таблица 1. Варианти на опита.

№ Вариант

1 Замърсена почва (100 %)
2 Замърсена почва + P. fluorescens
3 Замърсена почва + компост (3:1, v:v)

Предварително почвата беше почистена от растителни остатъци и камъни. При извеждане на
опита се използваха пластмасови сандъчета с вместимост 2000 cm3. При първи и втори варианти
почвата се постави директно в сандъчетата, докато при трети – предварително се смеси с компост в
съотношение 3:1 (v:v) и престоя така 14 дни за стабилизиране. Семената бяха засети в две редици по
дължината на сандъчетата, като тези от трети вариант се третираха предварително със суспензия на
Pseudomonas fluorescens биотип F. Тази бактерия е изолирана и охарактеризирана при предходни
експерименти като сравнително толерантна на Pb, Cd, Zn, As и като бактерия,стимулираща
развитието на растенията отделяйки в средата индолоцетна киселина и сидерофори. Не беше
установено тази бактерия да притежава ензима АСС-дезаминаза. Популация на P. fluorescens беше
внесена в почвата на два пъти през вегетацията. Внасянето се извърши в концентрация 104 к.о.е./cm3

почва. Опитът се проведе в открита вегетационна къща през есента в продължение на два месеца.
През вегетацията на растенията се измерваше периодично дължината на листата на

растенията от спанак, дължината на листната дръжка и диаметърът на листната розетка. Опитът
приключи през втората половина на месец ноември, когато се прибраха растенията и се направиха
редица биометрични, физиологични (интензивност на хлорофилната флуоресценция) и химични
изследвания (pH, EC и подвижни метали в почвата; натрупване на тежки метали в тъканите). При
някои от измерванията почвена проба беше взета от ризосферата и от неризосферата, за да се сравни
ролята на микробната дейност и кореновите излъчвания върху съответните показатели.

При определянето на почвената реакция, към 8 гр. суха почва, поставена в центрофужна
епруветка, се прибавиха 40 ml (1:5, w/v) дейонизирана вода. Епруветката се постави на
кръговаклатачна машина за 10 мин. След 2 ч. престой в статично положение разтворът беше
филтруван. Реакцията на филтрата беше измерена с помощта на pH-метър Microsys MS2006.
Подготовката на пробата за определяне на почвената електропроводимост (EC) се извърши по същия
начин, но разбъркването на кръговата клатачна машина продължи 30 мин. и веднага след това се
извърши измерването с помощта на кондуктометър.

Общо количество Cd, Zn и Pb в почвата и компоста се определи по метода описан от
Karstensen и съавтори 1998, докато биодостъпни фракции се анализираха в съответствие с ISO 14870.
Анализът на натрупаните тежки метали в растителната маса се извърши по метода на Lozano-
Rodríguez и съавтори, 1995.

Статистическата обработка на резултатите е направена на три повторения за вариант под
формата на стандартна грешка за всеки показател.

436



Резултати и обсъждане

В таблица 2 са представени някои параметри на почвата и компоста.

Таблица 2. Анализирани параметри при компоста и почвата измерени при сухо тегло.

Показател Метод на изпитване Мерни
единици

Замърсена
почва

Компост

Азот – усвоим БДС ISO 14255 mg/kg 16.5 ± 0.8 609 ± 15
Фосфор – усвоим Егнер-Рийм mg/kg 33.2 ± 1.5 2770 ± 75
Общ азот ВЛМ А29/А03 g/kg 1.35 ± 0.09 24.52 ± 0.77
Общ фосфор ВЛМ А29/ВВЛМ 005 g/kg 0.31 + 0.02 9.01 ± 0.20
Органичен въглерод БДС ISO 14235 g/kg 10.65 ± 0.57 342.7 ± 12.5
Органична материя БДС ISO 14235 g/kg 18.36 590.8

Данните от анализите показват добра запасеност на почвата по отношение на основните
хранителни елементи, но също така и добро хумусно съдържание. В таблица 3 са представени данни
за концентрацията на тежките метали в почвата измерени като общо количество и подвижни форми.

Таблица 3. Общо съдържание и усвоими форми на тежки метали в почвата и компоста (mg/kg).

Общо съдържание Биодостъпни форми
Cd Pb Zn Cd Pb Zn

Почва 20.7 705.4 1052.7 1.8 45.4 95.1
Компост 2.1 26.1 168 - 2.2 4.4

Общата концентрация на тежки метали може да се определи като висока в почвата по
отношение и на трите метала, докато в компоста тя е незначителнa и под ПДК за внасяне в
земеделието (Наредба № 3 от 2008 г.). Концентрациите на подвижните форми на металите могат да се
определят като сравнително ниски до средни. Окислителният стрес, които те предизвикват, водещ до
образуване на радикали в растенията, е основна причина за слабата растителна продукция в тези
почви.

Основните показатели, които се използват за разкриване на промени в почвата при
биоремедиационни експерименти са почвената реакция и електропроводимост (фиг. 1). Измерените в
края на опита стойности показват слабо намаление на рН от първи към трети вариант. Намалението е
статистически значимо между неризосферната и ризосферната почва при втори и трети вариант. То е
още по ясно изразено сравнявайки рН на ризосферата при контролата и варианта с внесен компост.
Не беше установена съществена разлика между вариантите в ризосферна и неризосферна почва по
отношение на ЕС. Внасянето на добавките обаче доведе до повишение на почвената
електропроводимост, особено във варианта с компост. За подобни резултати докладват Nevien и
съавтори 2008. Те изследват влиянието на инкорпорирането в почвата на различни типове компости
върху почвеното плодородие и растежа на растенията.
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Фигура 1. Реакция и електропроводимост на почвения разтвор в ризосферата и неризосферата на растенията от
спанак при различните варианти в края на опита. Данните изразяват средната стойност на три повторения и
стандартната грешка.

Натрупването в растителните тъкани на представените в почвата тежки метали е показано в
таблица 4. Концентрацията на металите като цяло беше най-ниска във варианта с внесен компост при
всички растителни органи (листа, стъбла и корени). Оловото в листата се акумулира в най-висока
концентрация в контролата. В останалите два варианта то беше по-слабо, като внасянето на компост
доведе до намаляване наполовина на концентрацията в листата. От друга страна, натрупването на
оловото в стъблото беше по-високо, като се запази същата тенденция на намаляване от първи към
трети вариант. При корена концентрацията на Pb във втори и трети варианти беше с 62 % и със 77 %,
съответно, по-ниска в сравнение с тази в първия. Установи се, че натрупването на олово е най-ниско
в листата.

Кадмият е най-токсичният метал от изследваните в замърсената почва. Ограниченията за
неговата концентрация заложени в Наредба 3 за допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите показва, че максимално допустимата концентрация при рН>7,4 е 3,0 mg/kg, докато при Pb тя
е 120 mg/kg, а при цинка 400 mg/kg. Най-висока концентрация на Cd се установи в корените на
спанака. Докато в първи и втори вариант тя беше 4 mg/kg, внасянето на компост в почвата доведе до
намаляване на натрупването с 60 %. Редуцирането на акумулирането при трети вариант в сравнение с
контролата беше по-слабо при стъблото и листата, 24 % и 32 % съответно.

Анализът на съдържанието на цинк показва обратна тенденция между различните органи.
Най-високо е то при листата, следват стъблото и корените.

Като цяло, съдържанието на Cd в надземните части е по-високо в сравнение с това на Pb. Тези
резултати кореспондират с резултатите установени от Li и сътрудници, 2015. Al Mamun и съавтори,
2016 докладват за намаляване на натрупването на Cd  при спанак, лук и маруля с до 60 % след
добавяне на 2,5 % компост.

Таблица 4. Натрупване на тежки метали в растителните тъкани на растения от спанак, отглеждани
върху замърсена почва с или без внасяне на Pseudomonas fluorescens или компост.

На фигура 3 са показани резултатите от показателите за растежа на растенията от спанак при
прибиране на опита. Ясно се вижда силния стимулиращ ефект от внасяне на компоста – вариант 3.
Този ефект доведе до увеличаване на дължината на листата със 150 %, на дължината на дръжката с
340 %, а свежото тегло на едно растение с над 40 пъти в сравнение с варианта без добавка. От друга
страна, внасянето на популацията на бактерията Pseudomonas fluorescens оказа стимулиращ ефект
най-вече по отношение на свежото тегло на растенията, които ефект обаче не беше съизмерим с
растежа във варианта с компост.

Листа Стъбло Корен
(mg/kg) Pb Cd Zn Pb Cd Zn Pb Cd Zn

Почва 0,29±0,02 2,5±0,2 5,6±0,3 1,32±0,1 1,97±0,1 4,61±0,3 2±0,3 4±0,5 3,6±0,4
Почва + P. fluorescens 0,24±0,01 2,3±0,13 5,1±0,4 1,21±0,2 1,76±0,1 4,44±0,3 0,76±0,1 4±0.2 3,4±0,3
Почва + компост 0,15±0,06 1,7±0,15 4,5±0,3 1,00±0,1 1,50±0,1 1,55±0,2 0,46±0,06 1,6±0.2 2,3±0,2
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Фигура 3. Дължината на лист и листна дръжка и диаметър на листната розета на растенията от спанак при
различните варианти в края на опита. Данните изразяват средната стойност на три повторения и стандартната
грешка.

Резултатите от таблица показват, че стационарната флуоресценция F се повишава при
варианти с добавки, като с най-високи стойности е във варианта с компост. От друга страна,
максималната флуоресценция Fm се повишава при варианта с бактериалната популация в сравнение
с контролния вариант, а е най-висока при варианта с компост.

Основният показател на хлорофилната флуоресценция Y е значително редуциран в първи
вариант в сравнение с вариантите с добавки, което показва, че фотохимичната активност на ФС2 е
намалена в резултат от представените в почвата тежки метали. При внасяне на популацията на
полезната бактерия P. fluorescens и на компоста, стойностите се повишават, което корелира с данните
за растежа на растенията (табл. 3), особено при трети вариант. Считаме, че това е така поради
съществени промени в светосъбиращите комплекси (информация, за което дава F) и активността на
реакционните центрове (свързана с показателя Fm).

Скоростта на електронния транспорт (ETR) е видимо повишена при вариант 2 и особено при
вариант 3. Подобни са и промените за показателя qP, който показва каква част от погълнатата
светлинна енергия се използва във фотохимичните процеси на фотосинтезата. Двата последни
показателя са тясно свързани помежду си, което се потвърждава и от характера на промените при
третираните варианти.

Таблица 5. Показатели на хлорофилната флуоресценция измерени в край на опита при различните
варианти.

F Fm Y ETR qP
Контрола 210,6 1087,2 0,45 8,38 0,56
P. fluorescens 300,125 1190,625 0,64 9,41 0,70
Компост 370 1293,33 0,77 10,38 0,78

Заключение

Внасянето на компост в замърсена с тежки метали почва оказва силен положителен ефект върху
растежа на растенията от спанак. Този растеж е свързан с главно с намаляване натрупването,
вероятно поради по-слабото биодостъпност на тежките метали. Наличието на популацията на
полезната бактерия Psedumononas fluorescens имаше положителен ефект за намаляване натрупването
на някои тежки метали и за нарастване на свежата растителна маса при спанака.
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Abstract: Biofilms are densely packed multicellular communities of microorganisms attached to a surface
or interface. Bacteria seem to initiate biofilm formation in response to specific environmental cues, such as
nutrient and oxygen availability. Bacillus subtilis is an industrially important bacterium exhibiting
developmental stages. It forms rough biofilms at the air-liquid interface rather than on the surface of a solid
phase in a liquid, due to the aerotaxis of the cells. On another hand, Bacillus subtilis has long served as a
robust model organism to examine the molecular mechanisms of biofilm formation and a number of studies
have revealed that this process is regulated by several integrated pathways. One mechanism involved in the
development of bacterial biofilms with participation of Bacillus subtilis strains is coaggregation or
interbacterial adherence that is  affected by physicochemical conditions of the environment.

In this respect the aim of this study was to explore the physicochemical parameters that influence
coaggregation between Bacillus subtilis and Escherichia coli K-12 strains. The effect of pH and
temperature on the degree of coaggregation was assessed. Coaggregation occurred at a pH of 5-8, between
15 and 40 °C.

Keywords: coaggregation, pH, temperature, Bacillus subtilis, Escherichia coli K-12

Въведение

Микроорганизмите са разпространени в природните екосистеми под формата на организирани
структури, наречени биофилми. Тези консорциуми се формират с участието на клетки на различни
микробни видове [Kinder et al.,1994], които се включвата и развиват в образувания от тях матрикс,
съставен от извънклетъчни полизихарариди [Srivastava and Bhargava, 2016].  Биофилмите са
прикрепени по различни по своята природа и структура субстати, от които микробните клетки черпят
хранителни вещества [Kolenbrander еt al., 2002; Kinder et al., 1994].Тази форма на съществуване на
микроорганизмите обезпечава устойчивостта на клетките срещу въздействието на високите
температури, осмотичното налягане, високото солесъдържание и ниската стойност на рН на средата
[Srivastava and Bhargava, 2016]. Физиологията и метаболизмът на микробните клетки от структурата
на многовидовите биофилми се отличават от планктонните клетки.

В основата на биофилмобразуването стоят процеси на адхезия на клетките по повърхността и
развитието им в прикрепено състояние [Kolenbrander еt al., 2002]. През първия стадий се осъществява
адхезия на микробните клетките и първоначалното им колонизиране по повърхностите, което се
явява резултат от възникването но водородни и други връзки от физикохимичен характер. При
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благоприятни условия на средата адхезиралите клетки се развиват до образуване на микроколонии.
Непосредствено след това биофилмът се развива до многовидови общности [Rickard et al., 2003].

Един от механизмите, който способства за началния стадий на биофилмобразуването, се явява
коаграгацията [Sano et al., 2014], при който бактериални клетки от генетично различни видове
взаимодействат помежду си и образуват аграгати посредством специфични молекули от
повърхността им.  Коаграгационните взаимодействия спомагат за развитието на биофилмите по два
пътя. В първия случай бактериалните клетки от суспензията специфично взаимодействат с генетично
разграничаващите се клетки по време на развитието на биофилма, докато при втория път
специфичното взаимодействие се последва от адхезия на агрегата по повърхността на развиващия се
биофилм. И в двата случая бактериалните клетки от състава на планктона (суспензията) специфично
се адсорбират по клетките от структурата на биофилма, поради което процесът носи и
наименованието съадхезия. Адхезиралите клетки по този механизъм влизат в състана на микробното
съобщество, изграждащо структурата на биофилма [Rickard et al., 2003].

В настоящата статия е залегнало проучването факторите на средата върху спепента на
коаграгацията между щамове B. subtilis 168 и B. subtilis 170 при взаимодействието им с щамове E. coli
K-12, което се явява предпоставка за формирането на биофилми по хранителни продукти, по
повърхността на материали със значение за клиничната практика, както и по повърхността на
растителните тъкани и корените на растенията. Изясняването на механизма за физичното
взаимодействие между двата щама служи като отправна точка при провеждането на проучвания по
формирането на биофилми.

Материали и методи

2.1. Бактериални щамове
Използваните в настоящето изследване бактериални щамове са систематизирани в таблица 1.

Щамовете бяха култивирани в LB бульон. Всички щамове бяха инокулирани в 9 мл течна хранителна
среда и инкубирани при 37 °С за време от 18 часа преди началото на всяко опроделение.

Таблица 1. Бактериални щамове, използвани в проучването
Щам Описание Източник

Bacillus subtilis 170 Щам 170 NBIMCCc

Bacillus subtilis 168 Щам 168 NBIMCCc

Escherichia coli W1655 Щам К-12, F lac+,Str-s, Met- NBIMCCc

Escherichia coli  W3110 Щам К-12, F-, λ- NCIPDб

Escherichia coli  406 Щам К-12, NBIMCCв

Escherichia coli 409 Щам К-12 NBIMCCc

Escherichia coli 420 Щам К-12 NBIMCCc

Escherichia coli 421 Щам К-12 NBIMCCc

Escherichia coli 446 Щам К-12 NBIMCCc

а Институт по молекулярна биотехнология, Йена, Германия
б Национален център по заразни и паразитни болести, София
в Национална банка по промишлени микроорганизми и тъканни култури, София

2.2. Определане на индекса на коаграгация
Бактериалните култури се съхраняват непосредзствено преди анализа в глицерол с концентрация

от 50 %. За всяко определение културите се подлагат на центрафугиране при 4 °C за отделяне от
разтвора на глицерол и се промиват двукратно с буферен разтвор с рН 8,0, отново се цинтрафугират.
След това културите се суспендират фино и при повишено внимание в буферен разтвор за
коаграгация до достигане на оптична плътност от 2,0 до 2,1 при 650 nm.

Експериментите по отчитане на бактериалните коаграгация се провежда в културални епруветки с
дебелина от 10 до 75 mm. Контралните проби включват 1 ml от щамовете Bacillus subtilis
(А650=2,0÷2,1), 1 ml от щамовете Escherichia coli (А650=2,0÷2,1). Сместа за отчитане на индекса на
коаграгация съдържа 0,5 ml суспензия от щамове Bacillus subtilis и 0,5 ml суспензия от щамове
Escherichia coli. Цялостното определение по коаграгацията се провежда в следната последователност:

- хомогенизиране на сместа за коаграгация и контролните проби на специфичен хомогенизатор за
време от 10 s;

- културалните епруветки се остават на стайна температура за време от 10 мин., след което отново
се хомогенизират;

- културалните епруветки престояват при сайна температура за време от 2 h;
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- всички културални епруветки се подлагат на центрофугиране при 7000 об.-1 за време от 2 мин.;
-  внимателно се отпипетират 0,6 ml от супернатанта и се измерва абсорбцията на пробата при 650

nm.
Индекът на коаграгация се изчислява по следната зависимост:

 
100.

2

2
650650

650
650650

ECABSA

ECBSAECABSA

ИКА







където: ИКА – индекс на коаграгация в %;
- BSA650 - оптичната плътност на контролната проба, съдържаща клетки от щамове на вида

Bacillus subtilis, измерена при дължина на вълната при 650 nm;
- ECA650 - оптичната плътност на контролната проба, съдържаща клетки от щамове на вида

Escherichia coli, измерена при дължина на вълната при 650 nm;
-  ECBSA 650 - оптичната плътност на пробата, съдържаща в равни съотношения клетки от

щамове на вида Bacillus subtilis и Escherichia coli, измерена при дължина на вълната при 650 nm.
При наличие на вещества, които се явяват инхибитори на коаграгационния процес, определението

се провежда при спазване на следните изисквания:
- контролните проби трябва да включват 0,8 ml от клетъчната суспензия на щамовета на двата

вида и 0,2 ml от буферния разтвор на коаграгацията;
- сместа за коаграгация съдържа 0,4 ml от клетъчната суспензия на щамовета на двата вида и 0,2

ml от буферния разтвор на коаграгацията, към който е прибавен в определена концентрация
съответния инхибитор.

2.3. Определяне на инхибиторния ефект на хелат образуващите агенти върху коаграгацията
Инхибиращият ефект на захарите върху процеса на коаграгация ще бъде определен по метод,

описан от Buswell и сътр. (1997), изразяващ се в прибавяне на поридица от хелатобразуващи агенти
(етилендиаминотетраоцетна киселина, Tween, Triton) към клетъчната суспензия на двата щама.
Стерилните разтвори на реагентите се прибавят непосредствено към клетъчната суспензия преди
началото на коаграгацията до крайна концентрация от 100 mmol/l. След инкубация от 60 min се
отчита оптичната плътност на супернатанта и степента на инхибиране на коаграгацията.

2.4. Влияние на евзимната обработка върху процеса на коаграгация
Предварителната обработка на бактериалните клетки на щамовете на вида Bacillus subtilis и

Escherichia coli включваше използването на следните ензимни препарати – протеиназа К, трипсин,
паралелно бяха подложени на зъгряване до температура от 80 °С за време от 10 min.
Продължителността на въздействие с ензимните препарати е 90 мин. При температура, отговаряща на
оптимума на действие според инструкциите на фирмата-производител. След това клетките бяха
подложени на центрофугиране по описания начин и  се оцени ефектът на коаграгация на двата щама,
като контрола служеше нетретирана клетъчна суспензия. Относителният процент на коаграгация
беше отчетен по опроделяне на съотношението на степента на коаграгация на третираните клетки
към процента на коаграгация на нетретираните клетки.

2.5. Определяне на инхибиращия ефект на захарите върху коаграгацията
Инхибиращият ефект на захарите върху процеса на коаграгация ще бъде определен по метод,

описан от Buswell и сътр. (1997), изразяващ се в прибавяне на поридица от монозахариди и
дизахариди (N-ацетилглюкозамин, N-ацетилгалактозамин, метилманозид) към клетъчната суспензия
на двата щама. Стерилните разтвори на захарите се прибавят непосредствено към клетъчната
суспензия преди началото на коаграгацията до крайна концентрация от 100 mmol/l. След инкубация
от 60 min се отчита оптичната плътност на супернатанта и степента на инхибиране на коаграгацията.
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Резултати и дискусия

Бактериите в многовидовите биофилми могат да осъществяват физически контакт помежду си
[Giaouris et al., 2014]. Той може да бъде директен, основан на прекия контакт между клетките на
видовете от състава на биофилма, и индиректен поредством растежа на видове, изпълняващи
свързваща роля. Специфичните директни взаимодействия са познати като съаграгация или ко-
аграгация [Burmoll at al., 2014]. . Този процес стои в основата на образуването на биофилми от
различни видове [Rickard et al., 2003] и се повлиява от особеностите на клетъчната повърхност,
състава и факторите на средата и наличието на специфични съединения, инхибитори на
коагрегацията.

Процесът на коагрегация при взаимодествието на грам-положителните и грам-отрицателните
бактерии се повлиява от рН-стойността на средата, резултатите от които са представени на фигура 1 и
2. Процентът на коагрегация за изследваните щамове се характеризира с най-високи стойности в
киселата и алкална среда. Увеличаването на рН – стойността на средата от рН 6,0 до рН 7,0 се
съпътства с незначително снижаване на стойността в индекса на коагрегация.  Тази закономерност се
явява резултат от намаляването на силите на сцепление между бактериалнтите клетки посредством
неутрализацията им от отрицателните йони от състава на клетъчната повърхност в кисела среда,
което води да нарастване на биомасата от клетъчни флокули. Увеличаването на рН от 7,0 до 8,0
създава условия за нарастване на степента на коагрегация, което е установени в предходни
проучвания с щамове на вида P. fluorescens и B. subtilis [Rathi et al., 2015].

Burdman et al. (1998)  също са установили нарастване на процента на коаграгация на щамове
Azospirillum FAJ0204 при асоцияцията им с други видове. Ниската стойност на рН създава условия за
неутрализация на отрицателните заряди от състава на бактериалната повърхност от протоните на
средата и преодоляването на силите на отблъскване между бактериалните клетки, което
благоприятства процеса на формиране на бактериални аграгегати [Bitton and Marshall, 1980; Foster
and Bowen, 1982].

От друга, страна температурата се явява важен фактор на околната среда, който дава отражение
върху степента на коагрегация на клетките на бактериалните видове (фиг. 3 и  фиг.4). Нарастването
на темепература от 20 до 37 °С води до значително увеличаване на стойността на индекса на
коагрегация за всички изпитвани двойки щамове. Последващото увеличаване в стойността на
температурата не води до съществени измения в индекса на коагрегация или се съпровожда с
неговото снижаване за изпитваните култури.
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Същността на процеса на коагрегация се изразява във формирането на клетъчни агрегати, което се
обуславя от наличието на специфични молекули по повърхността на клетката [Rickard et al., 2003]. Те
се характеризират с протеинова и полизахаридна природа [Simoes et al., 2008].

Хелатобразуващите реагенти като етилендиаминотетраоцетна киселина също повлияват
неблагоприятно върху коогрегацията на микробните видове, фиксирайки калциевите йони, които
играят важна роля в процеса на междуклетъчната комуникация [Buswell et al., 1997].  От таблица 2 и
3 се вижда, че с  най-голяма инхибиторна активност спрямо процеса на коаграгация се отличава
Tween, като индексът на коаграгация варира в диапазона от 19,12 % до 28,35% при двойкато щамове
B. subtilis 170 и E. coli K-12, докато при двойката щамове B. subtilis 168 и E. coli K-12 стойността му
се колебае в границата от 22,26 % до 29,84 %. По-ниска е степента на редукция на коаграгацията
между изследваните щамове под въздействие на Triton, следвана от ЕДТА.

Таблица 2. Индекс на коагрeгация между щамове B. subtilis 170 и E. coli K-12 при наличие на ЕДТА,
Tween и Triton

Индекс на коагрeгация, %№ Щам
Контрола ЕДТА Tween Triton

1. Bacillus subtilis 170 + Escherichia coli 1655 77,01 ± 0,63 69,55 ± 0,75 57,05 ± 0,42 58,88 ± 0,21
2. Bacillus subtilis 170 + Escherichia coli 420 76,10 ± 0,00 62,37 ± 0,42 59,06 ± 0,21 58,94 ± 0,42
3. Bacillus subtilis 170 + Escherichia coli 446 77,82 ± 0,08 65,76 ± 0,13 55,76 ± 0,17 56,30 ± 0,39
4. Bacillus subtilis  170+ Escherichia coli 406 73,57 ± 0,11 64,98± 0,27 59,49 ± 0,91 61,89 ± 0,33
5. Bacillus subtilis 170 + Escherichia coli

W3110
71,04 ± 0,60 58,92 ± 0,71 56,19 ± 0,23 57,20 ± 0,21

Таблица 3. Индекс на коагрeгация между щамове B. subtilis 168 и E. coli K-12 при наличие на ЕДТА,
Tween и Triton

Индекс на коагрeгация, %№ Щам
Контрола ЕДТА Tween Triton

1. Bacillus subtilis 168 + Escherichia coli 1655 79,21 ± 0,72 70,68 ± 0,28 55,84 ± 0,87 62,06 ± 0,49
2. Bacillus subtilis 168 + Escherichia coli 420 79,48 ± 0,23 70,18 ± 0,32 55,76 ± 0,49 63,46 ± 0,48
3. Bacillus subtilis 168 + Escherichia coli 446 78,50 ± 0,42 69,62 ± 0,43 61,03 ± 0,79 64,35 ± 0,50
4. Bacillus subtilis  168+ Escherichia coli 406 78,06 ± 0,61 70,53± 0,30 60,11 ± 0,41 64,87 ± 0,36
5. Bacillus subtilis 168 + Escherichia coli

W3110
78,86 ± 0,21 71,33 ± 0,41 58,81 ± 0,40 66,42 ± 0,95

Термичната толерантност на флокулите, образувани между щамове на вида B. subtilis 170 и E. coli
K-12, както и между двойката щамове B. subtilis 168 и E. coli K-12 са представени в таблици 4 и 5. С
най-висока устойчивост на термичното въздействие до 80 °С за 15 мин. се отличават двойките
щамове B.subtilis 170+E.coli K-12 1655, и B.subtilis 168+E.coli K-12 1655, следвани от двойките
B.subtilis 170+E.coli K-12 406, B.subtilis 168+E.coli K-12 406. В основата на термичната
толерантност на флокулите, образувани от щамове на вида вида B. subtilis и E. coli, и получените
резултати най-вероятно стои нарастването  на  вътреклетъчното съдържание на поли-β-бутират.
Снижаването в стойността на индекса на коагрегация между двойката щамове на вида B. subtilis и E.
coli в настоящето проучване е по-силно изразено при въздействието на клетките с протеиназа К в
сравнение с трипсин  (табл. 4 и табл. 5).

Таблица 4. Индекс на коагрeгация между щамове B. subtilis 170 и E. coli K-12 след термична
обработка до 80 °С, въздействие с трипсин и протеиназа К

Индекс на коагрегация, %Щамове
контрола Термrчно

въздействие
трипсин Протеиназа К

B.subtilis 170+E.coli K-12 420 73,99±0,18 71,19±0,65 71,32±0,15 62,69±0,39
B.subtilis 170+E.coli K-12 1655 74,30±0,90 72,85±0,80 70,92±0,09 58,78±0,81
B.subtilis 170+E.coli K-12 446 70,55±0,13 68,66±0,45 71,57±0,45 69,36±0,52
B.subtilis 170+E.coli K-12 406 72,53±0,50 71,24±0,37 63,40±0,66 59,11±0,97
B.subtilis 170+E.coli K-12
W3110

70,92±0,88 70,55±0,32 68,56±0,47 63,55±0,55
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Таблица 5. Индекс на коагрeгация между щамове B. subtilis 168 и E. coli K-12 след термична
обработка до 80 °С, въздействие с трипсин и протеиназа К

Индекс на коагрегация, %Щамове
контрола Термrчно

въздействие
трипсин Протеиназа К

B.subtilis 168+E.coli K-12 420 73,99±0,18 71,19±0,65 71,32±0,15 62,69±0,39
B.subtilis 168+E.coli K-12 1655 74,30±0,90 72,85±0,80 70,92±0,09 58,78±0,81
B.subtilis 168+E.coli K-12 446 70,55±0,13 68,66±0,45 71,57±0,45 69,36±0,52
B.subtilis 168+E.coli K-12 406 72,53±0,50 71,24±0,37 63,40±0,66 59,11±0,97
B.subtilis 168+E.coli K-12
W3110

70,92±0,88 70,55±0,32 68,56±0,47 63,55±0,55

Проучванията върху коагрегацията между видовете в бактериалните съобщества, населяващи
пресните и морски водоеви свидетелстват за това, че процесът на коаграгегация зависи от фазата на
растеж на културата, инициира се от лектин-захарните взаимодействия и достига до максимална
стойност през стационарната фаза на растеж [Rickard et al., 2003]. В устната кухина процесът на
коагрегация между населяващите я бактериални видове се явява резултат от лектиноподобни
взаимодействия, които се инхибират при наличие на моно- и дизахариди като галактоза, метил-α-D-
галактопиранозид, метил-β-D-галактопиранозид, галактозамин.

В значителна степен процесът на коаграгация между щамовете B. subtilis 170 и E. coli K-12, както
B. subtilis 168 и E. coli K-12  в настоящето проучване се инхибира при наличие на N-
ацетилглюкозамин. Инхибиторният ефект на  N-ацетилгалактозамина варира в диапазона от 8,28 до
9,58 %. Метилманозидът проявява незначителна инхибиторна активност върху степента на
коаграгация между изпитваната двойка щамове, където се отчитат средни стойности в индекса на
коагрегация съставляват 2,66 % за двойката щамове B. subtilis 168 и E. coli K-12 и 1,63 % за
изследваната двойка B. subtilis 170 и E. coli K-12. Получените резултати свидетелстват за
обстоятелството, че процесът на коаграгация между щамовете B. subtilis 170 и E. coli K-12, B. subtilis
168 и E. coli K-12 се явява резултат от  лектин-полизахаридни взаимодействия (табл. 6 и табл. 7).

Таблица 6. Индекс на коагрeгация между щамове B. subtilis 170 и E. coli K-12 при наличие на N-
ацетилгалактозамин, N-ацетилглюкозамин и метилманозид

Индекс на коагрегация, %Щамове
контрола N-ацетилгалактозамин N-ацетилглюкозамин Метилманозид

B.subtilis 168+E.coli K-12 420 73,99±0,18 66,89±0,36 65,40±0,66 71,88±0,71
B.subtilis 168+E.coli K-12 1655 74,30±0,90 64,63±0,90 66,42±0,16 72,31±0,37
B.subtilis 168+E.coli K-12 446 70,55±0,13 68,59±0,63 65,93±0,96 69,01±0,14
B.subtilis 168+E.coli K-12 406 72,53±0,50 66,52±0,91 68,86±0,45 70,95±0,86
B.subtilis 168+E.coli K-12
W3110

70,92±0,88 57,92±0,23 62,84±0,22 68,63±0,13

Таблица 7. Индекс на коагрeгация между щамове B. subtilis 168 и E. coli K-12 при наличие на N-
ацетилгалактозамин, N-ацетилглюкозамин и метилманозид

Индекс на коагрегация, %Щамове
контрола N-ацетилгалактозамин N-ацетилглюкозамин Метилманозид

B.subtilis 170+E.coli K-12 420 70,55±0,13 67,28±0,21 68,03±0,21 65,49±0,77
B.subtilis 170+E.coli K-12 1655 74,30±0,93 64,63±0,90 65,39±0,51 66,01±0,84
B.subtilis 170+E.coli K-12 446 70,55±0,12 67,28±0,21 68,03±0,21 65,49±0,77
B.subtilis 170+E.coli K-12 406 73,99±0,18 66,89±0,36 72,28±0,38 67,85±0,46
B.subtilis 170+E.coli K-12
W3110

70,92±0,18 65,79±0,60 68,48±0,92 59,79±0,86

Заключение

Стойностите на температурата и рН на средата дават отражение върху степента на коагрегация
между щамовете B. subtilis 170 и E. coli K-12, B. subtilis 168 и E. coli K-12, като максимална стойност
в индекса на коагрегация се постига в алкалната (рН 8,0) и кисела (рН 5,0) среда и при температура от
37 °С.

Високата степен на инхибиране на коагрегацията между щамове на вида B. subtilis 170 и E. coli K-
12 при въздействието на клетките с Tween, Triton и N-ацетилглюкозамин дават основание да се
предположи, че в основата на процеса стоят лектин-полизахаридни взаимодействия.
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Abstract: The article presents experimental tests for determining the relation between microhardness and
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processed surfaces.

Key words: microhardness, surfaces, SPD

Въведение

Изменението на повърхностната микротвърдост, следствие на механично въздействие чрез
ППД, се дължи на уякчаване на материала, настъпващо след провлачването му. Провлачването на
материала е съпроводено с дислокация на слоевете му. Предвид факта, че дори за едномерно
напрегнато състояние деформираното състояние е тримерно, провлачването се характеризира с
еквивалентна пластична деформация [1]. Следователно съществува пряка корелация между
еквивалентната пластична деформация и микротвърдостта. На тази база е приложен стандартен
подход за изследване на микротвърдостта и дълбочината на уякчаване [2] при ППД на равнинни
повърхнини с използване на инструменти със сферични деформиращи елементи (сачми).

Изложение

По експериментален път, на базата на планиран експеримент е измерeна микротвърдостта на
обработените равнинни повърхнини след ППД. Извършени са последователно многофакторен
дисперсионен анализ, с цел качествена оценка на влиянието на факторите и регресионен анализ на
получените експериментални резултати от плана на експеримента.

По този начин е получена информация в количествен аспект за качеството на обработената
повърхнина от гледна точка „микротвърдост”.

На образците с равнинен профил от стомана NC 45 е измерена микротвърдостта на
повърхностния слой след ППД със сферични деформиращи елементи. Извършени са последователно
многофакторен дисперсионен анализ, с цел качествена оценка на влиянието на факторите и
регресионен анализ на получените експериментални резултати от плана на експеримента.

Използван е експериментален план, съгласно табл. 1.
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Експериментален план Табл. 1
№ 1x 2x 3x 4x 5x Изм. 1 Изм. 2  0.100HV

1 -1 -1 -1 -1 -1 304 308 306

2 -1 -1 1 -1 1 385 384 386

3 1 -1 1 1 -1 374 403 389

4 1 -1 -1 1 1 403 386 395

5 -1 1 1 1 1 319 272 292

6 -1 1 -1 1 -1 274 263 269

7 1 1 -1 -1 1 279 292 289

8 1 1 1 -1 -1 279 280 280

9 -1 -1 -1 1 1 336 345 341

10 -1 -1 1 1 -1 346 360 353

11 1 -1 1 -1 1 322 309 316

12 1 -1 -1 -1 -1 391 386 389

13 -1 1 1 -1 -1 325 345 321

14 -1 1 -1 -1 1 322 322 322

15 1 1 -1 1 -1 401 397 399

16 1 1 1 1 1 351 336 344

17 0 0 0 0 0 322 376 349

18 -1 0 0 0 0 351 370 361

19 1 0 0 0 0 406 397 402

20 0 -1 0 0 0 330 325 328

21 0 1 0 0 0 283 292 288

22 0 0 -1 0 0 333 336 345

23 0 0 1 0 0 330 319 325

24 0 0 0 -1 0 283 283 283

25 0 0 0 1 0 285 297 291

26 0 0 0 0 -1 297 297 297

27 0 0 0 0 1 285 285 285

На получените в таблица 1 резултати за микротвърдостта е проведен многофакторен
дисперсионен анализ, резултатите от който са показани в графичен вид на фиг. 1.
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фиг. 1. Визуализация на значимостта на факторите

Както се вижда от фиг. 1, с най-голяма тежест са факторите 1x  (сила на деформиране),

2x (радиус на сачмата) и 4x (брой на преходите). Най-незначими са факторите: 3x  (подаването) и 5x
(началната грапавост).

От фиг. 1 следва, че за да се осигури максимална микротвърдост е необходимо 5-те фактора да
се поддържат на съответните нива, показани в табл. 2.

Табл. 2
Фактор 1x 2x 3x 4x 5x

ниво горно горно долно горно горно

Предвид факта, че планът е от втори ред (оптимален композиционен), регресионният модел е
избран да бъде полином от вида:

 
1

2
1 5 0

1 1 1 1

, ...,
k k k k

HV i i ij i j ii i
i i j i i

Y x x b b x b x x b x


    

      , (1)

където HVY  е целевата функция на получаваната микротвърдост 0.100HV  с аргументи кодираните
фактори.

Получен е следният регресионен модел:
2

1 2 3 4 5 1
2 2 2 2
2 3 4 5 1 2 2 3

3 4 1 3 1 4 1 5 2 4

320.892 14 22.167. 2.722 10.056 1.833 64.121

9.378 17.621 30.378 26.378 0.313 3.438
1.438 16.063 20.813 12.813 0.688

HVY x x x x x x

x x x x x x x x
x x x x x x x x x x

       

      

    
(2)

След заместване на средно, горно и долно ниво на натуралните фактори във зависимост (2) се
получава изразът за микротвърдостта в натурални фактори. Резултатите са показани на фиг. 2 във вид
на тримерни графики.
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Графичната визуализация на модела на микротвърдостта (фиг. 2) потвърждава значимостта и
нивата на факторите върху микротвърдостта. Прави впечатление, че влиянието на факторите (с
изключение на фактора „брой на преходите N ”) върху грапавостта и върху микротвърдостта е
противоположно: нивата на факторите, които довеждат до минимална грапавост, причиняват
минимална микротвърдост.

фиг. 2. Тримерни графики на функцията на
микротвърдостта HVY
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Заключение

На база на направените експериментални изследвания е установено, че микротвърдостта се
явява основна характеристика на физико-механичното състояние на повърхностния слой след
обработване с ППД. Получени са аналитични зависимости между получаваната микротвърдост на
обработваните равнинни образци от стомана NC 45 и технологичните параметри на процеса ППД. Oт
направеният многофакторен анализ е получена и визуализирана качествената оценка на изследваните
параметри.
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Въведение

Същността на ППД се състои в реализиране на силово контактно взаимодействие в студено
състояние между обработваната заготовка и деформиращия  елемент, в резултат на което издатините
от релефа на повърхността се намаляват по посока към падините. Главна роля при формирането на
качествените показатели на обработваните повърхнини оказва големината на силата на деформиране
[1]. Тя съществено влияе на степента на уекчаване. Увеличаването на силата на деформиране,
увеличава дълбочината на проникване на деформиращия елемент. Липсата на научно обоснована
методика за определянето на технологичните параметри при ППД на равнинни повърхнини с
използване на инструменти със сферични деформиращи елементи прави актуална настоящата
публикация.

Изложение
В границите на номиналните контактни площи, силата на обработка се формира в две зони:
- зона на еластично-пластична деформация, разположена в предната част на контакт (от

линията на началото на контакт до максималното внедряване на инструмента);
- зона на еластично възстановяване, разположена след точките на максималното внедряване

на инструмента до линията на отделяне на инструмента от обработваната повърхнина.
Доколкото физичната картина на контакт в тези зони се различава съществено, то

пресмятането на усилията за тях е целесъобразно да става отделно, а резултантното работно усилие
да се получава чрез сумиране на еластично-пластичната съставляваща плP  и съставляващата на
еластичното възстановяване еP :

в пл еP P P   . (1)
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Усилията на елементарните площи, характеризиращи еластично-пластичните деформации се
определят по следната зависимост [2]:

. ,пл i i riP HB k A  .  (2)

където HB  е твърдостта на обработвания материал по Бринел, MPa;
ik - коефициент на уекчаване на i тата елементарна площадка;

riA - фактическата големина на елементарната контактна площ, определена съгласно [2] по
формулата:

.
100
нi pki

ri

A t
A  (3)

където нiA  е номиналната площ (геометричен размер) на елементарната контактна площадка;

pkit - относителната дължина на контакт на i тата елементарна площадка;
При извършване на пресмятанията е използвано понятието номинално налягане в

елементарната площадка в еластично-пластичната зона, представено като отношение на силата на
деформиране към номиналната  площ. След заместване на (3) в (2) и  разделяне на лявата и дясната
част на полученото уравнение с нiA , извеждаме зависимостта за определяне на номиналното налягане
(МРа) и на елементарната площадка:

10 . .
100

pki
пот пл i

t
P HB k  (4)

Примерна графика на зависимост (4) e показана на фиг. 1.

фиг.1. Зависимост на номиналното контактно налягане в зоната на еластично-пластичната
деформация пот плP  при приведени радиуси на инструмента R= 5, 10 mm от големината на контактната

деформация на грапавостта на обработваната повърхнина

Усилието върху елементарната площадка, намираща се в условия на еластично
възстановяване се определя на основата на зависимостта:

еi пот u нiP P A ,  (5)

където нiA e номиналната площ (геометричен размер) на елементарната контактна площадка в зоната
на еластичното възстановяване;
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пот uP - номиналното контактно налягане на елементарната контактна площадка в зоната на
еластичните деформации.

Ако са известни аналитичните зависимости, описващи:
- геометричните граници на контактните петна;
- взаимовръзката между положението на елементарната контактна площ в границите на
контактните петна с големината на навлизане на инструмента в обработваемата повърхнина;
- чрез интегрирането им можем да определим номиналното контактно налягане при

еластичното възстановяване, работното усилие в зоната на еластично-пластичните деформации

    / 100
н пл н ел

пл pk ki ki н пл пот пл н пл
А А

P НВ t y k y dA Р dA   ,  (6)

и в зоната на еластичното възстановяване

н ел

y пот u н eл
А

P Р dA  ,  (7)

където н плA  и н eлA  са номиналните площи на зоните на еластично-пластичния контакт и зоните на
еластичното възстановяване;

 pk kit y - зависимост на относителната контактна дължина от контактната деформация

kiy  в i -тата точка на контакт, определяща се от геометрични съобръжения в
зависимост от положението й;

 kik y - зависимост на коефициента на уекчаване от контактната деформация в i -тата
точка на контакт.

Съгласно зависимости (6) и (7), за пресмятането на работното усилие е необходимо да се
определят границите на номиналната контактна площ на инструмента и обработваната повърхнина.

Определянето на дълбочината на деформиране при ППД на равнинни повърхнини с
използване на сферичен деформиращ елемент е възможно след определяне на големината на
деформациите kiy  във всяка точка на контакт:

ki проф пред i проф iy y y    , (8)

или
ki k проф iy y y    , (9)

където проф iy  е текущата координата на височината на профила на инструмента, отчетена от най-
долната точка на профила. Тя се определя по изходни данни: при накъсано аналитично описание на
профила - по аналитични зависимости при зададени големини на координатата x ; при дискретно
описание - непосредствено от таблици с координати точките на профила на инструмента;

проф пред iy - координатата y  на следата на инструмента от предшестващия проход, определяща
отместването на профила на инструмента на големина на надлъжното подаване 0f .

Зависимост (8) се използва за пресмятане в случаите когато т.С се намира надясно, а
зависимост (9) – за пресмятане в случаите когато т.С се намира наляво. При аналитично описание на
профила на инструмента чрез функция в ключовите точки ще настъпят промени на  аналитичните
функции.

Изхождайки от големината на контактните деформации в дадена точка kiy , приведеният
радиус на инструмента в дадената точка пр iR  се определя от координатата iz  определяща началният
контакт на инструмента и работната повърхнина на заготовката (фиг.3) по зависимостта:
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i прi прi kiz R R y   .  (10)

фиг.2. Принципна схема за определяне на номиналната контактна площ: А- точка на пресичане на
следата от обработка от предшестващия проход с профила на деформиращия елемент на инструмента; В-

точка на пресичане на профила на деформиращият елемент  на инструмента в текущото положение с
необработваната повърхнина; С- точка, определяща границата от следата на  предшестващия проход на
инструмента; kb - ширина на контакта; maxb - ширина на следата от предшестващия проход, попадаща в

зоната на контакт

Работният радиус на инструмента в дадената точка прiR  се определя по:

прi пр проф iR R y  ,  (11)

където прR  е приведеният работен радиус на инструмента.

фиг.3. Изходна схема за пресмятане на iz  и елiz

Доколкото деформациите при контакта на инструмента със заготовката се явяват еластично-
пластични, то след преминаването на инструмента по повърхнината тя частично си възстановява
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еластичността, което води до увеличаване петното на контакт. Големината на максималното
еластично възстановяване елiy  във всяка точка от профила на контакта на инструмента със
заготовката в границите на петното на контакт се определя по зависимоста eл k eлy y K , в която се
заместват контактните деформации kiy  пресметнати по зависимости (8) и (9).

Дълбочината на проникване на сферичната сачма pd  се определя по геометрични
съображения, съгласно фиг.3 и се изчислява по зависимостта

p ki елid y y  . (12)

Заключение

Направените теоретични изследвания и пресмятания на силата и дълбочината на деформиране
при ППД на равнинни повърхнини дават възможност:

- при предварително зададени качествени показатели на повърхнините да се изберат
оптимални геометрични параметри на деформиращите елементи;

- да се създадат алгоритми на процеса ППД върху ММ с ЦПУ.
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Abstract: For the determination of the total inaccuracy in machining in analytical and calculation method
taking into account the phenomenon of technological heredity in development are obtained for fixed
(deterministic) component and composite, taking into account the mutual influence of various inaccuracies
depending on technological conditions for machining. It was created based on the level dependencies,
allowing increased efficiency of the method for determining the total inaccuracy in processing lathes.
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Въведение

Основна задача на машиностроителното производство е повишаване качеството,
надеждността и дълготрайността на произвежданата продукция, т.е. нейните потребителски свойства.
Решаването на тази задача се извършва чрез рационален избор на подходяща последователност от
технологически операции за изработване на детайлите (изделията), като особено внимание трябва да
се отделя на осигуряването на геометричната точност и физико-механичните свойства на
повърхностния слой на детайлите.

За установяване на обективни закономерности е необходимо всестранно изучаване на
получаваната точност и физико-механични свойства, при отчитане на явлението "технологична
наследственост", както в рамките на конкретните технологически операции, така и за целия
технологически процес.

За определяне на очакваната неточност при струговане на външни ротационни повърхнини с
отчитане на явлението технологична наследственост на ниво преход е предложен метод с прилагане
на матричния подход, даващ възможност за най-пълно описание на механизма на формиране на
съставните неточности и взаимното им влияние 1,2, разработена е методика 3 и са получени
зависимости за определяне на коефициентите на трансформация при обстъргване, даващи
възможност за определяне на очакваната точност при отчитане взаимното влияние на съставните
неточности.

При определяне на сумарната неточност са необходими, както фиксираните (детерминирани)
съставни, така и съставните, отчитащи взаимното влияние на различните неточности в операцията
1,2. Това налага необходимостта от получаването на зависимости за определяне на съставните
неточности от технологическите условия, което е цел на настоящата работа.
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Изложение

Недостатък на зависимостите за определяне на сумарната неточност по аналитико-
изчислителният метод е, че повечето елементарни неточности се определят таблично или чрез
статистическо обработване на данни. За отстраняване на този недостатък съществува математически
апарат, позволяващ определяне на елементарните неточности с използването на теорията на подобие,
отчитайки физико-механичните характеристики на обработвания и инструменталния материал, вида
на металорежещите машини, параметрите на режещия инструмент, стабилността на детайла и др. В
този случай, общата неточност, получена в процеса на механичното обработване чрез рязане се
определя от израза (1) [1,2], като се отчитат само неточностите, свързани с процеса рязане:

риди итдтдj    , (1)

където j  е неточност от недостатъчна стабилност на технологичната система МПИД,
итд -

неточност от температурни деформации на режещия инструмент;
дтд - неточност от температурни

деформации на обработвания детайл;
рии - неточност свързана с износването на режещия

инструмент.
Използвайки подхода за определяне на сумарната неточност при обработване, за

елементарните неточности в (1) са получени зависимостите [1,2]

j = ( j )D –
jитд ,a  (

итд )D –
jдтд ,a   (

дтд )D +
jрии ,a  (

рии )D ,

итд = –
итдj ,a  ( j )D + (

итд )D +
итд

дтд
a  (

дтд )D –
итдрии ,a  (

рии )D ,

дтд = –
дтдj ,a  ( j )D +

дтдитд ,a  (
итд )D +(

дтд )D –
дтдрии ,a   (

рии )D ,

рии =
рииj ,a  ( j )D –

рииитд ,a   (
итд )D –

риидтд ,a   (
дтд )D + (

рии )D , (2)

където
jитд ,a  - коефициент на трансформация на прехода (прохода) на неточността от температурни

деформации на режещия инструмент
итд  в съставящата неточност от недостатъчна стабилност на

технологичната система МПИД j  на сумарната неточност;
jдтд ,a  - коефициент на трансформация

на прехода (прохода) на неточността от температурни деформации на детайла
дтд  в съставящата

неточност j  на сумарната неточност;
jрии ,a  - коефициент на трансформация на прехода (прохода)

на неточността свързана с износването на режещия инструмент
рии в съставящата неточност j  на

сумарната неточност;
итдj ,a  - коефициент на трансформация на прехода (прохода) на неточността j

в съставящата неточност
итд  на сумарната неточност;

итд
дтд

a  - коефициент на трансформация на

прехода (прохода) на неточността
дтд  в съставящата неточност

итд  на сумарната неточност;

итдрии ,a  - коефициент на трансформация на прехода (прохода) на неточността
рии  в съставящата

неточност
итд  на сумарната неточност;

дтдj ,a  - коефициент на трансформация на прехода (прохода)

на неточността j  в съставящата неточност
дтд  на сумарната неточност;

дтдитд ,a  - коефициент на

трансформация на прехода (прохода) на неточността
итд  в съставящата неточност

дтд  на сумарната

неточност;
дтдрии ,a  - коефициент на трансформация на прехода (прохода) на неточността

рии  в

съставящата неточност
дтд  на сумарната неточност;

рииj ,a  - коефициент на трансформация на

прехода (прохода) на неточността j  в съставящата неточност
рии  на сумарната неточност;

рииитд ,a  -

460



коефициент на трансформация на прехода (прохода) на неточността
итд в съставящата неточност

рии  на сумарната неточност;
риидтд ,a  - коефициент на трансформация на прехода (прохода) на

неточността
дтд в съставящата неточност

рии  на сумарната неточност.

Стойностите на фиксираните (детерминирани) неточности ( j )D, (
итд )D, (

дтд )D, (
рии )D са

тъждествени със стойностите на величините на съответните неточности, получени при използване на
класическият аналитико-изчислителен метод за тяхното определяне.

За  получаване на зависимости за елементарните неточности от технологическите условия се
изхожда от разработена методика, използвана при получаване на зависимости за коефициентите на
трансформация 2,3, като се използва подхода:

1. На основа на получени фиксирани (детерминирани) стойности на елементарните
неточности в двойна логаритмична скала са построени графични зависимости на същите от
подаването f, скоростта на рязане vc, главния установъчен ъгъл r, спомагателния установъчен ъгъл
r и радиуса при върха на инструмента r (фиг.1 и 2).

а

б

Фиг. 1. Графични зависимости на неточността (
дтд )D от f (a) и на неточността j  с отчитане

на влиянието на
рии от vc (б) при обработване на заготовки от материал ХН77ТЮР

и материал на режещата част К30

2. За построените графични зависимости са получени уравнения на апроксимиращите прави
във вида

(x) y= nfm, (x) y= nvm, (x) y= nm, (x) y= m , (x) y= nrm , (3)

където x и y  са елементарни неточности.

а
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б

в

Фиг. 2. Графични зависимости на неточността
итд  с отчитане на влиянието на неточността

дтд  от

главния установъчен ъгъл r (a), неточността
рии  с отчитане на влиянието на неточността j от

спомагателния установъчен ъгъл r (б) и на неточността j  с отчитане на влиянието

на неточността
итд  от r (в) при обработване на заготовки от материал ХН77ТЮР

и материал на режещата част К30

Коефициентите n и степенните показатели m в (3) за обработван материал XH77TЮР, са
дадени в табл.1, като средната грешка от изчисленията по получените зависимости не превишава
17.

3. С помощта на получените зависимости е възможно намиране зависимост за елементарните
неточности от технологическите условия на обработване

fedb
c

a
y rvCf)x(    , (4)

където коефициентът C и степенните показатели a, b, d, e и f, получени при струговане на заготовки от
материал ХН77ТЮР и материал на режещата част К30 са дадени в табл.2.

Таблица 1. Коефициенти и степенни показатели в зависимостите за съставните неточности от
технологическите условия при струговане на заготовки от материал ХН77ТЮР и материал на

режещата част на инструмента К30

Елементарни неточности x

j дтд
итд

рии
Елементарни
неточности

(x) y n m n m n m n m
m

y nf)x( 

(x) D 150,1471 0,6497 29,7128 0,1780 248,2488 0,7232 72,5284 0,6027

(x) j - - 23,2021 0,0949 175,8689 0,5451 53,5340 0,5242

(x) тд,д 143,5844 0,6874 - - 53,9956 0,1666 28,8526 0,1933

(x) тд,и 20,8318 -0,0557 26,1265 0,1699 - - 14,9519 -0,0087

(x) и,ри 83,4443 0,4658 57,0849 0,4355 37,2024 0,0020 - -
m

y nv)x( 

(x) D 33,3983 0,0241 23,6948 0,3066 54,3453 0,4716 62,6608 2,6286
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(x) j - - 19,5593 0,0816 74,2352 0,7682 40,3761 1,4892

(x) тд,д 38,9244 0,4990 - - 53,4728 0,6977 24,5431 0,6878

(x) тд,и 28,4201 0,2969 20,4258 0,2778 - - 15,5828 0,0325

(x) и,ри 37,1811 0,4976 24,9698 0,3522 74,8535 0,8029 - -
m

y n)x(   

(x) D 6,6179 0,4203 27,5534 -0,81 17,243 0,2408 6,5395 0,2433

(x) j
- - 12,3953 0,0928 79,667 -0,1147 4,0501 0,4255

(x) тд,д 3,2727 0,6009 - - 47,1237 0,0121 2,7569 0,5139

(x) тд,и 3,2841 0,6075 11,4561 0,1154 - - 2,4847 0,5372

(x) и,ри 3,9587 0,5427 12,0792 0,1006 54,4043 -0,0197 - -
m

y n)x(   

(x) D 29,3293 0,0394 29,6612 -0,1376 24,3468 0,2062 9,0582 0,227

(x) j - - 16,4475 0,0255 96,1393 -0,2212 14,8125 0,1172

(x) тд,д 24,8284 0,1016 - - 92,8604 -0,2299 13,8503 0,1156

(x) тд,и 27,6677 0,0785 16,4379 0,0261 - - 13,4446 0,1209

(x) и,ри 23,8582 0,114 16,4683 0,0258 101,0682 -0,240 - -
m

y nr)x( 

(x) D 34,9678 0,089 20,2368 0,0033 43,3847 -0,0071 15,2956 -0,1481

(x) j - - 16,8689 -0,0735 43,2268 -0,2406 17,6485 -0,2438

(x) тд,д 36,7599 0,0816 - - 41,4293 -0,2383 17,4456 -0,2196

(x) тд,и 37,4837 0,0487 17,2208 -0,0595 - - 17,3809 -0,2018

(x) и,ри 35,1208 0,0831 16,9657 -0,0669 42,5763 -0,2527 - -

Таблица 2. Коефициенти и степенни показатели в зависимостите за съставните неточности от
технологическите условия на обработване при струговане на заготовки от материал ХН77ТЮР и

материал на режещата част на инструмента К30

fedb
c

a
y rvCf)x(   

Елементарни неточности x
j дтд

итд
рии

Елементарни

неточности

(x) y

C а b C а b C а b C а b

(x) D 28,82 0,6497 0,0241 70,28 0,178 0,3066 67,44 0,7232 0,4716 50,52 0,6027 2,6286

(x) j - - - 14,66 0,0949 0,0816 632,80 0,5451 0,7682 16,56 0,5242 1,4892

(x) тд,д 16,18 0,6874 0,499 - - - 138,38 0,1666 0,6977 3,71 0,1933 0,6878

(x) тд,и 2,51 -0,0557 0,2969 17,42 0,1699 0,2778 - - - 1,41 -0,0087 0,0325

(x) и,ри 11,36 0,4658 0,4976 37,98 0,4355 0,3522 123,83 0,002 0,8029 - - -

d e f d e f d e f d e f

(x) D 0,4203 0,0394 0,089 -0,081 -0,1376 0,0033 0,2408 0,2062 -0,0071 0,2433 0,227 -0,1481

(x) j - - - 0,0928 0,0255 -0,0735 -0,1147 -0,2212 -0,2406 0,4255 0,1172 -0,2438

(x) тд,д 0,6009 0,1016 0,0816 - - - 0,0121 -0,2299 -0,2383 0,5139 0,1156 -0,2196

(x) тд,и 0,6075 0,0785 0,0487 0,1154 0,0261 -0,595 - - - 0,5372 0,1209 -0,2018

(x) и,ри 0,5427 0,114 0,0831 0,1006 0,0258 -0,0669 -0,0197 -0,24 -0,2527 - - -
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С помощта на (4) са определени детерминираните и стойностите, отчитащи взаимното
влияние на елементарните неточности при обстъргване на външна цилиндрична повърхнина на
детайл от материал стомана ХН77TЮР при следните изходни данни:

 материал на режещата част на инструмента – К30;
 геометрия на режещата част – ,mm5,0r,15,45,5,12 '   m50  ;
 геометрия на обработвания детайл: обработван диаметър d = 80mm, дължина на

обработваната повърхнина l = 200mm.
Извършени са 5 серии изчисления:

1) v=0,6m/s, ap=0,5mm, f=0,06…0,3mm/tr, r =45, r  =15, r=0,5mm;
2) v=0,4…0,8m/s, ap=0,5mm, f=0,1mm/tr, r =45, r  =15, r=0,5mm;
3) v=0,6m/s, ap=0,5mm, f=0,1mm/tr, r =45…90, r  =15, r=0,5mm;
4) v=0,6m/s, ap=0,5mm, f=0,1mm/tr, r =45, r  =15…60, r=0,5mm;

5) v=0,6m/s, ap=0,5mm, f=0,1mm/tr, r =45, r  =15, r=0,5…1,0mm.

Анализът на получените резултати позволява да се направят изводите:
1. Получените зависимости за детерминираните стойности на елементарните съставни на

сумарната неточност при струговане и стойностите на неточностите с отчитане на взаимното им
влияние от технологическите условия на обработване (4) са с висока степен на достоверност, като
средната неточност при изчисляване с тях е от порядъка на 12.

2. Зависимости (4), дадени в табл. 2, позволяват определяне на елементарните неточности с
отчитане на взаимното им влияние, без да е необходимо използването на трудоемките зависимости
(2).

От анализът на получените резултати могат да се направят изводите:
1. С увеличаване на подаването f детерминираните стойности на елементарните неточности

нарастват, в резултат от нарастване на силовите и топлинните деформации.
2. С увеличаване на f неточностите (j)тд,и и (и,ри)тд,и намаляват, а останалите неточности

нарастват, което се обяснява с по-интензивното нарастване на топлинните спрямо силовите
деформации, в резултат на което топлинното удължаване на ножа, водещо до намаляване на
диаметъра на обработваната повърхнина (при обстъргване) в известна степен компенсира
неточностите j и и, ри.

3. С увеличаване на скоростта на рязане vc, елементарните неточности нарастват, като
резултат от нарастване на топлинните деформации.

4. С увеличаване на главния r и спомагателния r установъчни ъгли неточностите в резултат
от топлинни деформации намаляват, поради намаляване на преминаващото в детайла количество
топлина в резултат по-малката контактна дължината на режещия ръб на инструмента.

С увеличаване на радиуса при върха на инструмента r, неточността j нараства, в резултат
нарастване на деформацията на срязвания слой метал, водеща до нарастване на радиалната съставна
на силата на рязане Fp, определяща j.

Заключение
1. Определянето на сумарната неточност при механично обработване по аналитико-

изчислителния метод с отчитане на явлението технологическа наследственост е възможно с помощта
на получените степенни зависимости за фиксираните (детерминирани) съставни и съставните,
отчитащи взаимното влияние на различните неточности в зависимост от технологическите условия
при механично обработване.

2. Получените степенни зависимости дават възможност за повишаване ефективността на
аналитико-изчислителния метод за определяне на сумарната неточност при стругово обработване.

3. Получените зависимости могат да се използват при разработване автоматизирани
(адаптивни) системи за управление на процеса струговане, където от голямо значение е
бързодействието на изчислителните процедури, определящо адекватността на управляващите
въздействия.
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Abstract
This article has been viewed system for automated design of fixtures for the locating of workpieces
during in the mechanical treatment. Presented the advantages and disadvantages of methods for
automated design. Justified the necessity of the use of computer-aided design.
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Въведение
При автоматизирано проектиране на приспособления (П) за установяване на заготовките се

използват понятията: среда  на проектиране и интегрирани информационни модели на обектите на
технологичната система (ТС).

Средата на  проектиране представлява  програмна система за реализация на проектирането
на П и включва:

- пространство на синтеза на конструкцията;
- среда на изчислителни и експертни проектни процедури.

Пространството на синтеза на конструкцията представлява работното пространство на
CAD/CAM/CAE-системата, реализираща построяването на компановъчни твърдотелни модели
(КТТМ) и тяхното виртуално сглобяване.

Средата на проектните процедури представлява съвкупност от интегрирани модели и
програмни приложения на CAD/CAM/CAE-системите.

Интегрирания модел на ТС  съдържа : работна равнина на елементите; обработвания детайл;
твърдотелни модели на елементите на П ; твърдотелни модели на оборудването.

В настоящата работа е разработена система за автоматизирано проектиране на
приспособления за установяване на заготовки при механично обработване.

Изложение

Информационна основа на системата за проектиране се явяват твърдотелните параметрични
модели (ТТМ), базата данни (БД) на атрибутите и базата знания (БЗ) на инженерните решения.

Документацията е резултат от процеса на проектиране, и се получава в хода на реализация на
проектните процедури, използвайки БЗ и БД на конструктивните елементи и нормативните
справочници.

Компонентите на интегрираната система е представена в IDEFO - диаграмите [1,2,3], като на
фиг. 1 е представена IDEFO- диаграма на проектиране на елементите на П.
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Концепцията на метода за проектиране на П произтича от анализа на съществуващите методи
за ръчно и автоматизирано проектиране на П 5, автоматизираното конструиране на детайли и
сглобени единици, методите за автоматизиране на проектните  изчислителни процедури и се
заключава в: геометрично моделиране на обекта на производство; определяне на
междуоперационното му състояние и точността на геометричните му параметри; анализ на
елементите на ТС, осигуряващи качеството на обекта на производство и конструиране на П в
среда CAD/CAM/CAE с използване на интегрирани модели.

USED AT: AUTHOR:  Марин Раев DATE:
REV:PROJECT:  Метод за автоматизирано проектиране на П

25.1.2016 г.
31.1.2016 г.

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:П роект иране  елемент ит е на  приспособлениет о
A-0

БД и БЗ на
детайли,
елементи на
конструкцията,
оборудването,
материали,
нормативи,
технология на
производство

CAD/CAM/CAE

Модели на
метоф=да за
автоматизирано
проектиране на П

Конструктивен
проект

Електронно
техническо задание

ПK Конструктор

Схема на
базиране и
затягане

Техническа и
технологична
документация

00 лв.

Проектиране
елементите на

 приспособлението

БЗ на елементите
 на конструкцията на П

Модел на компановката на
 елементите на конструкцията

Структурна схема на
 елементите на
 конструкцията

а
USED AT : AUTHOR:  Марин Раев DATE:

REV:PROJECT :  Метод за автоматизирано проектиране на П
27.1.2016 г.
6.3.2016 г.

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICAT ION

READER DATE CONTEXT :

A-0

NODE: T ITLE: NUMBER:Проект иране  елементит е на  приспособлениет о
A0

EСCAD/CAM/CAE

Схема
набазиране и
закрепване

БД и БЗ на детайли,елементи на конструкцията, оборудване, материали,
нормативи, ТП

Конструктор Технолог

Електронно
ТЗ

Модели на корпуса
Електронно
техническо задание

Конструктивен
проект

Схена на
базиране и
затягане

Техническа и
технологична
документация

САПР на П
(етап2)

Конструктивен
проект

Модел на
конструкцията

Обяснителна
запискаСАПР на П

(етап3)
САПР
на П
(етап4)

Сборни
чертежи и
спецификации

Протоколи ФЕК

10 лв.

Разработка на
 концептуални модели

20 лв.

Проектиране на
 функционални
конструктивни

елементи (ФЕК) на П
  Технически проект

30 лв.

Работен
проект

40 лв.

Разработка на
 техническата
 документация

за изработка на П

б
Фиг. 1 IDEFO- диаграми на проектиране на елементите на приспособлението

На тази база са предложени следните етапи на процеса за автоматизирано  проектиране на П
[1,4]:

1. Формиране на електронно техническо задание (ТЗ) за проектиране на П във вид на
операционен чертеж, асоциативно свързан с модела на обекта на производство;
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2. Формиране на концептуални компановъчни модели, по пътя на моделиране
елементите на ТС и обосноваване и уточняване на избрания модел;

3. Проектиране на функционалните елементи на конструкцията (ФЕК) и уточняване на
конструкцията на П;

4. Определяне на последователността на сглобяване на П;
5. Изработване на техническа документация.
На всеки етап съответства определен състав интегрирани модели и проектнати процедури,

описани в IDEFО-диаграми:
етап 1 – модели на  формиране ТЗ - диаграма А0 (фиг.1)
етап 2 – концептуален  модел – диаграми Al , A l l , А12 (фиг. 2);
етап 3 —модели на ФЕК - диаграми А2, А21, А22, А223  (фиг. 3);
етап 4 - модели на работни  чертежи.
Методът на автоматизирано проектиране на П се реализира чрез построяване на модели на

ФЕК при отделните етапи. Процесът на проектиране на даден етап завършва с построяване на цялата
верига от компановъчни модели за етапа, като по този начин моделът на П представлява кортеж:

Mпр=<М инт i
j>      (1)

където i= 1..4 са етапи на  проектиране; j- размерност на модела, зависещ от броя ФЕК и детайлите в
П и тяхната сложност.

  Формирането на техническото задание за проектиране на П (етап 1) се осъществява на
основата на  интегрирания модел на детайла, като обект на производство, променливата част на който
се явява компановъчния модел на детайла, получен по пътя на построяване на скици при операциите
на твърдотелното моделиране (профили), придържайки се към технологическия процес за
изработване и осигуряване на включване/изключване на профили в дървото на изграждане на
конструкцията.

На фиг. 2 е представена IDEFO-диаграма на разработване на концептуални модели на
конструкцията. Интегрираният концептуален модел на (етап 2) Mконп.п., се състои от ФЕК (корпусни,
базиращи, закрепващи,направляващи, задвижващи устройства, делителни устройства):

                                                   M конп.п  =< М инт 2
j >   (2)

M конп.п  = <[Минт,К,2
k],[Минт,БЕ,2

u],[Минт,ЗЕ,2
z][Минт,НЕ,2

x] [Минт,ЗУ,2
p],[ Минт,ДУ,2

d]> (3)

Концептуалният модел се формира чрез последователното разместване в пространството на
синтеза на CAD-системата и свързване на параметрите на модела: 1) елементи на машината; 2)
обработвана заготовка; 3) корпус и елементи за установяване на  П; 4) базиращи, направляващи,
делителни и задвижващи устройства спрямо корпуса и елементите за установяване на П.

Изходен пункт на процеса проектиране може да бъде както построяването на общ вид на
кострукцията на основата моделиране на ТС с използването на концептуални модели на основните
елементи на П, така и построяване по определени правила на завършени типови модели на детайли и
сглобени единици, регистрирани в качеството на концептуални. Ако няма разработен концептуален
модел за дадената схема П, процесът проектиране може да започне с етапа на проектиране на ФЕК
(фиг. 3) (етап 3), като разработената конструкция след това се регистрира в качеството на прототип
на вида и типова конструкция едновременно. Етапът на конструиране осигурява получаването на
детайлно проектно решение по основните ФЕК (група, подгрупа, вид елемент на конструкцията и
влизащите в него детайли), докато концептуалния модел е регистриран в системата прототип на
конструкцията, общ за поредица стандартизирани системи П. Интегрираният модел на прототипа на
етап технически проект, се получава в резултат на съответствия между концептуалните модели на
ФЕК и моделите на ФЕК при нормализираните конструкции във вид на функция, и допълването и
със спомагателни и крепежни ФЕК.

Особеност на метода на проектиране е възможността
за съвместно построяване на компановъчните модели на ФЕК и съответните проектно-проверочни
изчисления. Това позволява оперативно да се осъществят изменения в компановъчните модели на
ФЕК. Изчисленията на  основните елементи на конструкцията включват: определяне на
изпълнителните размери на  функционалните елементи; очакваните  и допустими грешки на
размерите на П; силови и якостни изчисления и др.
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На етапа конструиране се формира окончателния вид на всеки елемент от конструкцията,
като избора на размер и брой на крепежните и спомагателни елементи се определя в зависимост от
конструкцията на основните ФЕК.

При автоматизираното проектиране на П се използват разработени по рано П, търсене на
подобни конструкции в БД, както и използване на детайли от ФЕК, свойства и известни фактически
данни. За изработването на работната документация и спецификациите се използват стандартни
средства на CAD-системите (етап 4). Формират се спецификации по атрибути на моделите влизащи
в сглобената единица [6], или  се получат спецификации в средата на БД.

Заключение
 Анализът на процеса автоматизирано проектиране на П, с използване на

CAD/CAM/CAE системи, позволява да се представи последователност от проектни решения,
различаваща се от традиционните методи на проектиране, да се отделят интегрираните модели при
етапите на проектиране, да се определи състава на обектите и ключовите параметри на всеки етап;

 Предложен е нов метод за автоматизирано проектиране на П, представен във вид на
IDEFO-диаграми, изразяващ се в геометрично моделиране на обекта на производство, определяне на
неговото междуоперационно състояние, анализ на елементите на ТС и конструиране на П в средата
на CAD/CAM/CAE;

● Предложеният метод се основава на използването на интегрирани модели на
елементите на ТС и П, променлива част на които се явяват компановъчните твърдотелни модели, от
които се формира концептулния твърдотелен модел на П, напълно определящ неговата конструкция
на дадения етап чрез прилагане на комплекс от експертни, изчислителни и компановъчни проектни
процедури, уточнявани на следващите етапи на проектиране на П.
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Въведение
Цикълът конструиране, изработване и внедряване на приспособления (П) за установяване на

заготовките при механично обработване заема до 80 % от общото време за технологическа
подготовка на ново производство, а разходите за него достигат 15  20 % от стойността на
оборудването. Поради тази причина задачите свързани с повишаване на качеството, намаляването на
времето за проектиране и изработване на П са едни от важните проблеми на съвременното
машиностроително производство.  Решаването на поставените задачи се постигa чрез:  прилагане на
научно-обоснована методика; максимално използване на стандартизирани и нормализирани
елементи; използване на компютърна техника.

 Редица обективни затруднения засега, ограничават автоматизираното проектиране на П. С
помощта на компютърната техника  се решават отделни  задачи от проектирането, което се извършва
по традиционния начин.

За реализиране на задачите свързани с проектирането на П съществуват редица методи,
включително и  за автоматизирано проектиране [4].

Автоматизираното проектиране на П за установяване на заготовки при механично
обработване с използването на CAD – системи, включва преобразуване  на концептуалната схема на
модела на П в конструкция, без загуба на параметрични връзки във всеки етап на проектиране.

В настоящата работа са разгледани  процедурите за създаване на функционалните елементи
на конструкцията (ФЕК) при автоматизираното проектиране на П.

Изложение
Необходимите структурни компоненти в средата за проектиране на  П, свързани посредством

стандартен интерфейс на обмена на данни са (фиг. 1):
1. Базова CAD/CAM/CAE - система от "среден" клас за изграждане  на твърдотелни модели;
2. Приложения на основата на СУБД (Access, ORACLE, Interbase) или електронни таблици

(Ехсе1) по типове детайли и конструкции П, включващи:
- база с информация за атрибути (параметри на детайли и конструкции П);
- база знания (БЗ) за методика на проектиране;
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-        експертни компоненти за избор на атрибутни характеристики и варианти на
проектиране.

3. Потребителски приложения на ниво детайли и конструкции П.
При създаване на метода е избрана базова система Solid Works 2012, а приложенията са

разработени в средата на Excel 97/2000 и експертна система Solid Works.
В зависимост от избрания метод на проектиране при CAD/CAM/CAE-системите  на входа

имаме концептуален  модел на  П съответстващ на един от прототипите на конструкцията
(низходящо проектиране) или интегрирани конструкторско-технологичните модели на детайлите
и/или функционални елементи на П (възходящо проектиране), формиращи нов функционален
прототип на конструкцията.  Концептуалния  модел се уточнява в средата на пространството за
синтез на CAD/CAM/CAE-системите, в резултат на поетапното изпълнение на проектните процедури.
Получават се база данни (БД) от ФЕК, с използване на класификатора
на същите, съдържащ прототипи на конструкции и БД от справочна информация (фиг. 2).

Фиг 1 Вариант на среда на автоматизираното проектиране на П

В CAD/CAM/CAE-системата се осъществява сложен  структурно-параметричен синтез на
модела на П [1,2,3]. Всеки ФЕК се фиксира на етапа  проектиране и може да бъде изменен по пътя на
използването на функцията на проектиране, която съдържа в себе си указание за нужните БД и БЗ.
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Специализираните процедури обобщават модела и дават целесъобразни методи на работа на
дадения етап, като влизат в състава на процедурите на построяване на ФЕК.

 Основните  специализирани  процедури са:
- намиране на експертни компоненти;
- реализация на метода на разместване на елементите на конструкцията;
- установяване връзка между изчислителните модули и CAD/CAM/CAE-системите;
- изработване на спецификации на модели в CAD-системата.

Фиг 2  Структурни компоненти на системата на автоматизирано проектиране на П

СТРУКТУРНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА НА АВТОМАТИЗИРАНО
ПРОЕКТИРАНЕ НА П

Проектни
процедури

Поддръжка на проектни
процедури

Резултати

I. База знания
(БЗ) за

проектните
процедури:

1. Разработване на
ТЗ;
2. Проектиране на
функционални
елементи на
конструкцията
(ФЕК):
- избор;
- изчисления;
- компановка;
3. Специализирани
-използване на
експертна система
(ЕС);
- използване на
CAD/CAM/CAE
системи;
- задаване на

параметри и
обновяване на
данни;
- изработване на
спецификации и
др.

II. Класификатор
на елементите

1. Детайли и
сглобени  единици
(СЕ) по системите
УСП,СРП,НСП,
УБП,УНП;
2. Детайли и СЕ по
функционално
назначение;
- базиращи;
- закрепващи;
- направляващи;
- крепежни;
- спомагателни и
др.

III. База данни
(БД) за

елементите и
справочна

информация:

1. Компановъчни
твърдотелни
модели (КТТМ),
чертежи и
атрибути на
детайли;
2. КТТМ, чертежи
и атрибути на
ФЕК;
3.Модели и
атрибути на
конструктивните
елементи;
4. Проекти на П;
5. Форми на
документи;
6. БД за
оборудване;
7. БД за ТП.

IV. Модел на
проекта на П:

1. Резултати от
изпълнението на
проектните
процедури
(обяснителна
записка);
2. Спецификация
3. КТТМ  на
конструираните
детайли;
4. КТТМ  на
конструираните
СЕ;
 5. Чертежи на СЕ;
6. Работни чертежи
на детайлите;
7. Маршрутно-
операционна
технология на
изработване на
детайлите на П.
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Взаимодействието на процедурите при построяване на ФЕК се определя от  дървото на
техните интегрирани модели. Особеност на процеса проектиране при твърдотелното моделиране в
CAD/CAM/CAE-системите се явява необходимоста от създаване на базови обекти  (корпуси, призми,
дорници и др.), спрямо които се разполагат всички останали ФЕК.
            Автоматизацията на проектиране на П може да осигури висока икономическа ефективност в
случаите на избор на рационални конструкции П, като за това е нужно да се решат задачите:

- разработване на структурни схеми и компановки на П;
- избор на компановка, осигуряваща зададената точност и производителност при минимални

разходи.
За оптимизация на проектните решения на етапа техническо предложение, БЗ съдържа

процедури за избор на възможни схеми на компановки на ТС в зависимост от типа оборудване,
метода и точността на обработване, масата и размерите на заготовката. Възможни са различни
варианти на схеми на установяване, като на този етап от проектиране  точността от установяване,
може да се оцени окрупнено, ако е получена с помощта на технологичните размерни вериги.

Построяването на концептуалния модел на П представлява едновременно процес на
разработване на техническо предложение във вид на схеми на П и преобразуването им в конструкция
като цяло (преобладава нивото на твърдотелната геометрия) на основа на анализ на операцията.
Целта на анализа на операцията е уточняване функционалното предназначение на проектираното П, в
частност установяване на всички параметри на обработвания детайл (размери, отклонения и др.),
зависещи от точността на елементите на П.

В зависимост от модела на входната информация са разработени две процедури за
проектиране с използването на твърдотелни параметрични модели на детайлите и сборни единици
(СЕ): компановъчна и с използването на приспособления – аналози.

В първия случай формирането на конструкцията се осъществява в диалогов режим между
потребителя и проектиращите компоненти. Първоначало пространството на синтеза на
конструкцията съдържа само модели на базиращи елементи на оборудването (маса,  вретено или
планшайба), режещи, спомагателни инструменти и модели на обработваните детайли. В модела на
оборудването се включва блокиращ контур, ограничаващ работната зона, определен по паспорта на
машината и позволяващ да се провери габарита на приспособлението.

Концептуалният модел се формира на база на разположението и ориентацията в
пространството на синтеза на конструкцията в зоната на блокиращия контур на пространственно
ограничените твърдотелни модели на детайлите.

При виртуалното сглобяване трябва да се избере главната координатна система и да се свърже
с нулевата точка на машината. Всички детайли и възли трябва да са ориентирани спрямо тази
координатна система, което позволява да се осигури избор на елементите на П, заменяйки модела на
оборудването.

След това в ТС се отделят всички елементи, отнасящи се към конструкцията на П и се
осъществява уточнение на топологията и състава на концептуалния модел на П. Това уточнение е
възможно чрез прекомпановка и замяна на масива твърдотелни модели (ТТМ) на ниво компановка на
елементите, по пътя на изменение ТТМ на отделните детайли. Тези операции са допустими при
условие, че на схемата на установяване не се променя. Всяка схема на установяване съответства на
своя концептуален модел, съдържащ процедури за изчисление на очакваната точност на
установяване.

Резултатът от построение на компановъчния модел на П на този етап е приблизителен. Това
позволява да се зададат условията за настройване,  изчисли очакваната неточност от установяване и
спомага за оценка на качеството, сложността и себестойността на изработения детайл и сглобяването
на П.

Построяването на концептуалния модел завършва с изчисление на очакваната неточност от
установяване  и необходимостта от избор между варианти П (НСП или СНП), съгласно изчисленията
на икономическата ефективност.
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Втория  случай представлява намиране на прототип конструкция с използването на
приспособления-аналози по класификационни параметри в БЗ. Процедурата на разработване на БЗ от
каталози на П, осигурява получаването на повече варианти детайлни решения и аналози, което дава
възможност да се избегне етапа на концептуално проектиране и само да се извършат проектно-
проверовъчни изчисления на ФЕК. Степента на детайлизация разделя П на групи, подгрупи, видове и
типоразмери вътре в системата на П, като конструктивно подобните П спадат към една
класификационна група, като е осигурена възможност за търсене едновременно по всички системи П.

Търсенето на конструкции-аналози на П позволява да се получат от БЗ няколко варианта на
прототипи конструкции и да се избере вариант в резултат оценката на параметрите, получени в
интегрираните модели: неточност от установяване; сили на закрепване; брой детайли и възли в П и
материалоемкост;трудоемкост; приведени разходи за изработване и време за установяване.

Концептуалните модели определят базовите прототипи на етапа на конструиране.  Основни
елементи на етапа конструиране се явява избор на нормализирани или подобни КТТМ взети от ЕС.
При реализацията на метода за проектиране е достатъчно да се осигури предаване на данни от
експертните модули в пространството на синтез на конструкцията. Резултатът от експертизата е вид и
диапазон на параметрите на детайлите на ФЕК, като се предава фрейм от въпроси в БД за избор на
нормализирани параметри.

Методът на синтеза на модела на конструкцията на П (компановане, параметричен синтез,
синтез без аналози) в CAD-системите зависи от степента на нормализация.

При компановане на несложни П от стандартни елементи връзката между размерните
параметри се осъществява в зависимост от резултата на проектните изчисления по пътя на
параметризация на детайлите на сглобяемата конструкция (параметричен синтез) (пример за такава
компановка е проектирането на цилиндрични и конусни дорници, стационарни кондуктори за
детайли от типа плочи с брой детайли не повече от 10). Синтезът на конструкцията предполага
разработване  на ФЕК в съответствие с IDEFO-диаграмите при изпълнение на проектните
изчисления.

При проектирането на закрепващи елементи, силовите изчисления са неотменна част от
атрибутния модел на БЗ. Изчисленията се провеждат в средата на проектните изчисления, свързани с
БД на КТТМ в зависимост от необходимите включвания на нови закрепващи елементи в БД.

Заключение
● Методът за автоматизирано проектиране на П дава закономерности позволяващи да се

облекчи и ускори проектирането на конструкцията в CAD/CAM/CAE посредством: структуриране  на
моделите и процедурите на проектиране на П; последователност на автоматизираното построяване и
свързване на моделите на  обектите на П в конструкция, определена от етапите на проектиране,
проектните процедури и получените параметри.

● Изборът на пространство на синтез на процедурите за генериране на модели на ФЕК с
използването на БД от интегрирани модели на стандартни изделия, реализира построяване и
виртуално сглобяване на конструкция П, осигуряваща непрекъснатост на процеса проектиране, по
пътя на преобразуване на концептуалния модел на П в конкретната конструкция.
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Abstract: Laser marking is а modern and with great potential method for marking of each material. The
method is economically profitable, environmentally friendly and non-polluting the environment. Regression
analysis was performed to determine the influence of color over the contrast of cotton fabrics which have
been marked with CuBr laser. The cotton samples differed only by their color. The input factors are: x1- red
color, x2-green color, x3 -blue color, x4 – frequency of the laser beam, x5-speed of the laser beam. The output
parameter is the measured value of contrast.
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Въведение
Един съвременен и много переспективен метод за маркиране на почти всеки материал или

продукт е лазерното маркиране. Той се прилага най-често като буквено-цифров код или като изобра-
жение, формиран директно върху повърхността. Лазерният лъч предизвиква структурна или фазова
промяна в обработвания материал. През последните десетилетия внедряването на лазерни технологии
за индустриална преработка на материали е нараснало с двуцифрени стойности, като в редица случаи
лазерната обработка се е превърнала в незаменимо решение (Chow et al., 2011). Лазерното маркиране
има редица предимства спрямо традиционните техники (Ангелов, 2011, Динев, 1993, Лилков, 2011).
Процеса на маркиране с лазер е по гъвкав, автоматизиран и лесно се интегрира в различни производ-
ствени технологии. Общите предимства на различните видове техники за лазерно маркиране са: мно-
го добро качество на маркировка, висока ефективност, ниски операционни разходи, достъпност, дори
за неравномерна повърхност, безконтактен метод, компютърно контролиран, с висока прецизност и
възпроизводимост както за големи серии така и за единични бройки, висока скорост и производител-
ност (до няколкостотин символа в секунда) (Sintec Optronics Technology Pte Ltd, 2016, Schuőcker,
1998). Границите на приложение на лазерното маркиране се разширяват все по-вече, защото методът
е икономически изгоден, осигурява неизтриваем знак, който е лесен за електронно четене, труден за
копиране или подмяна, съдържащ уникална информация и не променящ функционалността на проду-
кта по никакъв начин, екологично чист и незамърсяващ околната среда. Много от традиционните
методи за маркиране на текстил и облекло изискват значителни количества енергия, вода и други
консумативи. В сравнение с тях, лазерната технология е подходяща за постигане на добри резултати
при ниски разходи.

За да се изследва доколко цветът на плата оказва влияние върху контраста на лазерната мар-
кировка е проведен регресионен анализ за памучни образци, различаващи се само по своя цвят.
Входните фактори са: компонентите на цвета RGB (х1 - червен цвят, х2 - зелен цвят, х3 – син цвят), х4
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- честота на импулсите, х5 – скорост на движение на лазерния лъч. Изходният параметър y е измере-
ната стойност на контраста.

Материали и методи
За експерименталните изследвания са избрани образци от памучни платове. Изборът на мате-

риали от памук и памучен тип се обуславя от факта, че памукът е сред най-използваните суровини в
текстилната индустрия (Carmichael, 2015). Той е безспорният лидер въпреки увеличеното производс-
тво на изкуствени тъкани, влаган в облеклото, заради незаменимите му качества като: регулатор на
топлината на тялото, приятното му поведение при допир с кожата, непредизвикващо алергии и неза-
менимия комфорт при носене. Около 60% от памучно влакно се използва като прежда и конци в ши-
рок спектър от дрехи, най-вече в ризи, тениски, дънки, палта, жилетки, и бельо. Памучни са голяма
част от изделията с битово и техническо предназначение: като пердета, чаршафи, калъфки за възгла-
вници, кърпи, огнезащитни облекла, респиратори, бинтове, филтри, и други промишлени продукти.
Последните години се наблюдава все по-голям възход в производството на 100% органичен памук
наречен още „био памук” (т.е. екологично чист памук) (Василева, 2011). Той отговаря на световните
стандарти GOTS (Global Organic Textile Standard) за екологично чисто производство на агенцията
Контрол Юниън Сертификейшънс (т.нар. ЕКО текстил), което гарантира чистия му произход. Тази
суровина се използва основно в производството на детските продукти. Производството на органичен
памук намалява замърсяването на почвата с токсини, той е с несравнимо по-добро качество, произ-
водството му спестява енергия и е инвестиция в устойчива икономика. В 21-ви век едни от най-
търсените и предпочитани памучни облекла са джинсите по-известни у нас като дънки. Годишно в
света се произвеждат близо два милиарда чифта дънки. При сегашния подход са необходими над
9450 литра вода, близо половин килограм химически продукти и много енергия за производството на
един-единствен чифт дънки”, според Мигел Санчес, инженер от химическата компания Клариан,
намираща се край Базел (Добринова,2008). Оказва се, че тази индустрия е не само бизнес за милиони
долари, но има и значителен принос за производството на отпадни води и парникови газове в приро-
дата. Всичко това, заедно с конкурентните условия на пазарите, стимулира производителите да тър-
сят иновативни решения с положителен ефект за околната среда и да създават разнообразни дънкови
облекла. Много актуален и икономичен метод за избелване на дънковите изделия е чрез лазерно мар-
киране (Ortiz-Morales et.al, 2003).

За определяне на цветовата разлика на текстилните платове, която за краткост се нарича конт-
раст (k*) е приложен стандартът (БДС EN ISO 105-J03 2009 - Пресмятане на цветни разлики) Този
стандарт определя метод за изчисляване на разликата в цвета между две мостри от един и същи мате-
риал, измерени при еднакви условия, като EСМС е цифровата стойност на общата разлика в количест-
вена степен на цвета. Измерванията са направени със спектрофотометър „Datacolor SF 300” – апарат
за измерване на цветови параметри на текстил. Данните се обработват на компютър чрез специализи-
ран софтуер „DataMASTER V2.3”. Методиката на работа е следната: пробата се поставя и се фиксира
срещу измервателния отвор на спектрофотометъра, облъчва се от източника на светлина, намиращ се
в уреда, и се измерват дължините на вълните на отразената и абсорбираната част от падащата светли-
на. Измерените данни се записват в компютърната база данни и се използват за изчисляване на стой-
ностите на цветовите параметри - CIE Lab Difference: ∆Е cmс - цветна разлика чрез която се изразява
контраста – формула 1, където: ∆Lcmc - светлост, ∆Ccmc - наситеност, ∆Hcmc – тон. Софтуерният пакет
дава възможност за измерване на цветовите параметри на текстилните материали веднага и елимини-
ра субективните визуални оценки.

(1)

Всички проби са кондиционирани при стандартни атмосферни условия: температура
t=(20±2)0С и относителна влажност =φ(65±2)% за 24 часа преди обработката (БДС EN ISO 139:2006).
Описаната методика дава възможност да се изследва влиянието върху контраста k* на технологични-
те фактори:

 честота на повторение на импулсите -  → k* = k*();
 скорост на маркиране -  → k* = k*().

Поради характерната структура на тъканите платове, състоящи се от преплетени нишки, по-
върхността на платовете е с известна релефност. Това налага тестовите полета да се обработят с гра-
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фична програма - Adobe Photoshop, за да се получи равномерен цвят, на който да бъде измерена циф-
ровата равностойност според RGB цветовата система.

а) L2 R1 C’1 б) L2 R1 C2 в) L2 R1 C’2

Фиг. 1. Образците след обработка за изравняване на цвета

Методика за оптимизиране на технологичния обект.
Използван е статистически метод за осъществяване на изследването. Планираният експери-

мент дава достатъчен обем информация за изучавания обект при минимален брой опити. За да се оп-
редели влиянието на различните фактори и да се създаде модел, с помощта на който да се определи
какви трябва да бъдат съответните параметри на процеса лазерно маркиране, са маркирани сравни-
телно малък брои мостри. Получените резултати са статистически обработени с цел да се установят
параметрите, при които маркировката ще е с характеристики, отговарящи на минималните изисква-
ния за машинно разчитане от електронни устройства.

Математическата обработка на данните от експеримента се провежда в следната последова-
телност:

 определяна на целта и задаване на задачата за изследване;
 избор на факторите Xi, влияещи на процеса, и целева функция Yj;
 съставяне на модел на изследвания обект;
 избор на основните нива и интервали на вариране на факторите;
 избор на експериментален план за решаване на задачата.

Обект на изследването е лазерната маркировка върху текстилни платове. Входните фактори и
факторното пространство са избрани на базата на проведени предварителни експерименти и анализи-
ране на литературни източници (Дамянов, 1977; Джонов e и др, 1995.

Избор на експериментален план за решаване на задачата:
Въз основа на данните от плана на експеримента е изведен регресионен математичен модел,

описващ зависимостта между входящите параметри и целевата функция. Регресионният анализ, ба-
зиращ се на най-малките квадрати, определя коефицентите на предварително зададен полином от
втора степен. Преди окончателното му избиране е направена оценка и на регресионни модели от пър-
ва степен, които са отхвърлени поради неизпълнение на необходимата за изследването точност и аде-
кватност. За да се проведе регресионен анализ и получените резултати да бъдат достоверни, трябва да
са изпълнени следните условия (Попов и др., 1980):

 точността на факторите трябва да е по-висока от точността с която се измерва целевата
функция (изходния параметър);

 стойностите на целевата функция Y да са нормално разпределени случайни величини при
проведени паралелни опити;

 факторите да бъдат независими помежду си функционално и статистически;
 дисперсиите за изходния параметър да са еднородни – да няма статистически осигурена

разлика между дисперсиите на изходния параметър;
 дисперсията на изходния параметър да не е функция на входните параметри;
 опитните стойности на Y да са независими и да са повече от броя на изследваните фактори

и от броя на коефициентите на регресия;
 да няма линейна (функционална) зависимост между изучаваните фактори Х1,Х2…Хm (или

функции), но те трябва да имат отношение помежду си и да са логически свързани с параметъра Y.
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Регресионен модел

Избран е модел от втори ред, т.к. този вид модели позволяват при малък брой опити да се из-
следват технологични процеси в сравнително широка област на изменение на входните параметри.
Входните фактори са: х1 - червен цвят, х2 - зелен цвят, х3 – син цвят, х4 - честота на импулсите, х5 –
скорост на движение на лазерния лъч, а целевата функция y – контраста на получената след лазерно
въздействие маркировка. Mатематическият модел има следния вид (Вучков и др.1986):

m m m m
i i ij i j ii i

i i j i i
Y b b x b x x b x
 

    
      

1 2
0

1 1 1 1

(2)

където: b0, bi, bij, bii са коефициенти на регресия;
хi - входни параметри;
m - брой на входните параметри.

Регресионните коефициентите се пресмятат по метода на най-малките квадрати и, ако е необ-
ходимо опростяване на модела, може да се направи оценка за статистическата значимост на тези кое-
фициенти по - критерия на Стюдент.

Проверка за адекватност на модела.

Проверка за адекватност на математичния модел за изходния параметър се осъществява по
критерия на Фишер или се използва коефициентът на множествена корелация.

 Когато се прилага критерия на Фишер, моделът е адекватен, ако е изпълнено условие (3).

) (3)

където:
(4)

Стойността на Ftb се взема от таблица за критерия на Фишер, където α е избраното ниво на
значимост, брой степени на свобода.

 Ако адекватността на модела се оценява чрез коефициента на множествена корелация (R),
първо се пресмята стойността му по формула 5 и след това се проверява значимостта на коефициента
по F критерия (6) (Джонов e и др, 1995). Коефициента на множествена корелация е значим, ако е из-
пълнено условието (7) и тогава се приема, че избраният модел описва експерименталните данни с
необходимата точност.

(5)

(6)

където: N – брой на опитите, k-брой коефициенти на модела

) (7)

Таблица 1. Изходни данни

Брой точки на експерименталния план N = 72
Брой на факторите Xi = 5

Брой на параметрите Yi = 1
Степен на регресионните модели 2

Брой на регресионните коефициенти m = 21
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Таблица 2. План на експеримента в натурални стойности на параметрите

№ X1 X2 X3 X4 X5 Y13 № X1 X2 X3 X4 X5 Y13 № X1 X2 X3 X4 X5 Y13
1 47 43 42 8,5 40 24,34 25 51 56 82 8,5 40 46,285 49 124 135 162 8,5 40 29,892
2 47 43 42 6 40 33,298 26 51 56 82 6 40 39,055 50 124 135 162 6 40 23,646
3 47 43 42 3,5 40 20,751 27 51 56 82 3,5 40 28,472 51 124 135 162 3,5 40 8,453
4 47 43 42 1 40 17,815 28 51 56 82 1 40 19,305 52 124 135 162 1 40 8,675
5 47 43 42 11 65 19,637 29 51 56 82 11 65 46,666 53 124 135 162 11 65 32,257
6 47 43 42 8,5 65 33,694 30 51 56 82 8,5 65 45,059 54 124 135 162 8,5 65 25,794
7 47 43 42 6 65 24,746 31 51 56 82 6 65 34,155 55 124 135 162 6 65 14,59
8 47 43 42 3,5 65 15,189 32 51 56 82 3,5 65 22,151 56 124 135 162 3,5 65 8,719
9 47 43 42 1 65 9,892 33 51 56 82 1 65 15,346 57 124 135 162 1 65 5,441

10 47 43 42 11 90 32,704 34 51 56 82 11 90 47,533 58 124 135 162 11 90 30,289
11 47 43 42 8,5 90 30,987 35 51 56 82 8,5 90 38,486 59 124 135 162 8,5 90 19,295
12 47 43 42 6 90 22,619 36 51 56 82 6 90 28,555 60 124 135 162 6 90 13,565
13 47 43 42 3,5 90 10,175 37 51 56 82 3,5 90 17,882 61 124 135 162 3,5 90 9,458
14 47 43 42 1 90 7,51 38 51 56 82 1 90 10,562 62 124 135 162 1 90 5,533
15 47 43 42 11 115 31,111 39 51 56 82 11 115 41,044 63 124 135 162 11 115 19,898
16 47 43 42 8,5 115 22,834 40 51 56 82 8,5 115 33,937 64 124 135 162 8,5 115 13,999
17 47 43 42 6 115 11,522 41 51 56 82 6 115 25,402 65 124 135 162 6 115 10,112
18 47 43 42 3,5 115 6,264 42 51 56 82 3,5 115 10,922 66 124 135 162 3,5 115 5,141
19 47 43 42 1 115 2,554 43 51 56 82 1 115 6,359 67 124 135 162 1 115 5,589
20 47 43 42 11 140 23,516 44 51 56 82 11 140 28,906 68 124 135 162 11 140 13,85
21 47 43 42 8,5 140 15,367 45 51 56 82 8,5 140 23,589 69 124 135 162 8,5 140 8,42
22 47 43 42 6 140 7,791 46 51 56 82 6 140 14,562 70 124 135 162 6 140 5,627
23 47 43 42 3,5 140 3,59 47 51 56 82 3,5 140 11,72 71 124 135 162 3,5 140 1,694
24 47 43 42 1 140 2,521 48 51 56 82 1 140 4,49 72 124 135 162 1 140 2,671

Таблица 3. Статистически анализ на модела Y13

Комп. на дисперсии О б щ а По факторна Остатъчна
Суми от квадрати 10795,6 9934,72 860,842

Степени на свобода N=71 201  512 
Дисперсии 152,050 496,736 16,8793

Коефициент на множествена корелация R = 0,959302
Пресметната стойност на критерия на Фишер FR = 29,42879
Таблична стойност на критерия на Фишер при

- Степени на свобода 201  и 512 
- Ниво на значимост α = 0,05

Ftb = 1,57

R e значим при FR > Ftb

Адекватността на модела е оценена чрез коефициента на множествена корелация – R. Коефициента
на множествена корелация е значим, тъй като е изпълнено условие (7) и приемаме, че избраният мо-
дел описва експерименталните данни с необходимата точност.

Таблица 4. Оценяване точността на изведения модел за Y13

Средна абсолютна грешка SAG 2,562148
Средна процентна грешка SРG 21,2 %
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Таблица 5. Взаимно корелационна матрица за Y13

Корелационна матрица Корелационен граф Rtb таблично
1(Х1) 2(Х2) 0,996409
1(Х1) 3(Х3) 0,959008 Rtb=0,232 α=0.05
1(Х1) 4(Х4) 0,000000
1(Х1) 5(Х5) 0,000000 Rtb=0,302 α=0.01

1(Х1) 6(У13) -0,327567
2(Х2) 3(Х3) 0,979557 Rtb=0,380 α=0.001
2(Х2) 4(Х4) 0,000000
2(Х2) 5(Х5) 0,000000
2(Х2) 6(У13) -0,300382
3(Х3) 4(Х4) 0,000000
3(Х3) 5(Х5) 0,000000
3(Х3) 6(У13) -0,237087
4(Х4) 5(Х5) 0,090909
4(Х4) 6(У13) 0,684379
5(Х5) 6(У13) -0,398995
Табличните стойности на Rtb-критерия са избрани при ниво на значимост α и брой степени на свобода NS=70

Регесионният модел има следния вид:
Y13 = 373,695 - 3,626.x1 -5,421.x2 - 0,939.x3 + 13,104.x4. + 0,1486 x5 + 0,0359 x1 x2 - 0,001136x1x3 –

1,435x1x4 - 0,0336x1 x5 +0,009796x2x3 +1,6926x2x4 + 0,0444x2 x5 – 0,3782x3x4 -0,01237x3x5 - 0,00659x4x5 -
0,0116 x1

2-0,00572.x2
2 +0,0175 x3

2 +0,02367.x4
2 -0,00042.x5

2

Заключение

Проведеното изследване показва, че качеството на маркировката се определя както от параме-
трите на лазерната система така и от цветовите характеристики на тъканта. Разработеният регресио-
нен модел позволява да се изчислява стойността на контрастта на маркировката при зададени често-
та на импулсите на лазерния лъч и скорост на маркиране с CuBr лазер за изследваните текстилни ма-
териали.
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Въведение
Голяма част от времето за обработване на заготовки върху универални металорежещи

машини се изразходва за извършване на различни спомагателни операции за установяване на
заготовките, обработването им и освобождаването на готовите детайли от приспособленията.

В серийното производство в зависимост от големината на партидите и вида на
металорежещите машини, спомагателното време възлиза на 25-40% от общото време за извършване
на технологичната операция. Съществуващата тенденция за непрекъснато интензифициране на
режимите на рязане води до намаляване на машинното време и нарастване делът на времето за
спомагателни операции. Вижда се, че спомагателното време представлява един голям резерв за
повишаване производителността на обработване чрез рязане, посредством механизация и
автоматизация на цикъла на работа на приспособленията.

Материали и методи
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Предложеното съоръжение е предназначено за обработване на заготовки от прътов материал с
различна дължина и профил на напречното сечение. Разработеният механизъм е предвидено да бъде
монтиран и да работи върху универсални фрезови машини. Инструментите се монтират върху
хоризонталното вретено, като един от тях е задължително отрязващ циркулярен диск. За осигуряване
на автоматичния цикъл се използва устройството за полуавтоматична работа на фрезовата машина.
Управлението е тип кинематично. Използват се попътни гърбици, управляващи линейните работни и
бързи ходове на фрезовата машина.

Резултати и обсъждане

Подавателния механизъм представлява ролкова количка, която се движи по П-образния
профил 1 /фиг.1/

Движението се осъществява от двойно действащ пневматичен цилиндър 2, който е закрепен
към задната ос 15 на количката. Прътът 5 на буталото е захванат неподвижно към предната ос 17 на
количката. Главна роля при движението изпълняват клиновите палци 3 и ролките 4.

При движение на буталото напред пневмоцилиндърът 2 се стреми да се предвижи назад. В
този момент ролките се заклинват между клиновия палец 3 и стените на П-профила 1 /фиг.2/. Това не
позволява на цилиндъра и задната ос 15 да се преместят назад. По този начин пневмоцилиндърът
заедно със задната ос на количката остават неподвижни. Буталото с предната ос се движи напред и
избутва прътовия материал 6 /фиг.1/, докато последния срещне твърдия регулируем упор 10.
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фиг. 2

Упорът се изработва регулируем за да се осигури нарязването на партиди заготовки с
различни дължини. Едновременно с достигането на прътовия материал до твърдия упор се задейства
крайния изключвател 11. Той прекратява подаването на въздух в задната камера на цилиндъра и
задейства затягащия механизъм. Последния с помощта на повърхнината 13 притиска частта, която ще
се отреже като заготовка и прътовия материал към улея. Крайните изключватели 7 сигнализират за
закрепването на заготовката. Подава се въздух в предбуталната камера на цилиндъра. Този път по
описания вече начин се заклинва предната ос 17 и тя остава неподвижна. Напред се предвижва
задната ос 15 заедно с цилиндъра 2. При заставане на цилиндъра в изходно положение /с прибрано
бутало/, се задейства крайния изключвател 16. Той прекратява подаването на въздух в цилиндъра и
задейства полуавтоматичния цикъл на машината. Масата на фрезовата машина 8 извършва
предвидените и настроени подавателни и работни движения. След приключване на
полуавтоматичния цикъл, детайла вече е отрязан, освобождава се от затягащия механизъм и по
гравитационния улей 14 се отвежда от работната зона в палета. Чрез контролната вратичка 9 се
подава сигнал, че отрязания детайл е напуснал работната зона и се стартира нов цикъл.

Управлението на пневматичната система на подавателния и затягащия механизъм може да се
извършва от електронен пулт. Тогава съоръжението работи на полуавтоматичен цикъл.

След нарязване на целия прът на заготовки, подавателния механизъм трябва да се изтегли в
изходно положение за ново зареждане. За целта е необходимо клиновите палци 3 на предната ос 15 и
задната ос 17 да се завъртят на 1800. Така се избягва заклинването на ролките и се осигурява свободен
ход на количката.

Заключение
Създадено е универсално съоръжение, работещо върху универсални фрезови машини. То

позволява автоматизиране на цикъла при изработване на детайли от прътови заготовки с различен
профил на напречното сечение. Използването му води до автоматизиране на спомагателните
операции при фрезоване в условията на серийното и масово производства.

Литература
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Abstract: A tool is developed for sheet punching details of type "dovetail". This is two-step tool for serial
and mass production.
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Въведение

Една от важните задачи на промишлеността е непрекъснатото увеличаване на ефективността
на производството. Това изисква прилагането на прогресивни методи при изработването на
детайлите. Процесите на щанцоване позволяват получаването на сложни по форма и разнообразни по
размери относително точни детайли, при голям коефициент на използване на материала, минимална
трудоемкост и ниска себестойност.

Новите области на приложение на листовото щанцоване са главно в замяната на отлети,
заварени, ковани и обемно щамповани детайли с листово щанцовани. В повечето случаи не се налага
последваща механична обработка на повърхнините на детайлите. Това води до намаляване на масата
им с 20 - 50%, разходите на метал с 30 - 70% и трудопоглъщаемостта с 50 - 80%.

Материали и методи

Огъването на детайл с профил тип „лястовича опашка“ е сложно. Той изисква получаването
на размери със сравнително висока точност и правилно геометрично разположение на повърхнините
на детайла. Поради сложността на профила той може да бъде получен чрез последователно огъване
на няколко разделителни щанцови операции. Инструментите ще бъдат относително прости. Трудно
обаче биха се получили желаната точност на размерите и разположението на повърхнините.
Получаването на такъв профил може да стане и на един удар върху комбиниран инструмент за
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огъване. Това ще гарантира симетричност и точност на получените повърхнини. Ще се осигури
повторяемост и високо качество на изработените детайли. Комбинираният инструмент осигурява
висока производителност, поради съвместяване на четири огъващи операции и получаването на точен
профил.

Резултати и обсъждане

Инструментът за огъване представлява щанца с подвижни части 1 на матрицата. Те се плъзгат
по клинове 2 /фиг.1/ на основата на инструмента.

Огъването се извършва с един удар на два етапа. По време на първия етап се извършва “U”-
образно огъване. На този етап двете части на матрицата остават неподвижни. За тази цел е
необходимо правилно да бъдат подбрани подходящи по характеристика  пружини 3 и буфер 4. Те
трябва да предотвратяват движението на отделните части на матрицата до приключването на първия
етап на деформиране.

Изборът на буфера и пружините се прави след съставяне на уравненията за равновесие на
подвижните части на матрицата по двете координатни оси Х и Y.

 =  0

- - -  = 0

= 0

N + - -  = 0
В тези уравнения неизвестните са три:
- сила на буфера
- сила на пружините
- нормален натиск N

За да бъде решена задачата е достатъчно предварително да се избере буфер. Той създава
определено усилие, по което могат да бъдат оразмерени пружините.

При втория етап, усилието с което поансонът 5 притиска матрицата, нараства дотолкова, че се
преодолява противодействието на пружините и буфера. Двете части на матрицата се плъзгат по
клиновете, изработени в основата на инструмента и се извършва окончателното огъване.

Фиг.1 Двустъпков инструмент
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Заключение
Разработен е двустъпков инструмент за листово щанцоване на детайли тип „лястовича

опашка“, в условията на серийното и масовото производства.

Литература
1. Рудман Л.И. Справочник конструктора щампов: Листовая щамповка,Машиностроение, Москва,
1988.
2. Левичаров Г. Изследване влиянието на процеса spherical motion burnishing върху енергийния
баланс на системата „инструмент-заготовка“, Fifth international scientific conference “Engineering,
technologies and systems” Techsys 2016, Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, р. II-326-330.
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Abstract: There are many different methods for marking of industrial materials, including textile material.
In this research are considered traditional methods of marking of textile materials as well as the laser
marking method, which is a relatively new but with great potential and environmentally friendly method. For
a comparison of different methods for marking has been applied the method of allocation of priorities, which
is suitable for qualitative analysis and economic evaluation.
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Въведение
Съществуват много различни методи за маркиране на промишлени материали, в това число и

на текстилните материали, като: ситопечат, тампонно печатане, термопринтиране, бродерия,
етикетиране и чрез лазерно лъчение (Schuőcker D.,1998). В това изследване са разгледани
традиционните методи за маркиране на текстилни материали както и метода лазерно маркиране,
който е сравнително нов, но много переспективен и екологично чист метод. За сравнение на
различните методи за маркиране е приложен методът за разпределение на приоритетите (МРП),
който е подходящ за многокритериален качествен анализ и икономическа оценка.

Ситопечатът се прилага върху изделия от картон, дърво, пластмаса, текстил, и др. и
представлява  способ за печат, при който върху повърхността на материали и/или готови изделия се
нанася печатно изображение, като мастилото преминава през ситошаблон.  Тампонният метод е
предназначен за изделия с плоски повърхности. При него информацията се нанасяне върху материала
чрез предварително подготвено клише и това ограничава размера на изображението.
Термопринтирането е дигитален печат върху текстил (Милчевски, В.,2014). Съществуват два основни
типа технологии - трансферен печат и директен (DTG или Direct-to-Garment): При трансферния печат
щампата е напечатана предварително върху специална трансферна хартия или фолио, след което се
прехвърля с помощта на термо-трансферна преса и трансферно лепило върху дрехата. Директният
печат се изработва с DTG принтери за пълноцветен печат върху различни по цвят трикотажни
платове или изделия и е алтернатива на ситопечата. Приложим е както за единични бройки, така и за
серийно производство. Предимствата му са в ярките, наситени цветове; високата резолюция,
достигаща до 1440dpi. Недостатъците на метода са свързани с необходимостта от скъпи мастила и
консумативи, и нанасянето само върху плоски повърхности. Бродерията в повечето случаи се прилага
с декоративна цел, но може да има и информационен характер (букви, цифри, кодове). Може да бъде
бродирана апликация - изработва се предварително върху подложка, която след това се зашива към
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изделието или директно бродиране върху избрания материал. Предимствата на метода са във
възможността да се използват неограничен брой цветове, високо качеството на изработката, а
недостатъкът се изразява в това, че процесът е трудоемък и разходоемък. Според наредба за
етикетирането и наименованията на текстилните продукти,  издадена на основание на Закона за
защита на потребителите и в съответствие с директивите на ЕС, „Лицата, които пускат на пазара
текстилни продукти за производствени или търговски цели, трябва да ги етикетират“. "Етикетиране"
е нанасянето на необходимата информация по наредбата чрез отпечатване върху продукта или чрез
използване на прилепен или прикрепен етикет. Етикетите и ръстовите марки намират приложение
във всички продукти на леката промишленост за маркиране на дрехи, работно облекло, спално бельо
и т.н. Етикетирането е метод, който не е свързан с големи разходи и от тази гледна точка е
икономически изгоден.  Основен недостатък на етикетите е че се деформират, изтриват или откачат
от изделието.

Процесът на лазерно маркиране е навлязъл масово в производството на метални изделия и
инструменти, полупроводникови прибори, стъклени и керамични изделия, но през последните години
все по-широко  се разпространява и в текстилната промишленост като алтернатива на традиционните
методи за маркиране. Това е иновативен метод, който се различава много от маркирането по който и
да е друг начин, без влагане на консумативи, не са необходими нито химикали, нито мастилени ленти
или други материали. Когато като средство за маркиране се използват лазерни системи,
повърхностите на изделията се обработват с лазерен лъч изключително точно и качествено, с ясни
контури, много бързo и прецизно. Лазерното маркиране е безконтактно въздействие в структурата на
обработвания материал, като резултатът е получаване на трайно контрастно изображение на надписи,
идентификационни символи (букви и цифри), bar-кодове, матрични кодове (2D), специални знаци,
серийни номера, изображения, декорация  и т.н. - фиг.1.

Фиг.1. Лазерно маркиран bar-код и матричен код непосредствено върху изделието.

Изложение
В сравнение с традиционните методи за маркиране на текстилни материали лазерната

маркираща система е:
 оптически инструмент, който няма директен контакт с материала, няма износване, не

изисква допълнителни консумативи като тонер, мастило или разтвори;
 изключително надеждна, дори и в тежки производствени условия;
 софтуерът позволява да се управлява удобно от персонален компютър;
 подходяща както за индивидуално маркиране, така и за индустриално приложение на

малките, средни и големи серии, а също и за движещи се обекти при скорост на поточната
линия до 240m/min.

Обосновката на предимствата на лазерното маркиране трябва да включва и анализ на
разходите в две  направления: материални и нематериални. Не само намаляването на материалните
разходи могат да бъдат значителни, но и нематериални. Пример за реални икономии е отношението
между вложения капитал и производствените разходи: намален труд за опериране със системата,
намалени прекъсвания за поддръжка и ремонт, намаляване или елиминиране на  разходите за
инструменти и намаляване или елиминиране напълно на разходите за консумативи. Материалните
икономии се дължат на намаляване на времето за маркиране на една бройка от няколко минути до
няколко секунди.  От тук следва увеличаване на производителността с около 75% и намаляване на
разходите с близо 70% от спестяване на труд и отпадането на необходимостта от консумативи.
Нематериалните печалби могат да бъдат търсени в няколко области на производствения процес, като
например: подобреното качество и надеждност, гъвкавостта на производството, ефективността,
подобряване на  обслужването на клиентите и тяхната удовлетвореност, подобряване на
конкурентното позициониране с новите технологии, бързо реагиране на пазарите с по-кратък
производствен цикъл, намалени срокове, както и способността за по-бързо реагиране на
краткосрочни промени в пазарното търсене.
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Направената съпоставка на основните методи за маркиране - таблица 1, показва, че лазерният
метод удовлетворява в най-голяма степен критериите, предявявани от производители и потребители
към маркировката на изделията.

Таблица 1. Сравняване на основните методи на маркиране на текстилни изделия

Методът за разпределение на приоритетите (МРП) е един ефективен метод за
многокритериален качествен анализ, икономическия аспект на който е оценяването. Оценяването е
процес на формиране на количествени характеристики със сравнение, изчисление или други средства.
Резултатът е количествена оценка, която може да бъде използвана като технико-икономическа
оценка. Следователно изборът на метод за маркиране може да бъде направен чрез съвкупност от
частни и групови критерии за оптимизация. Частните критерии се избират като основни от редици
единични показатели, а груповите са окрупнени от редиците единични. По този начин задачата за
технико-икономическа оценка (ТИО) на метода за лазерно маркиране (ЛМ) е свързана с избирането
му чрез сравнение от множеството методи за маркиране. Информацията от таблица 1. може да се
представи в кодиран вид – таблица 2. и да се използва за йерархично описание при оценка на метода
ЛМ. Ако се изберат три обекта (методи на маркиране аj) за сравнение, а именно а3, а5 и а6, то с цел
коректност е добре да се използват минимум пет критерия (Кi=5) – K1, K4, K7, K10 и K11 (Кузманов, Т.,
К.Крумов,2013).

Таблица 2. Основни методи на маркиране на текстилни изделия

Метод - аj (j-1÷6)
а1 а2 а3 а4 а5 а6

Вид на показателя

К1 + ++ ++ ++ ++ ++ Производствен

К2 - - - - - - ++ Производствен

К3 - - - + - - - ++ Производствен

К4 - - - + - - ++ Експлоатационен

К5 - - - - - - - - - - ++ Техн.Възможности

К6 + - ++ + + - Експлоатационен

К7 - - + + - - ++ Икономически

К8 - - - - + + + ++ Техн.Възможности

К9 - - - - - - - - - - ++ Техн.Възможности

К10 - - - ++ + + ++ Техн.Възможности

К
ри

те
ри

й
-K

i
(i-

1÷
11

)

К11 + + - - - + Икономически (инт.)

Метод на маркиране
№ Критерий Ситопечат Тампонен Термо-

принтиране Бродерия Етикиране Лазерен

1 Контраст + ++ ++ ++ ++ +
2 Прецизност - - - - - - ++
3 Гъвкавост - - - - + - + ++
4 Износоустойчивост - - - + -- ++
5 Маркиране на труднодостъпни места - - - - - - -- - ++
6 Цветово разнообразие + - ++ + + +
7 Защита на информацията - - + + - - ++
8 Опазване на околната среда - - - - + + + ++
9 Маркиране в движение - - - - - - - - - - ++

10 Маркиране на сложни изображения - - - ++ + + ++
11 Себестойност + + - - - +
*легенда: ++ мн.добър, + добър, - задоволителен, - - незадоволителен
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Извадка от таблица 1. е представена на фигура 2 като йерархичното описание за оценка на
метода лазерно маркиране, където: единичните критерии са означени с „е“ на ниво 3; групираните по
съответния показател критерии с „г“ –  ниво 2; обобщените групи – „го“ при ниво 1 и комплексния
критерий за оценка – „к“ на нулевото ниво. “Дървото на решенията“ може да се разглежда като модел
за решаване на задачата за оценка на метода „лазерно маркиране“, като основата му е изградена от
„дървото на целите“, в конкретния случай това са част от критериите за сравняване и оценка на
методите за маркиране.

Фиг.2. Възможни графове на I - „дърво на целите↑„ и II - „дърво на решенията↓“

Таблица 3. Система за сравнение на критериите

К7 К10 К11 К1 К4

К7 = < < < <
К10 > = < < >
К11 > > = > >
К1 > > < = >
К4 > < < < =

По  МРП критериите се сравняват по двойки, като „по-добър“ се означава с „>“, „равен“ - „=“
и съответно „по-лош“ - „<“ – таблица 3. Количествено тези съотношения се изразяват с 2, 1 и 0 –
формула 1. Прилагайки тези означения се записва квадратната матрица на съседството – таблица 4.

(1)

Таблица 4.  Матрица на съседството за определяне на приоритетите

К7 К10 К11 К1 К4 приоритет
К7 1 0 0 0 0 1 0.04 1 0.012 V
К10 2 1 0 0 2 5 0.2 13 0.15 III
К11 2 2 1 2 2 9 0.36 41 048 I
К1 2 2 0 1 2 7 0.28 25 0.29 II
К4 2 0 0 0 1 3 0.12 5 0.06 IV
∑ n2=52=25 25 1 85 1

Абсолютното тегло на критерия  се пресмята по формула 2, относителното тегло на

критерия – формула 3, абсолютния приоритет  на критерия – формула 4 и

относителния приоритет  на критерия по 5.
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(2)

(3)

(4)

(5)

В качеството на обекти за сравнение са приети три метода за маркиране – а3, а5 и а6, а именно:
термопринтиране, етикитиране и лазерен метод като едни от най-често прилаганите методи - таблици
1. и 2. Сравняването на трите метода по всеки един от критериите К1, К4, К7, К10 и К11 е представено в
таблица 5.

Таблица 5. Система на сравняване на избраните методи по критерии

а3 а5 а6 приоритет
а3 = > < 3 3/9 5 5/19 II
а5 < = < 1 1/9 1 1/19 IIIК7
а6 > > = 5 5/9 13 13/19 I

9 1 19 1
а3 = > = 4 4/9 10 10/21 I II
а5 < = < 1 1/9 1 1/21 IIIК10
а6 = > = 4 4/9 10 10/21 I II

9 1 21 1
а3 = = < 2 2/9 4 4/21 II III
а5 = = < 2 2/9 4 4/21 II IIIК11
а6 > > = 5 5/9 13 13/21 I

9 1 21 1
а3 = = = 3 3/9 9 9/27 I II III
а5 = = = 3 3/9 9 9/27 I II IIIК1
а6 = = = 3 3/9 9 9/27 I II III

9 1 27 1
а3 = > < 3 3/9 5 5/19 II
а5 < = < 1 1/9 1 1/19 IIIК4
а6 > > = 5 5/9 13 13/19 I

9 1 19 1

За определяне на стойностите на абсолютното тегло на варианта , относителното тегло на

варианта , абсолютния приоритет  на варианта  и относителния приоритет  на
варианта  са използвани съответно формулите 6, 7, 8 и 9.

(6)

(7)

493



(8)

(9)

Избраната система за количествени съотношения е следната:

(10)

Целта на оценката по метода за разпределение на приоритетите е да се пресметне стойността
на комплексния приоритет – формула 11.

((11)

За методите а3, а5 и а6  стойностите на комплексния приоритет са изчислени и дадени в
таблица 6.

Таблица 6.  Стойностите на комплексните приоритети

а3 0,263 0,417 0,190 0,333 0,263
а5 0,053 0,167 0,190 0,333 0,053
а6 0,684

0,012
0,417

0,150
0,619

0,480
0,333

0,290
0,684

0,060

∑ 1 1 1 1 1

II III I

Заключение
Доказана е възможността, дървото на решенията и дървото на целите да могат да се

разглеждат като модел за решаване на инженерно-икономически задачи от типа: оценяване на
производствени технологии, технологични методи и др. или оценяване на промишлени стоки,
получени с тях. Определянето на коефициента на значимост на показателя на качеството позволява
направата на виртуални количествени оценки с всякакъв характер.

Направената съпоставка на стойностите на комплексния приоритет за трите метода на
маркиране а3, а5 и а6  доказва категорично предимството на лазерния метод за маркиране.
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Abstract: Into the global market each commodity must be accompanied by the necessary marking. There is
a wide variety of methods and tools for marking various products, but the application of the laser marking of
the materials is increasing because of accuracy, flexibility, eco-friendly and non-polluting the environment
of this modern technique. At the same time, however, this technology is not sufficiently researched and the
information in the scientific literature for the management and control of these processes is no sufficiently.
In order to obtain the desired results and quality of the marking, it is necessary to control the process by
adjusting the parameters of the laser system in relation to the characteristics of the materials. To establish
the influence of technological parameters over the quality of marking, made with a laser beam on products
of cotton and polyester, which are the subject of this study, was conducted regression analysis.

Key words: regression analysis, laser marking, cotton,  polyester, eco-friendly

Въведение
В съвременния ни глобален и пазарен свят едва ли някой може да си представи да купи

продукт, за който да няма никаква информация. Всяко изделие трябва да е съпроводено с
необходимата маркировка, съдържаща данни относно: предназначение, цена, инструкции за
експлоатация, дата на производство, сериен номер, идентификационен символ, фирмен знак, лого, и
т.н.; необходими на потребителя или на производителя за информиране, контрол, проследяване или
за защита на интелектуалната собственост при борбата с фалшифицирането и "сивия пазар". Все
повече държави са наводнени с фалшиви облекла, (обикновено произведени в Азия), имитации на
водещи дизайнери, но не отговарящи на стандартите за качество и безопасност. Развитието на
международната търговия поставя високи изисквания към маркировката. Международните стандарти
налагат изделията с bar-кодове и 2D-матрични кодове на световните пазари поради необходимостта
от съхраняване на голям обем информация (Наредба за маркировката, 11.08.2000). Според
изискванията на европейското законодателство, маркировката трябва да съдържа и инструкции за
опазване на здравето на потребителя и за съхраняване на околната среда. Наложилото се
автоматизирано разчитане на информацията определя главното изискване към маркировката за висок
контраст и дълготрайност, за да е видима през цялото време на експлоатация. Съществува голямо
разнообразието от методи и средства за маркиране на различните продукти, като се почне от ръчното
надписване и се стигне до високотехнологичните лазерни системи. Всеки метод има своите
предимства и недостатъци и зависи от конкретния случай.

През последните години използването на лазери за маркиране на текстилни материали се
увеличава заради скоростта, точността и гъвкавостта на тази модерна техника. В същото време обаче
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тази технология не е изучена в достатъчна степен и информацията в научната литература за
управление и контрол на тези процеси е малко. Не могат да се намерят научни аспекти  относно
маркирането с  лазер на текстилни изделия, въпреки че се прилага все по-широко. В практиката се
работи чрез налучкване на принципа „проба-грешка-корекция”. За да се предотврати прогарянето на
целият слой материя, се практикува тестване върху различни мостри, докато се намерят точните
настройки. Необходими са няколкократни проби, за да се избере правилната мощност и скорост.
Огромното разнообразие на текстилните полимери създава редица трудности при прилагането на
лазерното маркиране и поражда необходимостта от търсене на научен подход за решаването им.
Термичните, оптичните и механичните свойства на различните текстили, естествени или химични,
правят тази област интересна и предизвикателна за оптимизация и управление на процеса. За да се
получат желаните резултати и качество на маркировката е необходимо процеса да се контролира чрез
настройване на параметрите на лазерната система спрямо характеристиките на конкретния материал.
Стандартите и изискванията към маркировката се отнасят и за изделията от памук и полиестер, които
са предмет на изучаване в настоящата работа поради значителната им употреба в този сектор на
промишлеността. Според проучване на световното потребление на влакна (Carmichael Al.,2015),
полиестерът  има  доминираща роля, а памучните влакна са най-широко използваните от
естествените влакна.

Изследването на процеса лазерно маркиране на текстилни материали, които представляват
една значителна част от промишлените материали, е важна стъпка към изясняването му в теоретичен
и експериментален аспект. Получените резултати дадат възможност за оценка и разширяване на
практическото приложение на тази екологично чиста и незамърсяваща околната среда технология в
текстилната индустрия.

Материали и методи
За да се установи многофакторното влияние на технологичните параметри върху качествените

показатели на маркировката, направена с лазерен лъч върху тъкани, е проведеното експериментално
изследване (Джонов Ц.  и др.1995). Поставената цел е решена чрез маркиране на образци от тъкани
платове при различни стойности на входните фактори скорост на движение на лазерния лъч върху
образеца и честота на повторение на импулсите на лазера. Плана на експеримента в натурални
стойности е представен за всеки един от моделите, а в съответните таблици са показани резултатите
от проведения експеримент за изследваните материали в натурални стойности на целевата функция.
Числените стойностите на регресионните коефициенти са показани в таблица 8. Статистическата
обработка на експерименталните данни е реализирана с програма «Regrenal». С помощта на
програмата се извеждат полиномни модели от 2-ра степен и се изчисляват статистическите
характеристики на получените модели по въведените експериментални данни на базата на метода на
регресионния анализ. Математичният модел за решаваната задача се получава след заместване на
регресионните коефициенти в уравнение 1, което има следния кодиран вид:

Yi= b0,0+b1,0. x1+b2,0.x2+b1,2.x1.x2+b1,1.x1
2+b2,2.x2

2 (1)

Моделите на целевата функция Yi, за различните изследвани материали, са записани в
таблица 9. Коефициентите на взаимна корелация IRijI   са сравнени с табличните им стойности при
съответните нива на значимост - Rtb, а адекватността на моделите е проверена чрез коефициента на
множествена корелация – R (Попов Н.,1980). Разчетната стойност на  FR критерия е изчислена по
формула и е сравнена с табличната му стойност. Моделите, за които това неравенство е изпълнено, се
приемат за адекватни и могат да се използват  за описване на процеса на лазерно маркиране на
текстилни платове с достатъчна точност. Означенията на образците за маркиране и лазерите са
според таблица 1. За маркиране са подбрани платове с различен суровинен състав и физико-
механични характеристики - таблица 1. Планът за подготовка на образците и схемата за означаването
им е показан в таблица 2. Всяка група проби е представена от три различни цвята: черен, син и бял.
Маркировката е извършена в съответствие с тестово поле, състоящо се от малки квадрати, които се
маркират при променящи се параметри на лазерната система. Това е бърз и ефективен начин да се
види дали при дадена комбинация от параметри на лазера и материал ще се получи добра
маркировка. Чрез този вид тестови полета се цели оптимизиране на процеса. Резултатите от
оптимизацията може да се използва за сравняване на различни лазерни системи и съответните
настройките на машината, като интензитет на лазерното лъчение, импулсна мощност и енергия,
скорост на маркиране, честота и други.
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Таблица 1. Основни физико-механични характеристики на материалите

Гъстини№ Mатериал Площна маса
g.m-2 По основа По вътък

Дебелина
mm

Плътност
kg.m-3

Якост на опън
N.mm-2

1 R1 430 140 95 1,20 1,52 350-370
2 R2 180 369 260 0,75 1,52 350-370
3 R3 190 376 290 0,80 1,38 1000-1300
4 R4 185 369 260 0,75 1,45 675-835

Таблица 2. Означаване на мострите

№ Параметър Символ Номер Значение
1 CO21 Лазер L 2 CuBr
1 Памук1 (П1)
2 Памук2 (П2)
3 Полиестер (ПЕ)

2 Суровина R

4 Памук/полиестер (П/ПЕ)
1 Черен
2 Син3 Цвят C
3 Бял

4 Скорост Vi 40÷140 mm.s-1

5 Мощност P (Ppi) 10÷50(10÷200) W (kW)

Статистически анализ

Анализ на модел У1 за L2R1C1 материал
Таблица 3. Изходни данни за Y1

Брой точки на експерименталния план N = 22
Брой на факторите Xi =2
Брой на параметрите Yi=1
Степен на регресионните модели 2
Брой на регресионните коефициенти m = 6

Таблица 4. План на експеримента за Y1

№ X1 X2 X1 X2 X1
2 X2

2 Y1
1 8,5 40 340 72,25 1600 27,688
2 6,0 40 240 36,00 1600 20,529
3 3,5 40 140 12,25 1600 13,696
4 1,0 40 40 1,00 1600 5,372
5 11,0 65 715 121,0 4225 28,44
6 8,5 65 552,5 72,25 4225 23,872
7 6,0 65 390 36,00 4225 17,635
8 3,5 65 227,5 12,25 4225 11,691
9 1,0 65 65 1,00 4225 4,089

10 11,0 90 990 121,0 8100 23,043
11 8,5 90 765 72,25 8100 18,921
12 6,0 90 540 36,00 8100 13,047
13 3,5 90 315 12,25 8100 8,934
14 1,0 90 90 1,00 8100 2,676
15 11,0 115 1265 121,0 13225 17,91
16 8,5 115 977,5 72,25 13225 13,632
17 6,0 115 690 36,00 13225 9,628
18 3,5 115 402,5 12,25 13225 5,232
19 1,0 115 115 1,00 13225 0,811
20 11,0 140 1540 121,0 19600 10,58
21 8,5 140 1190 72,25 19600 7,324
22 6,0 140 840 36,00 19600 4,86
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Таблица 5. Взаимно корелационна матрица за Y1

Корелационна матрица         Корелационен граф Rtb  таблично
Х1 Х2 0,256406 Rtb=0,423 α=0.05

Х1 У1 0,722079 Rtb=0,537 α=0.01

Х2 У1 -0,440268 Rtb=0,652 α=0.001
Табличните стойности на Rtb критерия са избрани при ниво на значимост  α и брой степени на свобода  NS=20

Таблица 6. Оценяване точността на изведения модел за Y1

Средна абсолютна  грешка  SAG 0.286
Средна процентна  грешка  SРG    4.46 %

Таблица 7. Статистически анализ на модела Y1

Комп.  на   дисперсии О б щ а По факторна Остатъчна
Суми от квадрати 1398,6 1394,89 2,97723
Степени на свобода N=21
Дисперсии 66,5649 278,977 0,186077
Коефициент на множествена корелация R = 0,998935
Пресметната стойност на критерия на Фишер FR = 1499,251
Таблична стойност на критерия на Фишер при

- Степени на свобода и
- Ниво на значимост α = 0,05

Ftb = 2,8500

FR > Ftb

Таблица 8. Изчислени коефициенти на регресия на полинома от втори порядък

Фактори Коефициенти на регресия на полинома
Yi b0 b1 b2 b12 b11 b22

Y1 2.455521 3.861723 0.01764516 -0.0155234 -0.0338962 -0.000457962
Y2 20.27262 1.727017 -0.1229674 0.00997382 -0.0449847 -0.000437709
Y3 16.93904 4.452662 -0.0553848 -0.00811507 -0.0257554 -0.000549284
Y4 4.857874 2.529226 0.01543065 -0.02294045 0.14886690 -0.000175882
Y5 21.9059 6.224122 -0.3342351 -0.03296075 -0.02837036 0.001256744
Y6 6.918208 6.678719 -0.1963804 -0.05663268 0.2672311 0.001162372
Y7 9.627842 2.391708 -0.2085878 -0.02547676 0.1211845 0.00112016
Y8 7.87494 -0.226537 -0.09652392 0.004018412 0.01450927 0.0002619977
Y9 15.28243 2.117273 -0.1450336 -0.009229373 0.05979987 0.0001564403
Y10 24.79491 -0.4887144 0.07051838 0.02493521 -0.07707302 -0.002074411
Y11 4.018543 1.681222 -0.1680199 -0.03020409 0.2077343 0.001299997
Y12 10.04226 5.388432 -0.1532281 -0.04573279 0.1047927 0.0007703371

Таблица 9. Регресионни модели на целевата функция

№ Мостра Регресионен модел
1 L2R1C1 Y1 = 2,4555 + 3,8617.x1 + 0,0176.x2 - 0,0155.x1.x2 - 0,0339.x1

2 - 0,0005.x2
2

2 L2R1C’1 Y2 = 20,2726 + 1,727.x1 - 0,123.x2 + 0,01.x1.x2 - 0,045.x1
2 - 0,0004.x2

2

3 L2R1C2 Y3= 16,9391 + 4,4526.x1 - 0,0554.x2 - 0,0081.x1.x2 - 0,0258.x1
2 - 0,0005.x2

2

4 L2R1C3 Y4 = 4,8578 + 2,5292.x1 + 0,0154.x2 - 0,0229.x1.x2 + 0,1489.x1
2 - 0,0002.x2

2

5 L2R2C1 Y5 = 21,906 + 6,2242.x1 - 0,3342.x2 - 0,033.x1.x2 - 0,0284.x1
2 + 0,0013.x2

2

6 L2R2C2 Y6 = 6,9183 + 6,6787.x1 - 0,1964.x2 - 0,0566.x1.x2 + 0,2672.x1
2 + 0,0012.x2

2

7 L2R3C1 Y7 = 9,6276 + 2,3917.x1 - 0,2086.x2 - 0,0255.x1.x2 + 0,1212.x1
2+ 0,0011.x2

2

8 L2R3C2 Y8 = 7,8749 - 0,2265.x1 - 0,0965.x2+ 0,004.x1.x2 + 0,0145.x1
2+ 0,0003.x2

2

9 L2R3C3 Y9 = 15,2826 + 2,1173.x1 - 0,145.x2 - 0,0092.x1.x2 + 0,0598.x1
2+ 0,0002.x2

2

10 L2R4C1 Y10 = 24,7948 - 0,4887.x1 + 0,0705.x2 + 0,0249.x1.x2 - 0,0771.x1
2 - 0,0021.x2

2

11 L2R4C2 Y11 = 4,0185 + 1,6812.x1 - 0,168.x2 - 0,0302.x1.x2 + 0,2077.x1
2+ 0,0013.x2

2

12 LR4C3 Y12 = 10,0426 + 5,3884.x1 - 0,1532.x2 - 0,0457.x1.x2 + 0,1048.x1
2+ 0,0008.x2

2
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По същата методика са анализирани и другите материали и са получени регресионните модели от У2,
до У12 , които са показани в таблица 9.

Графично представяне на резултатите
Влиянието на параметрите честота Х1→ Var1 и скорост Х2 → Var2 на маркиране върху изследваната
целева функция контраст на маркировката Y→ Var3 за различните материали е показано графично
на следващите фигури. За построяване на 3D графиките е използвана програма Statistica 10.

k*1=Y1=2,4556+3,86 +0,018v-0,016v-0,0342- 0,0005v 2
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Фиг.2. Повърхнина на целевата функция за L2R1C1

k*2=Y2=20,27+1,73 -0,123v+0,01 v-0,045 2-0,0004v2

Фиг.3. Повърхнина на целевата функция за L2R1‘C1

k*3=Y3=16,94+4,453 -0,055v-0,008 v-0,02582-0,0005.v 2

Фиг.4. Повърхнина на целевата функция за L2R1C2

k*4=Y4=4,86+2,53 +0,015v-0,0229 v+0,149 2-0,0002v 2

3D Surface Plot of Var3 against Var1 and Var2
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Фиг.5. Повърхнина на целевата функция за L2R1C3

k*5=Y5=21,906+6,224 -0,334v-0,033 v-0,028 2+0,0013v2 k*6=Y6=6,92+6,68 -0,196v -0,057��v+0,267 2+0,0012v 2
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3D Surface Plot of Var3 against Var1 and Var2

 > 70
 < 70
 < 60
 < 50
 < 40
 < 30
 < 20
 < 10
 < 0

20
40

60
80

100

120

140

160

Var1

0

2

4

6

8

10

12

Var2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Var3

Фиг.6. Повърхнина на целевата функция за L2R2C1

3D Surface Plot of Var3 against Var1 and Var2
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Фиг.7. Повърхнина на целевата функция за L2R2C2

k*7=Y7=9,6276+2,39 -0,2086v-0,026 v+0,12 2+0,0011v2

Фиг.8. Повърхнина на целевата функция за L2R3C1

k*8=Y8=7,875-0,23 -0,097v+0,004 v+0,0145 2+0,0003v2

3D Surface Plot of Var3 against Var1 and Var2
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Фиг.9. Повърхнина на целевата функция за L2R3C2

k*9=Y9=15,28+2,117 -0,145v-0,009 v+0,0598. 2+0,0002v2

3D Surface Plot of Var3 against Var1 and Var2
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Фиг.10. Повърхнина на целевата функция за L2R3C3

k*10=Y10=24,795-0,489 +0,07v+0,025 v-0,077 2-0,002v2

3D Surface Plot of Var3 against Var1 and Var2
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Фиг.11. Повърхнина на целевата функция за L2R4C1
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k*11=Y11=4,019+1,68-0,168v-0,030 v+0,2082+ 0,0013v2

3D Surface Plot of Var3 against Var1 and Var2
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Фиг.12. Повърхнина на целевата функция за L2R4C2

k*12=Y12=10,043+5,39 -0,15v-0,046 v+0,105 2+0,0008v 2

3D Surface Plot of Var3 against Var1 and Var2
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Фиг.13. Повърхнина на целевата функция за L2R4C3

В таблица 10 са показани изчислените стойности на целевата функция чрез получените
регресионни модели за определяне на контраста на маркировката за дванадесетте изследвани
материала (у1÷у12). Минималната стойност при която може да бъде прочетена от електронно четящо
устройство е около 20% и е отбелязана с червен цвят. За моделите у7 и у8, стойността на контраста е
много по-ниска от определената гранична стойност.

Таблица 10. Изчислените стойности на целевата функция чрез регресионните модели
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Заключение
Проведен е натурален планиран експеримент на базата, на който са изведени регресионни

математични модели за получавания контраст на маркировката в зависимост от честотата на
импулсите на лазерния лъч и скоростта на маркиране с CuBr лазер за изследваните текстилни
материали. От анализа на статистическите данни може да се заключи следното:
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 изпълнено е условието за адекватност на моделите  FR > Ftb, при ниво на значимост
α=0.05, което означава, че предсказаните стойности на моделa съответстват на
измерените и същите могат да се използват за решаване на оптимизационни задачи;

 коефициентa на множествена корелация R има висока и значима стойност, клоняща към
1, което показва, че е направeн правилен избор на структура на модела и включените в
него фактори оказват силно влияние;

 средната процентна грешка за повечето модели е по-малка от ±5%, което напълно
удовлетворява изискванията за точност на решенията в инженерната практика.

Качеството на маркировката, оценена чрез контраста и, зависи както от технологичните
параметри на лазерната система, така и от физико-механичните характеристики на текстилните
платове. Чрез изведените регресионни модели може да се предвидят настройките на лазерната
система и да бъдат приложени без да са необходими допълнителни експерименти. Резултатите
потвърждават предположението, че лазерът с пари на меден бромид (CuBr), успешно може да бъде
прилаган за маркиране на текстилни платове от памучни и полиестерни влакна.
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Въведение
Бързите темпове на развитие на техниката и нарастващия интерес към иновативни продукти

изискват от фирмите да разработват нови изделия с цел запазване на позициите на пазара и
повишаване на конкурентоспособността си. За постигане на по-голяма производителност, по-добро
качество и по-ниска себестойност се налага обновяване на  производството с  автоматизирана
техника.

При проектиране и изграждане на съвременни монтажни линии, като основни критерии за
избор на оптимален структурен вариант се прилагат не само техническите и икономическите, но и
екологичните показатели. Основна цел е създаването на безопасни и удобни условия на труд и
опазване здравето на работниците, което е и важен фактор за повишаване производителността на
труда и качеството на произвежданите изделия.

С настоящата разработка се цели на база на инженерно-екологичен подход да се проектира
монтажна линия за хладилен Уред СТ52 (Либхер).

Материали и методи

За разработване на монтажната линия е използван системния подход за проектиране на
технически средства (Малаков, 1997). и методика за избор на оптимален вариант (Малаков, 1997). За
избор на оптимално решение на всеки един етап при проектиране на монтажната линия е приложен
инженерно-екологичен подход, съчетаващ технически, икономически и екологични критерии.

Проектирането на монтажната линия включва следните основни етапи :
1. Анализ на обекта
2. Проектиране на технологичен процес
3. Избор на вариант на монтажната линия
4. Проектиране на технически средства
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Уредът СТ52 се състои от корпус и възли и елементи, които се монтират към него във
фризерна и охладителна част (фиг.1,а), и в компресорната му част (фиг.1,б).

а б
Фиг. 1. Уред СТ52 - общ вид

а - фризерна и охладителна част, б - компресорна част

На базата на методика за монтажопригодност, са направени анализ и оценка на
технологичността на конструкцията на изделието и детайлите му. Поради голямогабаритните и тежки
детайли ( корпус, врати, компресор, прегради и др.), сложните за ориентиране  и сглобяване  панти,
тръби, филтър и др., монтажът е с висока сложност и е удачно да се извърши на механизирани
работни позиции.

Технологичният процес (фиг.2),  включва следните позиции:
1. Захранване с корпус
2. Монтажна позиция І – монтира се всички детайли във фризерната и охладителната част
3. Монтажна позиция ІІ – монтират се детайлите в компресорната част
4. Разтоварване
Изборът на оптимален вариант е направен чрез комплекс от следните групи критерии :
- функционални - производителност, заемана площ и др.;
- икономически - цена, икономически ефект, срок на откупуване и др.;
- безопасност – наличие на ограждения, блокиращи устрйства, аварийна сигнализация

(звукова и светлинна) и др.;
- ергономичност – сътветствие на изискванията за хигиена на труда (запрашеност,

осветеност, шум), удобство за обслужване и др.;
- екологични - въздействие върху околната среда, удобство за демонтаж, пригодност за

повторно изграждане и др.
Поради наличието на механизирани работни позиции, при определяне приоритета на

критериите, по-голяма относителна важност имат критериите за безопасност, ергономичност и
екологичност.

Проектирането на техническите средства за изпълнение на отделните операции е съобразено с
изискванията за създаване на безопасни и екологични условия на труд. В таблица 1 са дадени
избраните технически средства за изпълнение на съответните операции.

Таблица 1. Технически средства за изпълнение на съответните операции

Операции Изисквания Технически средства
Захранване Намаляване усилията на работника Транспортна количка

Транспортиране Намаляване усилията на работника Транспортна система

Монтаж
Удобство за работа
Минимални движения
Безопасност при работа

Автоматичен ориентиращ модул
Механизирани инструменти
Завъртаща станция

Разтоварване Намаляване усилията на работника Асансьор
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Резултати и обсъждане

На базата на инженерно-екологичния подход е проектирана монтажна линия за сглобаване на
Уредът СТ52,  показана на фиг.2.

Фиг. 2. Монтажна линия за Уред СТ52
1-- транспортна система; 2, 3 и 7 – буферни позиции; 4 – монтажна позиция І ;
5 – автоматичен ориентиращ модул; 6 – отсекател; 8 - въртяща станция; 9 - монтажна
позиция ІІ; 10 – асансьор; 11 – условно изображение положението на корпуса; 12 – датчик

Корпусът се поставя на захранващата позиция чрез ръчна ролкова количка върху транспортна
система 1. Преминава през буферни позиции 2 и 3, и постъпва на първа монтажна позиция 4.
Отсекателя 6 подава корпусът на автоматичен ориентиращ модул 5, който го захваща с вакуумни
хващачи и завърта на 900,  от вертикално в хоризонтално положение за удобство при монтаж. След
монтажа на елементите във фризерна и охладителна част, автоматичният ориентиращ модул 5 отново
се завърта в изходно положение и оставя корпуса на транспортната система. Корпусът преминава
през буферна позиция 7 и постъпва на следващата позиция 9, където чрез въртяща станция, се
завърта на 900 за да се извърши монтаж на детайлите в компресорната част. Следва ново завъртане на
още 900 и придвижване на сглобения уред към разтоварващата позиция. Чрез асансьор 10 се сваля на
по-ниско ниво и отвежда към следващите етапи на производство. Положението на корпуса на
отделните позиции се контролира с датчици 12 и е изобразено схематично 11.

Монтажната линия е изградена на модулен принцип, което позволява лесен монтаж и
обслужване. Транспортната система е съставена от отделни секции: за линейно преместване – ролков
тип, въртяща станция и асансьор. Тъй като корпусът е голямогабаритен и за осъществяване на
монтажа на елементите във фризерна и охлаждаща част се налага завъртане на 900 е разработен
специален автоматичен ориентиращ модул, показан на фиг.3.

Фиг. 3. Автоматичен ориентиращ модул
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За осигуряване безопасни условия на труд на монтажната линия ( фиг. 3) при автоматичния
ориентиращ модул е определена зона на сигурност 1, контролирана чрез обемен датчик 2.
Задействането на автоматичния ориентиращ модул става само при едновременно натиснати бутони 3
от двете страни от двамата монтажни работници. На всяка позиция има оптичен датчик 5 за отчитане
положението на корпуса и спиращата ролка 4 с гумено покритие на транспортната система 6.

Фиг. 3. Монтажна линия – технически средства за безопасност
1- зона за сигурност; 2 – обемен датчик; 3 – бутон; 4 – спираща ролка; 5 – оптичен датчик;

6 - транспортна система

Заключение

Разработениат технологичен процес и линия за монтаж на уред СТ52 осигурява необходимата
производителност, качество, надеждност и екологичност.

Автматичният ориентиращ модул осигурява:
-  удобство при монтаж на детайли и възли,
-  безопасни условия на труд, облекчаване на ръчния труд,
-  съхраняване на здравето и работоспособността на работниците,
-  високо качество в резултат на по-добрите условия на труд.
Автматичният ориентиращ модул отговаря на висок клас в сектора по опазване на околната
среда.
Предложеният инженерно-екологичен подход за проектиране на монтажни линии може да се

използва и при проектиране на други изделия.
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Abstract: An analyze is made of the design features of products with helical compression springs and the
specific requirements for their automatic assembly, in order to optimize the ecological characteristics of the
environment and improvement of working conditions. Principled solutions for devices for automatic assembly
are proposed.
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Въведение

Направеното проучване на типове пружини в изделия от електропромишлеността показва най-
голямо приложение на винтови пружини на натиск. Електрическите апарати като изделия от
електропромишлеността се произвеждат при големи стойности на годишна проиводствена програма,
което изисква висока производителност на използваното оборудване. Това може да се постигне чрез
автоматизация на производството – на етап механична обработка на детайлите и на етап сглобяване на
възлите и изделията.

Поради конструктивните особености на винтовите пружини на натиск в много случаи на
автоматизирано  оборудване са предвидени позиции за ръчно сглобяване. Ръчният труд при сглобяване
на пружините се характеризира със значителна трудност поради малките им размери, сцепляемост/
трудно се разединяват една от друга/, променят формата си, отскачат . Нещо повече – изпълнението на
производствената програма изисква голям брой ръчни работни места. Увеличаването на относителния
дял на автоматизация води до повишаване на производителността, оптимизиране на екологичната
характеристика на производството и създаването на безопасни условия на труд.

С настоящата разработка се цели създаване на алгоритъм за избор на принципни решения на
автоматични устройства за сглобяване на винтови пружини на натиск.
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Материали и методи
Използван е системният подход за проектиране на технически средства (Малаков, 1997). и

методика за избор на оптимален вариант (Малаков, 1997).

След направения анализ са определени  следните основни  фактори, оказващи влияние при избор
на вариант на сглобяващо оборудване:

1. Конструктивни особености на възела с винтова пружина

В зависимост от конструкцията на възела с винтова пружина на натиск са възможни следните два
варианта:

- Възли ,които позволяват сглобяването на пружината без предварителен натяг. Работният
натяг се осъществява чрез последващо сглобяване на детайл /фиг.1/

Фиг.1 Сглобяване без предварителен натяг

- Възли, в които сглобяването на пружината е с предварителен натяг: Предварителният натяг
на пружината се определя в зависимост от достъпа до гнездото и конструкцията на
сглобяващото устройството./ фиг.2 /

Фиг.2 Сглобяване с предварителен натяг

2. Технологичност на конструкцията на винтовата пружина и възела, в който се включва.
Винтовата пружина е детайл с известни трудности при автоматизация, свързани с ориентиране
и манипулиране , изразяващи се в :
- Сцепляемост- навлизането на навивките на една пружина между навивките на друга, като за

разединяването им не се изисква допълнителна сила / фиг. 3/. Това може да стане с
вибрации, сгъстен въздух или други разбъркващи устройства
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Фиг.3 Варианти на сцепляемост

- Непостоянство на формата – винтовите пружини на натиск са детайли, които притежават
еластичност и това създава условия за промяна на форма и размери.

- При пружините на натиск работната дължина е l = N.P , където N е брой на работните
навивки и P е стъпката на пружината. Когато дължината на пружината l0 ≥ 2,5 D ,
съществува опасност от изкълчване при натоварване. В такива случаи се препоръчва водене
чрез дорник или водеща втулка / фиг.4/

Фиг.4 Водене на пружина при изкълчване

3. Технологична последователност  и принципни схеми на сглобяване
Технологичната последователност от операции се определя основно от конструкцията на сглобявания
възел. Съществен момент е наличието на базов детайл, установяван в приспособление спътник за
транспортиране между отделните сглобяващи позиции.
При захващане, транспортиране и поставяне на пружината са възможни следните случаи:

Фиг.5 Захващане по чела Фиг.6 Захващане по
цилиндрична повърхнина

Фиг.7 Захващане по средни
навивки

- Захващане по две чела /фиг.5/
- Захващане по цилиндрична повърхнина /фиг.6/
- Захващане по средни витки / фиг.7/
- Комбинирано захващане –  например по чело и цилиндрична повърхнина и др.
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Изискванията към устройствата, захващащи и свиващи пружината, са: да има успоредност на
челюстите с голям диапазон на преместване, за да може да се захване пружината в ненатоварено
състояние и да се свие до съприкосновение на навивките. При ограничен достъп до гнездото за
сглобяване е необходимо да има предварително свиване на пружината, след което се захваща свитата
пружина.

Резултати и обсъждане

Така формулираните три групи фактори, оказващи влияние при избор на сглобяващо оборудване,
показват разнообразие от типове конструкции на възли, размери на пружини, изисквания към
устройствата за захващане и поставяне на пружини в сглобявания възел. Това налага задачата за
типизиране на решенията с цел изграждането на сглобяващи системи на агрегатно модулен принцип. На
базата на направен анализ на влияещите фактори и тяхната взаимовръзка се предлага алгоритъм за
синтез на възможните принципни решения на устройства за автоматично захващане и поставяне на
винтови пружини на натиск / фиг.8/ .

Фиг.8 Алгоритъм за синтез на принципни решения на автоматични устройства за захващане и
поставяне на винтови пружини на натиск
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Заключение
Предложеният алгоритъм за определяне на  варианти на принципни решения   на автоматични

устройства за захващане и поставяне на винтови пружини на натиск служи за основа на построяване на
мрежов модел на множеството от структурни варианти на сглобяваща система .
В зависимост от техническите възможности за автоматизация, икономически  параметри на фирмата и
готовността за организация на производството с цел облекчаване на условията на труд, се формират
допълнителни критерии и се избират  оптимален вариант на сглобяващо оборудване.
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