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УВОД 

В зеленчукопроизводството почвата се използва интензивно и рискът от 
влошаване на почвеното плодородие, качеството на почвата, водите и 
продукцията е реален. В съвременната градинарска наука производството на 
зеленчуци с високо качество и биологична стойност са обект на все по-широки 
проучвания. Търсят се алтернативни, екологосъобразни решения, осигуряващи 
благоприятен и икономически ефективен хранителен режим, създаващ условия 
за реализиране на максималните продуктивни възможности на растенията. В 
тази връзка, оптимизиране на храненето се явява един от най-важните 
агротехнически фактори за управляване продуктивността на зеленчуковите 
култури. 

Един от основните компоненти за реализиране на екологосъобразно 
производство в съвременното земеделие е употребата на алтернативни 
източници с органичен произход за хранене на растенията. Най-важното 
предимство на продуктите за торене с органичен произход е техният висок 
екологичен ефект. Голямото разнообразие и все по-широката употреба на тези 
торове налагат извършването на целенасочени проучвания за влиянието им 
върху растежа и развитието на зеленчуковите култури. 

У нас доматите са първата по стопанско значение зеленчукова култура, 
поради нейната висока биологична стойност и възможностите за използването 
й в прясно и преработено състояние. Използваните конвенционални технологии 
за производство на домати са свързани с използване на минерално торене и 
пестициди, които при неправилно приложение могат да замърсят почвата, да 
влошат почвеното плодородие и да предизвикат вредно въздействие върху 
човешкото здраве. Актуален е въпросът дали въвеждането на биологичните 
земеделски практики може да предложи устойчиви (близки до 
конвенционалните) добиви и екологична продукция. 

Липсата на по-задълбочени комплексни проучвания върху основните 
елементи от технологията за биологично производство на домати - торене и 
схема на отглеждане и влиянието им върху биологичните прояви и качеството 
на продукцията мотивира настоящия дисертационен труд. Получените 
резултати ще допълнят и разширят досегашните изследвания, за да се 
гарантира ефекта от приложението на биопродуктите за получаване на 
устойчиви добиви и подобряване качеството на продукцията.  
 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящата работа е да се установи влиянието на 
биопродуктите за торене и схемата на отглеждане върху биологичните прояви и 
качеството на средноранни домати, с оглед разработване на технологични 
решения за биологично производство. 

За постигането на поставената цел  са разработени следните задачи: 

1. Изследване влиянието на биопродукти за торене и схемата на 
отглеждане върху растежните прояви на доматените растения. 

2. Установяване влиянието на биопродукти за торене и схемата на 
отглеждане върху продуктивността на доматените растения. 

3. Проучване въздействието на биопродукти за торене и схемата на 
отглеждане върху качеството на продукцията. 

4. Оценка на икономическата ефективност от торенето и начина на 
отглеждане на средноранни домати в условията на биологично производство. 
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Експерименталната работа е изведена през периода 2014-2016 година на 
карбонатно черноземна почва в опитното поле на катедра "Растениевъдство" 
при Технически университет - Варна. Изпитани са два български сорта 
детерминантни домати от един сортотип, с три биопродукта за торене, при две 
схеми на отглеждане, в условията на биологично производство. Опитът е 
изведен на площ, на която продължително време не са отглеждани зеленчукови 
култури. 

 
3.1. МАТЕРИАЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
3.1.1. Характеристика на проучваните сортове домати 
Сорт Николина F1 (селекция на ИГ - БАН). Детерминантен хибриден 

сорт, за прясна консумация и преработка. Растенията са много жизнени, със 
средно разлят хабитус. Плодовете са едри, със средно тегло 220-250 g, твърди, 
с добра съхраняемост. Устойчив на тютюнева мозайка, вертицилийно, 
фузарийно увяхване и високо толерантен към кафяви листни петна.  

Сорт Копнеж F1 (селекция на ИЗК - Марица). Нов, високодобивен 
детерминантен хибриден сорт, предназначен за прясна консумация и 
преработка в сокове и концентрати. Плодовете са едри с тегло 180-280 g, 
кръгли, плътни, непукливи, с много добри вкусови качества, с оптимална 
твърдост и съхраняемост. 

 
3.1. 2. Характеристика на проучваните биопродукти 
Биосол (Sandoz GmbH). Вторичен продукт от производството на 

пеницилин съдържа гъбична биомаса (мицел), получена чрез ферментация на 
суровини, като: соево брашно, брашно от памуково семе, захароза, лактоза, 
микроелементи и витамини при постоянни стерилни условия. Използваният 
щам гъби е Penicillium сhrysogenum. Състав: Сухо вещество - 95,60%; CaO -
0,21 %; Органично вещество - 90,70 %; MgO -0,05%; pH (CaCl2) - 3,0; Cl - 0,04%; 
S - 1,80 %; C:N - 5:1; B - 7,1 mg/kg; N (общ) - 6-8 %; Zn - 6,0 mg/kg; Фосфати 
(P2O5) - 0,5-1,5 %; Fe - 101 mg/kg; Калий (K2O) - 0,5-1,5 %. Разрешен за 
биологично земеделие. 

Емосан, HemoZym NK (Arkobaleno, Италия) - органичен азотен тор, 
получен от обработка на говежда кръв, с дълготраен ефект върху почвата и 
растенията. Състав: общ азот (N) -  5 %; органичен азот (N) – 5 %; органичен 
въглерод (С), с биологичен произход - 14%; протеин - 34 р/р; влажност- 65 р/р; 
К- 0,4 р/р; Р- 0,06 р/р и др.; рН -7,0-10,0. Разрешен за биологично земеделие. 

Биофа (BIOFA Naturprodukte W. Hahn Gmb) - органичен тор на базата на 
екстракт от кафяви водорасли. Състав: Органични вещества – 11-12 %; рН -
6,5-7,0; общ азот N – 0,20 %; общ фосфор /P2O5/ - 8 %; разтворим калий /K2O/ - 
14 %; калций /CaО/ - 0,12 %; магнезий /MgO/ - 0,05 %; обща сяра – 0,8-1,0 %; 
микроелементи – мед, цинк, бор, желязо, молибден и манган. Разрешен за 
биологично земеделие.  

 
3.2. ДИЗАЙН НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
В изследването са изпитани биопродукти за торене: Биосол, Емосан и 

Биофа при отглеждане на лехобраздова повърхност с висока равна леха в две 
схеми: 160/25 cm (едноредова лента) и 120+40/35 cm (двуредова лента).  

Експериментът е заложен по блоков метод, в 4 повторения и големина на 
опитната парцелка 9,6 m² (34 опитни растения за двуредовата лента и 24 
опитни растения за едноредова лента), а на отчетната - 8,0 m² (28 реколтирани 
растения зa друредовата и 20 реколтирани растения  - за едноредова лента). 
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Варианти на опита: 
1. Контрола - неторена; 
2. Биосол - 100 kg/da - еднократно внесен в почвата, преди засаждане; 
3. Биосол - 100 kg/da (почвено) + Биофа –  (0,3-0,5%) - приложен листно: 

фенофази масов цъфтеж и начало на плодообразуване; 
4. Емосан - 20 L/da, внесен локално почвено, двукратно: 15 L/da след 

засаждане и 5 L/da във фаза масов цъфтеж; 
5. Емосан - 20 L/da (почвено) + Биофа (0,3-0,5%) - приложен листно: 

фенофази масов цъфтеж и начало на плодообразуване. 
 
3.3. АГРОТЕХНИКА 
Доматите се отгледаха по технология за средноранно полско 

производство според принципите на биологичното земеделие. Експериментът 
се изведе след предшественик грах и през трите експериментални години. 
Агротехниката на опитната култура домати, през експерименталните години 
включва следните мероприятия: 

3.3.1. Oбработкa на почвата - есенна дълбока оран и напролет - 
фрезоване и култивиране. Преди разсаждането на растенията се извърши 
фино оформяне на високата равна леха. 

През вегетацията за унищожаване на плевелите, поддържане на 
почвения профил и ускоряване развитието на растенията се извършиха 3 
механизирани окопавания в междуредията и 4 ръчни окопавания в редовете. 

3.3.2. Oтглеждане на разсад - произведен е непикиран разсад в 
неотопляема стоманено-стъклена оранжерия, в терини с торо-почвен субстрат 
в обемно съотношени 1:1, обогатен с вермикомпост (Екоферма, с. Костиево, 
обл. Пловдив – Цонка Празова), в количество 250 L/m3 (25%). Семената са 
засяти в периода 28-30 март при сеитбена норма - 1,5-2,0 g/m2 (15-20 g/da). 
Засаждането на растенията се извърши в периода 15-20 май във фаза на 
формиран 5-ти - 6-ти лист по посочените в методиката схеми. Проведено е 
профилактично третиране на разсада с Фунгуран ОН 50 ВП - 0,3 % и Hим Aзал - 
0,3% преди разсаждане. 

3.3.3. Схеми на засаждане - растенията са засадени при две схеми на 
лехобраздова повърхност с висока равна леха: едноредова лента - 160/25 cm и 
двуредова лента - 120+40/35 cm. 

3.3.4. Торене - Внасянето на торовете се проведе съгласно методиката.  
Пръскането с листни торове се извърши в сутрешните часове при тихо време. 
Растенията се третират до добро омокряне, като при контролните растения се 
използва чиста вода. Разходът на работен разтвор при първото пръскане е 40 
L/da, а при второто 60 L/da. 

Всяка година опитът е залаган чрез използването на една и съща площ 
(чрез „налагане“ на вариантите на торене). 

3.3.5. Напояване  - използвано е повърхностно капково напояване. Броят 
на поливките е съобразен с изискванията на културата през отделните 
фенофази и агрометеорологичните условия: до плодообразуване оптималната 
почвена влажност е по-ниска - 70-75 % от ППВ, която се постига с поливки през 
6-10 дни с поливна норма 25-30 m3/da; по време на плододаването - 80-85 % от 
ППВ, поливките са през 5-7 дни с поливна норма 35-40 m3/da. 

3.3.6. Растителна защита - на експерименталния участък са 
извършени  растителнозащитни мероприятия с цел опазване на културата чрез 
превантивни мерки и използване на биологични препарати. 

За ограничаване на нападението от цикада (Hyalesthes obsoletus Sign.) 
периодично се унищожаваха плевелните видове в съседство с лехите. За 
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ограничаване летежа на цикадата е отгледана царевица (Zea mays) като 
кулисна култура. 

Борбата срещу някои смучещи неприятели се осъществи с лепливи 
плоскости (жълти, бели и сини), разположени шахматно, като всяка една 
покрива площ от 5 m2, поставени на дървени колчета, над височината на 
растенията, като периодично се подменят и височината своевременно се 
коригира. 

Защитата срещу нападението от прасковената листна въшка (Myzus 
persicae Sulz.), памуковата листна въшка (Aphis gossypii Glov.) и пиперовата 
листна въшка (Aphis nasturtii Kalt.) се извърши чрез третиране с Пиретрум ФС 
ЕК - 0,05 %, двукратно през 15 дни през  месец юли. 

За овладяване заразите от бактериоза (Xanthomonas campestris pv 
vesicatoria) се извърши трикратно третиране през 15 дни с Фунгуран ОН 50 ВП - 
0,3 % и ръчно събиране и изнасяне на окапалите листа извън полето при 
ограничаване на поливките. 

За контрола на доматения молец (Tuta absoluta) и обикновения 
паяжинообразуващ акар (Тetranychus urticae Koch.) се използва 
фитоинсектицида Hим Aзал 0,3%. 

Използван е алелопатичният потенциал на цветните култури - тагетeс 
(Tagetes erecta L.); босилек (Ocimum basilicum); невен (Calendula officinalis L.); 
градинска чубрица (Satureja hortensis), които са разположени в туфи в посева 
или по краищата. Изразен фитоциден ефект имат тагетесът, невенът и 
босилекът. Инсектицидно - репелентни свойства има босилекът срещу листните 
въшки. 
 

3.4.  ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
3.4.1. Биометрични измервания - За установяване влиянието на 

използваните биоторове върху вегетативните прояви се анализира показателя - 
Свежа надземна вегетативна маса (g/растение) - определена като сума от 
масата на стъблото и масата на листата. Биометричните измервания са 
извършени в масово плододаване на 4 растения от повторение. 

3.4.2. Стопанска продуктивност - В масово плододаване са 
анализирани по 4 растения от повторение за определяне на:  Общ брой 
плодове (червени + зелени) на растение - бр./растение; Обща маса на 
плодовете (червени + зелени) на растение - g/растение. 

3.4.3. Ранозрелост - Стопанската ранозрелост е определена чрез 
добива на добре узрели плодове, получен до 5 август (Индекс на стопанска 
ранозрелост – ИР). 

3.4.4. Общ добив - Общ добив - Формиран от стандартни плодове от 
всички беритби до 30 септември - kg/da; Средна маса на плода - на 10 плода от 
повторение в масово плододаване е измерена масата на плода - g/плод. 

3.4.5. Индекс на продуктивност на биомасата - Индексът на 
продуктивност на биомасата (съотношение свежа маса плодове към свежа 
листно-стъблена маса) е определен по Ив. Димов (1983). 

3.4.6. Качество на плодовете - Биохимичната характеристика на 
плодовете се установи след химични анализи, извършени в Изпитателен 
център ''Глобалтест'' - гр. София, на средна проба от 20 плода. Анализите са 
извършени еднократно във фаза масово плододаване. Определиха се 
следните биохимични показатели: Сухо вещество - (тегловно, %) (Станчев и 
др., 1968); Аскорбинова киселина (реакция на Тилманс, mg%); Общи захари (по 
Шоорл - Регенбоген, %); Общи киселини (Генадиев и др. 1969). 
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3.4.7. Оценка на икономическата ефективност - Икономическата 
оценка се извърши чрез определяне на показателите (Богоев и др., 2002): 
Средна реализационна цена - лв./kg; Себестойност - съотношението между 
направените производствени разходи и реализирания добив– лв./t; Общ приход 
- лв./da; Общи разходи - лв./da; Общ доход - лв./da; Печалба -  лв./da; Норма на 
доходност - съотношението на общия доход към материалните разходи, %; 
Норма на рентабилност - съотношението на печалбата към общите разходи, %. 

3.4.8. Статистическа обработка на данните - Обработката на 
получените резултати включва четирифакторен дисперсионен анализ, 
регресионен анализ (Димова и Маринков, 1999) и сравнителен анализ по 
метода на Duncan’s Multiple Range Test (Duncan, 1955), извършен с програмен 
продукт SPSS 12 for Windows.  

 
4. ПОЧВЕНА И КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
4.1. Почвена характеристика 
 След проведените  анализи се установи, че почвите от  опитното поле на  

катедра “Растениевъдство”, Технически университет – Варна, са подходящи за 
отглеждане на домати и според класификацията на ФАО са подтип карбонатен 
чернозем (Calcic Chernozems, CHk).  

Почвата от експерименталния участък е с добра запасеност на усвоим 
калий и подвижни фосфати. По отношение на азотното съдържание тя е със 
слаба запасеност. Почвената реакция е неутрална до слабо алкална. 

4.2. Климатична характеристика 

Агроклиматичната характеристика е съставена въз основа на данните за 
денонощния ход на метеорологичните фактори (температура на въздуха, 
валежи и относителна влажност), които са проследени от синоптична станция 
при НИМХ – Варна.  

Агрометереологичните условия в периода на провеждане на 
експеримента са подходящи за растежа и развитието на домати и не се 
отклоняват съществено от установените норми. Основните характеристики на 
климатичните особености на региона са в границите на биологичните им 
изисквания. Като най-подходяща за растежа, развитието и плододаването на 
растенията се очертава 2015 година, чиито температурни условия и 
равномерното разпределение на валежите са причина за доброто прихващане 
на растенията, формирането на генеративните органи и получаването на по-
високи добиви. 

 
5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
5.1. Растежни прояви 
Четирифакторният дисперсионен анализ позволява да се определи 

влиянието на всеки от основните фактори (биопродукт, сорт, схема и година) 
върху растежните прояви на доматите (табл. 1). Резултатите от анализа на 
варианса показват значително влияние на главните фактори (A, B, C, D) 
(p≤0.001), както и на взаимодействието между сорт х година (B * D) и схема х 
година (C * D) върху растежните прояви на изследваните сортове домати. 

Най-силно е влиянието на фактора А (биопродукт) (η%=25,60), следван 
от фактора D (година) (η%=22,27), фактора С (схема) (η%=19,05) и фактора В 
(сорт) (η%=11,46). Наличието на доказано  взаимодействие  между  факторите  
B * D и C * D показва, че анализът на резултатите трябва да се продължи в 
зависимост от схемата на отглеждане и сорта домати през отделните години. 
Липсата на доказано взаимодействие между фактора биопродукт и останалите 
изследвани фактори означава, че всеки от тях има ясно изразено действие 
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върху растежните прояви, което ни дава основание анализът да продължи със 
сравняване на въздействието им средно за периода на изследване. 

 
Таблица 1 

Четирифакторен анализ на варианса на растежните прояви в 
зависимост от биопродукта, сорта, схемата и годината 

Източник на 
вариране 

Сума на 
квадратите 

Степени 
на 

свобода 

Среден 
квадрат 

Сила на 
влияние 

(η%) 
Доказаност 

A Биопродукт 430149,9 4 107537,5 25,60 *** 

B Сорт 192537,6 1 192537,6 11,46 *** 

C Схема 319960,7 1 319960,7 19,05 *** 

D Година 374119,2 2 187059,6 22,27 *** 

A * B 8444,7 4 2111,175 0,50  

A * C 9443,744 4 2360,936 0,56  

A * D 20807,96 8 2600,994 1,24  

B * C 8228,272 1 8228,272 0,49  

B * D 53568,14 2 26784,07 3,19 *** 

C * D 63439,21 2 31719,61 3,78 *** 

A * B * C 2816,367 4 704,0917 0,17  

A * B * D 805,4667 8 100,6833 0,05  

A * C * D 3365,622 8 420,7028 0,20  

B * C * D 3654,544 2 1827,272 0,22  

A * B * C * D 2536,067 8 317,0083 0,15  

Случайно 186078 120 1550,65 11,08  

Общо 1679956     

R2 =0.835; * - p≤0.05; ** - p≤0.01; *** - p≤0.001 
 
 

5.1.1. Влияние на биопродуктите върху надземната вегетативна 
маса на доматите при едноредова схема на отглеждане 

Обобщаващ показател  за растежните прояви е размерът на 
формираната свежа вегетативна надземна маса.  

При сорт Копнеж F1 растенията, торени с биопродукти, регистрират по-
високи стойности на вегетативната маса спрямо контролните през трите 
експериментални години (фиг. 1). През 2014 година стойността на проучвания 
показател е най-голяма при варианта, торен с Емосан + Биофа (856 g), като 
увеличението спрямо контролата е с 21,6 %. Комбинираното торене с тези два 
биопродукта оказва значително по-силно влияние от самостоятелното 
приложение на Биосол. Усреднения ефект от биопродуктите за торене върху 
вегетативната маса е 17,1 %.  

През експерименталната 2015 година също е доказан положителен 
ефект от приложеното торене, като между вариантите с биопродукти не са 
установени значими разлики. Техните стойности варират от 840 g (Биосол) до 
917 g/растение (Емосан + Биофа). Повишението спрямо контролата е от 12,9 % 
до 23,2 %. Средната стойност, отразяваща  ефекта от приложението на 
биопродуктите върху вегетативната маса, е 18,0 %. 

През 2016 година получените стойности за влиянието на биопродуктите 
върху биометричните показатели се разпределят в три статистически групи. 
Растенията, торени с Емосан + Биофа (989 g) и Емосан (975 g) имат най-голяма 
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вегетативна маса. Съпоставени данните от трите години показват, че през 2016 
година е отчетен най-висок среден ефект от приложените схеми на торене с 
биопродукти - 19,5 %. 

 
a,b,с,d – Duncan`s multiple range test ( p<0,05) 

Фиг. 1. Влияние на торенето с биопродукти върху надземната 
вегетативна маса при едноредова схема на отглеждане 

 
Средно за периода  на проучване е доказан положителен ефект от 

биопродуктите за торене върху формираната надземна вегетативна маса при 
сорт Копнеж F1, като увеличението е от 12,3 % до 24,2 %. Най-големи стойности 
на изследвания показател  са регистрирани при растенията с приложение 
Емосан + Биофа  (921 g) и Емосан (903 g), които попадат в една група на 
доказаност. Повишението спрямо контролата  при тези варианти е съответно с 
24,2 % и 22,5 %. Усредненият ефект от приложените схеми за торене с 
биопродукти за периода е 18,2 %. 

При сорт Николина F1 е доказано положителното влияние от 
приложението на биопродуктите за торене върху надземната вегетативна маса 
за периода на проучване. Изключение правят вариантите с Биосол и  Биосол + 
Биофа, при които увеличението на този показател за 2014 година не е 
статистически доказано. 

През първата експериментална година най-високи стойности на 
биометричните показатели са регистрирани при комбинираното торене  с  
Емосан + Биофа (730 g) и Емосан (707 g), като повишението спрямо контролата 
е съответно с 16,4 % и 12,4 %.  

През 2015 година  влиянието на биопродуктите спрямо контролата е 
съществено и е в границите от 12,0 % до 18,5 %, но между отделните варианти 
не са установени статистически разлики. Данните са еднопосочни с получените 
при сорт Копнеж F1 за същия период. При сорт Николина F1  ефектът, който 
биопродуктите оказват върху надземната  вегетативна  маса, също е най-висок 
през 2016 година - 16,8 %,  спрямо 13,5 % (2014 година) и 15,5 % (2015 година). 
Това може да се обясни с благоприятните агроклиматични условия, което е в 
потвърждение с доказаната сила на влияние на фактора година. 
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Положителният ефект от използваните биопродукти върху формирането 
на вегетативната маса при сорт Николина F1  средно за периода на проучване е 
доказан статистически. Спрямо контролата увеличението на този показател е 
от 11,9 % (Биосол) до 19,1 % (Емосан + Биофа).  

Комбинираното приложение на Емосан + Биофа оказва най-голямо 
влияние върху биометричните показатели. То е значително по-силно изразено 
в сравнение със самостоятелното торене с Биосол. 

 Резултатите показват, че средният ефект от торенето с биопродукти 
върху вегетативната маса спрямо контролата при сорт Николина F1 е по-слабо 
изразен - 15,3 %, в сравнение с този за сорт Копнеж F1 - 18,2 %. 

За да се определи въздействието на сорта върху формираната 
вегетативна маса се сравнява влиянието на отделните биопродукти върху 
изпитваните сортове средно за периода на експеримента. 

И през трите експериментални години статистически значимо по-силно е 
влиянието на биопродуктите върху вегетативната маса при сорт Копнеж F1. 
Математически много добре доказани са разликите между двата сорта при 
торене на растенията с Емосан + Биофа и Емосан, съответно с 9, 3 % и 9,2 % 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние на биопродуктите върху вегетативната маса при 
едноредова схема на отглеждане, в зависимост от сорта (g/растение) 

№ Вариант 
Сорт  

Копнеж F1 
Сорт 

Николина F1 
Разлика Доказаност % 

1. Контрола 737 711 26 + 103,7 

2. Биосол 829 796 33 +  104,1 

3. Биосол+Биофа 866 817 49 + + 106,0 

4. Емосан 903 827 76 + + + 109,2 

5. Емосан+Биофа 921 843 76 + + + 109,3 

 

От получените резултати се установи, че биопродуктът Емосан, внесен 
самостоятелно или в комбинация с Биофа, оказва положително влияние върху 
формирането на вегетативната маса при доматите.  

 

5.1.2. Влияние на биопродуктите върху надземната вегетативна 
маса на доматите при двуредова схема на отглеждане 

Вариантите с биопродукти при сорт Копнеж F1 формират по-голяма 
вегетативна маса спрямо контролата и за трите експериментални години. 
Резултатите корелират с получените за едноредовата схема на отглеждане. 
Положителният ефект от приложеното торене е най-силно изразен при 
растенията с комбинираното приложение на Емосан + Биофа (фиг. 2). 

Получените данни, характеризиращи изследвания показател, са 
еднопосочни през първите две експериментални години. Между вариантите с 
биопродукти не са установени статистически значими разлики. 

Доказаният ефект на приложените схеми на торене спрямо контролата 
върху вегетативната маса е в границите от 12,3 % до 17,4 % за 2014 година и от 
12,5 % до 18,5 % за 2015. Най-ниски стойности на този показател са 
регистрирани при самостоятелното торене с Биосол, а най-високи - при 
варианта с комбинирано приложение на Емосан + Биофа. Усреднените 
стойности, определящи ефекта от употребата на биопродукти върху 
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вегетативната маса, са по-ниски в сравнение с едноредовата  схема на 
отглеждане и през двете години - 14,9 % (2014 година) и 15,5 % (2015 година). 

 

a,b,с,d – Duncan`s multiple range test ( p<0,05) 

Фиг. 2. Влияние на торенето с биопродукти върху надземната 
вегетативна маса при двуредова  схема на отглеждане 

 
През 2016 година са отчетени разлики между вариантите на торене, като 

изчисленият среден ефект от биопродуктите върху биометричните показатели е 
най-висок спрямо предходните години - 16,2 %, както това е установено и при 
едноредовата схема на отглеждане. Най-слабо е влиянието върху 
вегетативната маса от самостоятелното приложение на Биосол (12,4 %), а най-
силно - при комбинираното торене с Емосан + Биофа (20,0 %). 

Средно за периода вариантите с биопродукти са с по-високи стойности 
на вегетативната маса при сорт Копнеж F1 спрямо контролата.  

Установеното положително влияние от изпитваните схеми на торене 
върху изследвания показател е в границите от 12,5 % (Биосол) до 18,6 % 
(Емосан + Биофа). Статистическият анализ регистрира разлики между 
вариантите на торене, като ги разпределя в три групи на доказаност. Най-
голяма вегетативна маса е отчетена при растенията с комбинирано 
приложение на Емосан + Биофа (828 g/растение) увеличението е с 18,6 % 
спрямо контролата.  

Усреднената стойност, отразяваща ефекта от приложението на 
биопродуктите върху вегетативната маса за периода, е 15,5 %.  

Анализът на резултатите от трите експериментални години доказва 
положителния ефект на биопродуктите за торене върху надземната 
вегетативна маса при сорт Николина F1. Изключение правят вариантите с 
Биосол и Биосол + Биофа, при които положителното влиянието през 2015 
година не е доказано, въпреки отчетените по-високи стойности на този 
показател спрямо контролата. 

При сорт Николина F1 между вариантите с биопродуктите не са 
регистрирани статистически значими разлики за вегетативната маса. 
Единствено през 2016 година е установена доказаност между вариантите с 
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Биосол и Емосан, независимо от начина на внасяне (самостоятелно или 
комбинирано с Биофа). 

 Най-силно влияние върху вегетативната маса оказва комбинираното 
торене с Емосан + Биофа, като  повишението спрямо контролата през 
отделните години  е от 14,7 % до 20,5 %. 

Средният ефект от изпитваните биопродукти за торене е най-голям през 
2016 година (15,4 %). Тези резултати корелират с получените и при сорт 
Копнеж F1, като не се повлияват от схемата на отглеждане. 

Статистическата обработка на усреднените данни от експерименталния 
период доказва положителното влияние на изпитваните биопродукти върху 
вегетативната маса спрямо контролата при сорт Николина F1. Най-ниски 
стойности на този показател са регистрирани при самостоятелното торене с 
Биосол (8,3 %), а най-високи - при варианта с комбинирано приложение на 
Емосан + Биофа (16,8 %). 

Усреднените стойности при сорт Николина F1, определящи ефекта от 
употребата на биопродукти при двуредовата схема на отглеждане, са по-ниски 
в сравнение с едноредовата схема и през трите години на експеримента - 13,1 
% (2014 година); 13,8 % (2015 година) и 15,4 % (2016 година). Аналогични са и 
резултатите при сорт Копнеж F1.  

При двуредовата схема на отглеждане средният ефект от торенето с 
биопродукти при сорт Николина F1 е по-слабо изразен - 14,9 % спрямо този за 
сорт Копнеж F1 - 18,1 %. 

За да се изясни влиянието на сорта върху формираната вегетативна 
маса, е направено сравнение на отделните биопродукти спрямо изпитваните 
сортове средно за периода на експеримента.  

При двуредовата схема статистически значимо по-силно е влиянието на 
биопродуктите върху вегетативната маса при сорт Копнеж F1.  

Математически добре доказани са разликите за влиянието на 
биопродуктите между двата сорта, като те са по-значими при комбинираното  
торене на растенията с Биосол + Биофа и Емосан + Биофа, съответно с 12,1 % 
и 11,4 %  (табл.3). 

Таблица 3 

Влияние на биопродуктите върху формирана надземна вегетативна 

маса при двуредовата схема на отглеждане, в зависимост от сорта 

(g/растение) 

№ Вариант 
Сорт 

Копнеж F1 
Сорт   

Николина F1 
Разлика Доказаност % 

1. Контрола 698 636 62 + 109,7 

2. Биосол 768 688 80 ++ 111,6 

3. Биосол+Биофа 796 710 86 + + 112,1 

4. Емосан 813 731 82 + + 111,2 

5. Емосан+Биофа 828 743 85 + + 111,4 

 

Биопродуктите за торене имат положителен ефект върху биометричните 
показатели и при двата сорта домати, независимо от схемата на отглеждане. 
Тези наши резултати корелират с получените при третиране на семена от 
пипер и домати с биопродукти и доказват положителното им въздействие върху 
разсад: височина на растенията, брой и маса на листата. 
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5.2. Стопанска продуктивност 
5.2.1. Брой и маса на плодовете от домати при едноредова схема 

на отглеждане 
Условията на отглеждане и храненето са едни от основните фактори, 

влияещи върху вегетативните и продуктивни прояви при доматите.  
През трите години на изследване използваните биопродукти за торене 

оказват положително влияние върху продуктивността и при двата сорта 
домати.  

Средно за периода на изследване броят на плодовете при сорт Копнеж 
F1 варира от 18,9 до 20,6 броя/растение (фиг. 3). Статистически доказано 
спрямо контролата най-голям е той при растенията, отгледани на фон Емосан + 
Биофа (20,6 броя). Между останалите варианти на торене не са установени 
математически значими разлики. Масата на плодовете е в граници от 2274,6 g 
до 3182,2 g/растение.  

 Най-голяма е масата на плодовете при растенията, отгледани с 
комбинирано приложение на Емосан + Биофа (3182,2 g), следвани от торените 
с Емосан (3019,8 g), които превишават контролата съответно с 39,9 % и 32,8 %. 
Разликата между двата варианта е статистически значима, което оказва 
положително влияние върху  масата на плодовете на растение. Средният 
ефект от приложеното торене при сорт Копнеж F1  върху  стопанската  
продуктивност  е 30,0 %. 

При сорт Николина F1 броят на плодовете варира от 19,7 до 20,8 броя на 
растение. Най-голям брой плодове е отчетен при растенията, подхранвани с 
Емосан + Биофа (20,8 броя), следвани  от торените с  Емосан (20,4 броя)  и 
Биосол + Биофа (20,2 броя). Не са установени статистически значими различия 
между вариантите на торене по отношение на броя на плодовете, което 
показва, че биопродуктите не влияят съществено върху този показател. 

a,b,с,d – Duncan`s multiple range test ( p<0,05) 
  

Фиг. 3. Брой и маса на плодовете на растение при едноредова 
схема на отглеждане - средно за периода 

 
Общата маса на плодовете варира от 2200,8 g до 3061,7 g. С най-голяма 

маса на  плодове са вариантите, торени с Емосан + Биофа (3061,7 g) и Емосан 
(2900,6 g), като разликата между тях  не е математически доказана. 
Увеличението е с 37,3 % и 31,8 % спрямо контролата. Допълнителното 
подхранване с Биофа и на двата фона основно торене довежда до повишение 
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на изследвания показател. За експерименталния период средният ефект от 
торенето с биопродукти върху общата маса на плодовете на растение е 27,5 %.  

За да се изясни влиянието на фактора сорт върху формираната 
вегетативна маса, анализът продължава със сравняване на отделните 
биопродукти спрямо изпитваните сортове средно за периода на експеримента 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Влияние на биопродуктите върху масата на плодовете на 

растение при едноредова схема на отглеждане, в зависимост от сорта, 

g/растение, (2014-2016) 

 
 

Вариант 
Сорт 

 Копнеж F1 
Сорт 

Николина F1 
Разлика Доказаност % 

1. Контрола 2274,6 2200,8 73,8 + 103,3 

2. Биосол 2770,0 2672,8 97,2 +  103,6 

3. Биосол+Биофа 2857,2 2749,0 108,2 + + 103,9 

4. Емосан 3019,8 2900,6 119,2 + + + 104,1 

5. Емосан+Биофа 3182,2 3061,7 120,5 + + + 103,9 

 

И през трите експериментални години статистически значимо по-силно е 
влиянието на биопродуктите върху вегетативната маса при сорт Копнеж F1. 
Математически много добре доказани са разликите между двата сорта при 
торене на растенията с Емосан и Емосан + Биофа. 

 

5.2.2. Брой и маса на плодовете от домати при двуредова схема на 
отглеждане 

Под влияние на приложеното торене с биопродукти средно за периода на 
изследване при двуредовата схема на отглеждане също се установява 
вариране на броя и масата на плодовете под влияние на внесените 
биопродукти  (фиг. 4). При  сорт Копнеж  F1 броят на плодове е в границите от 
17,7 броя до 20,7 броя при статистически недоказани разлики. Най-голяма маса 
на плодовете е регистрирана при торене  с  Емосан + Биофа  (2915,9 g), 
следван от варианта, торен с Емосан (2876,0 g) и Биосол + Биофа (2775,3 g). 
Между тези варианти не са установени статистически значими различия, но 
спрямо контролата е установена доказаност. 

 При двуредовата схема на отглеждане влиянието на биопродуктите 
върху общата маса на плодовете на растение е по-слабо изразено средният 
ефект е 27,6 %.  

Броят на плодовете при сорт Николина F1 варира от 17,9 до 20,8 
броя/растение, като между отделните варианти на торене не са установени  
статистически значими разлики, но спрямо контролата според модела на 
Duncan е уставена доказаност. Средната  обща маса на плодовете е в 
границите от 2052,8 g до 2902,8 g. С най-голяма маса на плодовете са 
растенията, торени с Емосан + Биофа (2902,8 g), следвани от торените  с 
Емосан  (2875,3 g) и Биосол + Биофа (2764,0 g). Доказан е ефектът на 
биопродуктите за торене върху този показател спрямо контролата. При сорт 
Николина F1 средният ефект от приложеното торене върху стопанската 
продуктивност е по-слабо изразен - 24,8 % в сравнение със сорт Копнеж  F1. 
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a,b,с – Duncan`s multiple range test ( p<0,05) 

Фиг. 4. Брой и маса на плодовете при двуредова схема на отглеждане - 
средно за периода 

 
За да се изясни влиянието на сорта върху масата на плодовете, 

анализът продължава със сравняване на отделните биопродукти спрямо 
изпитваните сортове средно за периода на експеримента (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Влияние на биопродуктите върху масата на плодовете на 

растение при двуредовата схема на отглеждане в зависимост от 

сорта, g/растение (2014-2016) 

№ Вариант 
Сорт  

Копнеж F1 
Сорт 

Николина F1 
Разлика Доказаност % 

1. Контрола 2125,8 2052,8 73,0 + 103,5 

2. Биосол 2608,3 2529,4 78,9 +  103,2 

3. Биосол+Биофа 2857,7 2764,0 93,7 + + 103,5 

4. Емосан 2976,0 2875,3 100,7 + +  103,6 

5. Емосан+Биофа 3015,9 2902,8 113,1 + + 104,0 

 

Средно за периода на експеримента по-силно е влиянието на 
биопродуктите върху масата на плодовете при сорт Копнеж F1. Разликите 
между двата сорта са математически доказани, като това е по-силно изразено 
при торене на растенията с Емосан + Биофа, Емосан и Биосол + Биофа. 
Ефектът на биопродуктите в зависимост от сорта при двуредовата схема на 
отглеждане, е по-слабо изразен. 

 

5.3. Ранозрелост 
5.3.1. Влияние на биопродуктите за торене върху ранния добив, 

при едноредова схема на отглеждане 
Ранозрелостта е от важно значение, защото оказва влияние върху 

крайния икономически ефект от торенето, което е основно агротехническо 
мероприятие през вегетацията.  
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Доказан е положителен ефект от приложението на биопродуктите върху 
ранния  добив  и при двата сорта, независимо от схемата  на  отглеждане  
(табл. 6). Данните средно за периода на проучване при вариантите с торене при 
сорт Копнеж F1 се разпределят в две групи на доказаност спрямо контролата. В 
първата група попадат тези с най-висок ран добив - Емосан + Биофа и Емосан, 
като увеличението е съответно с 42,7 % и 35,9 %. Във втората група са 
растенията, торени с Биосол, самостоятелно или в комбинация с Биофа, 
където е отчетено повишение с 25,8 %  и 18,6 %. Получените данни корелират с 
резултатите за броя и масата на плодовете. Усреднените стойности, отчитащи 
ефектa от приложението на биопродуктите при сорт Копнеж F1, са 30,7 %. 

 

Таблица 6 

Стопанска ранозрелост при eдноредова схема, kg/da - средно за периода 

№ Варианти 

Копнеж F1 Николина F1 

±sd 

Спрямо 
общия 
добив, 

% 

ИР, 
% 

±sd 

Спрямо 
общия 
добив, 

% 

ИР, 
% 

1 Контрола 1004,0 ± 56,5 c 37,6 100 1152,8 ± 51,9  e 45,3 100 

2 Биосол 1191,4 ±41,2 b 39,2 118,6 1398,5 ± 42,2  d 48,7 121,3 

3 Биосол + 
Биофа 

1263,5 ±20,7 b 39,8 125,8 1498,2 ± 35,2  c  50,9 130,0 

4 Емосан 1365,0 ±47,7 a 42,1 135,9 1658,5 ± 44,3  b 53,0 143,9 

5 Емосан + 
Биофа 

1432,5 ±29,7 a 42,8 142,7 1740,1 ± 29,3  a 53,1 150,9 

Среден ефект  130,7   136,5 

a,b,с,d,e – Duncan`s multiple range test ( p<0,05) 
 

Резултатите при сорт Николина F1 са аналогични с тези  при  сорт  
Копнеж F1. Най-високи стойности са регистрирани при комбинирано 
приложение на Емосан + Биофа, като увеличението спрямо контролата  е с 
50,9 %. Усреднените стойности, определящи ефекта на биопродуктите върху 
ранния добив, са по-големи при сорт Николина F1 - 36,5 %, спрямо този за сорт 
Копнеж F1 - 30,7 %. Индексът на ранозрелост е с най-високи стойности при 
комбинираното торене с биопродуктите Емосан + Биофа и при двата сорта 
домати - 53,1% (за сорт Николина F1) и 42,8 % (за сорт Копнеж F1). 

За да се определи влиянието на сорта върху ранния добив, е 
необходимо анализът да продължи със сравняване на вариантите с отделните 
биопродукти спрямо изпитваните сортове средно за периода на експеримента 
(табл. 7). 

При едноредовата схема на отглеждане разликите между двата сорта 
при всички биопродукти за торене са математически много добре доказани. 
Установена е сортова реакция относно влиянието на торенето върху ранния 
добив. И през трите експериментални години значително по-силно е влиянието 
на биопродуктите върху ранния добив при сорт Николина F1. Сорт Копнеж F1 е 
по-късен сорт, но с по-дълъг период на плододаване, което обяснява 
формирания по-нисък ран добив. 

 
 
 

x x
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Таблица 7  

Влияние на биопродуктите върху добива при едноредова схема на 

отглеждане, в зависимост от сорта, kg/da 

№ Вариант 
Сорт 

Копнеж F1 
Сорт 

Николина F1 
Разлик

а 
Доказанос

т 
% 

1. Контрола 1004,0 1152,8 -148,8 – – – 87,1 

2. Биосол 1191,4 1398,5 -207,1 – – – 85,2 

3. Биосол+Биофа 1263,5 1498,2 -234,7 – –  84,3 

4. Емосан 1365,0 1658,5 -293,4 – – – 82,3 

5. Емосан+Биофа 1432,5 1740,1 -307,6 – – – 82,3 

 

5.3.2. Влияние на биопродуктите за торене върху ранния добив, 
при двуредова схема на отглеждане 

Биопродуктите за торене оказват положителен ефект върху ранния добив 
при сорт Копнеж F1 (табл. 8). Резултатите са еднопосочни с получените при 
едноредова схема. Средно за целия период на проучване е установен 
положителен ефект от внасянето на биопродуктите върху ранния добив и при 
двата сорта. Комбинираното торене с Емосан + Биофа оказва най-силно 
въздействие върху формирането му, като увеличението при сорт Копнеж  F1 е с 
36,7 %, а при сорт Николина F1 - с 37,3 %. Усреднените стойности, определящи 
ефекта от употребата на биопродукти при двуредовата схема на отглеждане, 
показват, че той е по-висок при сорт Копнеж F1 (27,6 % ) в сравнение със сорт 
Николина F1  (25,4 %). 

По-голям индекс на ранозрелост е отчетен при сорт Николина F1 - 52,3 %, 
спрямо 43,0 % - за сорт Kопнеж F1. Резултатите са еднопосочни с получените 
при едноредовата схема и дават основание да се предположи, че проучваният 
показател не се повлиява от начина на отглеждане. 

 

Таблица 8 

Стопанска ранозрелост при двуредова схема, kg/da - средно за периода 

№ Варианти 

Копнеж F1 Николина F1 

±sd 

Спрямо 
общия 
добив, 

% 

ИР, 
% 

±sd 

Спрямо 
общия 
добив, 

% 

ИР, 
% 

1 Контрола 1124,5 ±18,8 d 41,0 100 1311,3 ± 34,7 e 50,9 100 

2 Биосол 1343,9 ±51,6 c 41,9 119,5 1523,5 ± 13,0 d 50,0 116,2 

3 Биосол + 
Биофа 

1391,3 ±31,4 c 41,3 123,7 1590,9 ± 8,3 c 49,4 121,3 

4 Емосан 1466,1 ±30,5 b 42,6 130,4 1740,9 ± 10,3 b 52,9 132,8 

5 Емосан + 
Биофа 

1537,0±24,9 a 43,0 136,7 1801,0 ± 33,3 a 52,3 137,3 

Среден ефект 127,2   125,4 

a,b,с,d,e– Duncan`s multiple range test ( p<0,05) 
 

 

x x
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При двуредовата схема на отглеждане разликите между двата сорта при 
всички варианти с биопродукти за торене са математически добре 
аргументирани (табл. 9). 

 Усреднените данни за целия период на изследване доказват, че при 
сорт Николина F1 влиянието на биопродуктите върху ранния добив е по-силно. 
Резултатите корелират с тези, получени при едноредовата схема. Това 
показва, че начинът на отглеждане не оказва съществено влияние върху този 
показател. 

Таблица 9 

Влияние на биопродуктите върху добива при двуредова схема на 
отглеждане в зависимост от сорта, kg/da 

№ Вариант 
Сорт 

Копнеж F1 
Сорт 

Николина F1 
Разлика Доказаност % 

1. Контрола 1124,5 1311,3 -186,7 – – 85,8 

2. Биосол 1343,9 1523,5 -179,6 – 88,2 

3. Биосол+Биофа 1391,3 1590,9 -199,6 – – 87,5 

4. Емосан 1466,1 1740,9 -274,8 – – 84,2 

5. Емосан+Биофа 1537,0 1801,0 -264,1 – – – 85,3 

 

5.4. Общ добив 
Четирифакторният анализ на варианса показва значително влияние на 

основните фактори (A, B, C и D) (p≤0.001), както и взаимодействието между тях 
(табл. 10). Най-силно влияние върху формирането на добива от домати оказват 
годината (η%=42,26%) и биопродуктът (η%=30,54), следвани от схемата на 
отглеждане и сорта. Изследваните фактори са много добре доказани, въпреки 
че степента им на влияние е сравнително малка. 

Таблица 10 
Четирифакторен анализ на варианса на добива в зависимост от 

биопродукта, схемата на отглеждане, сорта и годината и сила на 
влияние на факторите (η%) 

Източник на 
вариране 

Сума на 
квадратите 

Степени на 
свобода 

Среден 
квадрат 

Сила на 
влияние 
(η%) 

Доказаност 

A Продукт 13905763 4 3476440,789 30,54 *** 

B Сорт 161065,4 1 161065,352 0,35 *** 

C Схема 6567566 1 6567565,597 14,43 *** 

D Година 19239255 2 9619627,481 42,26 *** 

A * B 225580,5 4 56395,12557 0,50 *** 

A * C 293585,4 4 73396,35016 0,64 *** 

A * D 1157422 8 144677,7335 2,54 *** 

B * C 40842,12 1 40842,11947 0,09 *** 

B * D 1065128 2 532563,8765 2,34 *** 

C * D 1061274 2 530636,884 2,33 *** 

A * B * C 208960,6 4 52240,14028 0,46 *** 

A * B * D 379476,3 8 47434,5327 0,83 *** 

A * C * D 393049,4 8 49131,17791 0,86 *** 

B * C * D 217859,8 2 108929,9227 0,48 *** 

A * B * C * D 424444,8 8 53055,59411 0,93 *** 

Случайно 185999,4 120 1549,994671 0,41  

Общо 45527270,68 179    

R2 =0.994; * - p≤0.05; ** - p≤0.01; *** - p≤0.001 
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За да се определят разликите, анализът трябва да продължи със 

сравняване на резултатите по биопродукти за торене, схеми на отглеждане, 
сортове и по години, за да се определят най-високо продуктивните комбинации. 

 

5.4.1. Влияние на биопродуктите за торене върху добива и масата 
на плода при едноредова схема на отглеждане  

Средно за периода 2014-2016 година изследваните биопродукти оказват 
съществено влияние, като повишават добива. Най-високи добиви са получени 
от растенията с комбинирано приложение на биопродуктите Емосан + Биофа и 
за двата сорта - 3346,9 kg/da (за сорт Копнеж F1) и 3277,3 kg/da (за сорт 
Николина F1). Увеличението спрямо  контролата  е  съответно  с  28,8 % и с 
25,6 %. В друга статитическа група на доказаност попадат вариантите, торени с 
Емосан, като повишението при тях е съответно с 23,0 % и 21,5 % (фиг. 5). 
Доказано е положителеното влияние от подхранването с биопродукта Биофа и 
при двата фона на основно торене, като това е по-добре изразено при фон 
Емосан. 

Средно за периода ефектът от приложението на биопродуктите върху 
добива спрямо контролата е статистически доказан, като най-силно се 
проявява при сорт Копнеж F1 - 19,7 %, следван от сорт Николина F1 - 18,5 %.  

 

a,b,с,d,e – Duncan`s multiple range test ( p<0,05) 

Фиг. 5. Влияние на торенето върху добива  и масата на плода при 
едноредова схема на отглеждане, kg/da - средно за периода 

 

Резултатите за масата на плода средно за периода корелират с тези за 
добива. Биопродуктите оказват положително въздействие върху този показател 
и при двата сорта. Най-голяма маса на плода е регистрирана при растенията, 
торени с Емосан - комбинирано с Биофа (158,8 g) или самостоятелно (156,6 g). 
Двата варианта попадат в една статистическа група на доказаност.  

Подхранването с биопродукта Биофа не довежда до допълнително 
повишаване на този показател. Аналогична тенденция се наблюдава и при сорт 
Николина F1.  
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За да се определи влиянието на сорта върху добива, е извършен 
сравнителен анализ на отделните биопродукти спрямо изпитваните сортове 
средно за периода на експеримента (табл. 11). 

И през трите експериментални години влиянието на биопродуктите върху 
добива при сорт Копнеж F1 е много по-силно. Разликите между двата сорта при 
всички биопродукти за торене са математически много добре доказани.  

 

Таблица 11 

Влияние на биопродуктите върху добива при едноредова схема на 
отглеждане, в зависимост от сорта, kg/da 

№ Вариант 
Сорт 

Копнеж F1 
Сорт 

Николина F1 
Разлика Доказаност % 

1. Контрола 2667,4 2545,6 121,6 + + + 104,8 

2. Биосол 3038,4 2873,7 164,7 + + + 105,7 

3. Биосол+Биофа 3177,5 2940,6 236,9 + + + 108,1 

4. Емосан 3240,5 3130,7 109,8 + + + 103,5 

5. Емосан+Биофа 3347,0 3207,3 139,7 + + + 104,4 

 

5.4.2. Влияние на биопродуктите за торене върху добива и масата 
на плода при двуредова  схема на отглеждане 

Средно за периода на експеримента 2014-2016 година е доказано 
положителното влияние на изпитваните биопродукти за торене върху добива и 
при двата сорта. С най-високи продуктивни качества при сорт Копнеж F1 са 
растенията с комбинирано приложение на Емосан + Биофа, следвани от 
торените с Емосан. Увеличението спрямо контролата е съответно с 25,7 % и с 
24,2 % (фиг. 6). Доказан е и положителният ефект от внасянето на биопродукта 
Биофа върху добива и при двата фона на основно торене, като това е по-силно 
изразено на фон Емосан. Средният ефект от приложеното торене върху добива 
при сорт Копнеж F1 е с 18,9 % по-висок от контролата. 

За периода на проучване внесените биопродукти оказват положителено 
влияние върху масата на плода и при двата сорта. Сравнявайки двата фона на 
основно торене, се установява по-силно влияние върху този показател при 
самостоятелно торене с Емосан. 

При сорт Копнеж F1   масата на плода варира от 108,9 g до 156,8 g. Най-
големи стойности на масата на плода  са отчетени при вариантите с Емосан + 
Биофа (156,8 g) и Емосан (156,6 g). Резултатите корелират с получените за 
добива. Ефектът от подхранване с биопродукта Биофа върху масата на плода 
не е статистически доказан и при двата фона на торене. 

Данните за добива при сорт Николина F1 кореспондират с тези за сорт 
Копнеж F1, но ефектът от торенето е по-слабо изразен - 17,8 % по-висок спрямо 
контролата. Най-високи добиви са регистрирани при вариантите, торени с 
Емосан + Биофа (с 23,7 %) и Емосан (с 21,4 %) при статистически значими 
разлики. 

Средната маса на плода при сорт Николина F1  през периода 2014-2016 
година е в границите от 108,1 g до 149,3 g. Тя е най-голяма при вариантите, 
торени с Емосан + Биофа (149,3 g), Емосан (143,3 g) и Биосол + Биофа (139,4 
g). Ефектът от подхранване с биопродукта Биофа върху масата на плода е 
доказан на фон Биосол. 
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a,b,с,d,e – Duncan`s multiple range test ( p<0,05) 

 
Фиг. 6. Влияние на торенето върху добива, при двуредова схема на 

отглеждане, kg/da - средно  за периода 
 

Анализирано е влиянието на изпитваните биопродукти при двата сорта 
(табл. 12). Средно за периода на експеримента статистически значимо по-силно 
е влиянието на биопродуктите върху добива при сорт Копнеж F1. 
Математически много добре са доказани разликите между двата сорта при 
всички варианти на торене. 

 

Таблица 12 

Влияние на биопродуктите върху добива при двуредова схема на 
отглеждане, в зависимост от сорта, kg/da 

№ Вариант 
Сорт  

Копнеж F1 
Сорт 

Николина F1 
Разлика Доказаност % 

1. Контрола 2742,1 2595,7 146,4 ++ 105,6 

2. Биосол 3206,4 3049,1 157,3 + + + 105,2 

3. Биосол+Биофа 3364,8 3219,4 145,4 + + + 104,5 

4. Емосан 3438,1 3293,5 144,6 + + + 104,4 

5. Емосан+Биофа 3574,9 3422,5 152,4 + + + 104,5 

 

5.5. Индекс на продуктивност на биомасата 
5.5.1. Влияние на биопродуктите върху индекса на продуктивност 

при едноредова схема на отглеждане 
Биопродуктите влияят положително върху индекса на продуктивност, 

броя и масата на формираните плодове на растение. 
 Комбинираното торене с Емосан + Биофа оказва най-силно влияние 

върху този показател и през трите години на експеримента. При сорт Kопнеж F1 
с най-голям индекс на продуктивност средно за периода са растенията с 
комбинирано приложение на Емосан + Биофа (3,6). Между останалите 
варианти с биопродукти не е установена разлика в стойностите му (3,3). Най-
ниски стойности на проучвания показател са изчислени при контролата - 2,7 
(табл. 13). 
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Таблица 13 

Индекс на продуктивност на биомасата при сорт Копнеж F1 – средно за 

периода 

№ Вариант 

Маса 

плодове, 

g 

Листно-

стъблена 

маса, g 

Обща 

растителна 

маса, g 

От нея % 

ИП 

Плодове 

Листно-

стъблена 

маса 

1 Контрола 2074,7 756,4 2831,1 73,1 26,9 2,7  

2 Биосол 2769,9 855,1 3625,1 76,4 23,6 3,3 

3 Биосол+Биофа 2768,0 882,6 3739,8 76,4 23,6 3,3 

4 Емосан 3019,8 903,3 3923,2 76,9 23,1 3,3 

5 Емосан+Биофа 3262,2 920,7 4182,9 77,9 22,1 3,6 

 
При сорт Николина F1 индексът на продуктивност средно за периода при 

вариантите с биопродукти е по-висок спрямо контролата и е в граници от 3,4 
(Биосол) до 3,8 (Емосан + Биофа) (табл.14).  

Таблица 14 

Индекс на продуктивност на биомасата при сорт  Николина F1 – средно 
за периода 

№ Вариант 

Маса 

плодове, 

g 

Листно-

стъблена 

маса, g 

Обща 

растителна 

маса, g 

От нея % 

ИП 
Плодове 

Листно-

стъблена 

маса  

1 Контрола 2370,7 710,7 3081,4 75,2 24,8 3,2 

2 Биосол 2759,9 808,7 3568,6 76,8 23,2 3,4 

3 Биосол+Биофа 2868,9 816,7 3685,6 77,9 22,1 3,5 

4 Емосан 2998,8 833,6 3832,4 78,2 21,8 3,6 

5 Емосан+Биофа 3198,8 851,6 4050,4 78,9 21,1 3,8 

 
 
Биопродуктите за торене повишават индекса на продуктивност и при 

двата сорта, отгледани на едноредова схема. По-високи стойности на този 
показател са изчислени при сорт Николина F1. 

Връзката между размера на вегетативната маса и масата на плодовете, 
които формират добива, е представена чрез регресионни уравнения. В 
конкретния случай масата на плодовете на растение е представена като 
зависима, а формираната вегетативна маса като независима променлива. 

Регресионните зависимости между формираната вегетативна маса и 
масата на плодовете на растение и за двата сорта са с полиномиален характер  
(фиг. 7). Коефициентите на детерминация са високи и за двата сорта (R2=0,99 
за сорт Kопнеж F1 и R2=0,96 за сорт Николина F1). Резултатите показват силна  
взаимовръзка между двата фактора. Стойностите на тези коефициенти ни 
позволяват да прогнозираме, че установените изменения върху плододаването 
в резултат от формираната вегетативна маса ще следва посочената тенденция 
в приблизително 96-99% от случаите. 
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Фиг. 7. Регресионна зависимост между вегетативната маса и масата 
на плодовете 

 

5.5.2. Влияние на биопродуктите върху индекса на продуктивност 
при двуредова схема на отглеждане 

Установен е положителен ефект от биопродуктите за торене върху 
индекса на продуктивност при сорт Kопнеж F1. Комбинираното торене с Емосан 
+ Биофа оказва най-силно влияние върху този показател и през трите години на 
експеримента, като резултатите са аналогични с тези за едноредовата схема.  

Усреднените стойности, определящи индекса на продуктивност при сорт 
Kопнеж F1, са най-високи при варианта с комбинирано приложение на Емосан + 
Биофа (3,7). Получените резултати потвърждават положителното влияние на 
биопродуктите върху този показател спрямо контролата (2,9) (табл. 15). 

 

Таблица 15 

Индекс на продуктивност на биомасата при сорт Копнеж F1 

№ Вариант 
 Маса 

плодов
е, g 

Листно-
стъбле
на маса, 

g 

Обща 
растителн
а маса, g 

От нея % 

ИП 

Плодове 
Листно-

стъблена 
маса  

1 Контрола 2036,9 697,6 2734,5 73,2 26,8 2,9 

2 Биосол 2476,7 804,1 3280,7 75,3 24,7 3,1 

3 Биосол+Биофа 2697,3 820,6 3517,9 77,7 22,3 3,5 

4 Емосан 2872,6 848,2 3720,9 77,8 22,2 3,5 

5 Емосан+Биофа 3026,8 863,2 3890,0 78,2 21,8 3,7 

 
 
Запазва се тенденцията за по-високи стойности на индекса на 

продуктивност при торене с биопродукти за сорт Николина F1 и при двуредовата 
схема на отглеждане (табл. 16). Средно за периода индексът на продуктивност 
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при вариантите с биопродукти е значително по-висок от контролата (3,2). 
Получените стойности варират от 3,7 (Биосол) до 4,0 (Емосан + Биофа).  

 

Таблица 16 

Индекс на продуктивност на биомасата при сорт Николина F1 

№  
Вариант 

Маса 
плодове, 

g 

Листно-
стъблена 

маса, g 

Обща 
растителн
а маса, g 

От нея % 

ИП Плодо
ве 

Листно-
стъблен
а маса  

1 Контрола 2001,5 636,3 2637,8 75,6 24,4 3,2 

2 Биосол 2653,2 723,0 3376,2 78,5 21,5 3,7 

3 Биосол+Биофа 2814,4 744,2 3558,6 79,1 20,9 3,8 

4 Емосан 2978,7 755,0 3733,7 79,5 20,5 3,9 

5 Емосан+Биофа 3013,9 777,4 3791,3 79,8 20,2 4,0 

 
Установената тенденция показва, че ефектът на биопродуктите върху 

индекса  на продуктивност на биомасата не се влияе от сорта и схемата на 
отглеждане. 

На фигура 8 е представена регресионна зависимост между вегетативната 
маса и масата на плодовете, от която се вижда, че адекватността и за двата 
сорта е много добра (R2=0,98-0,99). Зависимостта между разглежданите 
показатели е „много висока“, което показва, че с увеличаване на вегетативната 
маса под влияние на биопродуктите, се увеличават и формираните плодове на 
растение.  

Фиг. 8. Регресионна зависимост между вегетативната маса и масата 
на плодовете 

Еднопосочната тенденция позволява кривата от усреднените данни за 
двата сорта да се използва като елемент при прогнозиране на масата на 
плодовете при двете схеми на отглеждане. 
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5.6. Качество на продукцията 
5.6.1. Влияние на биопродуктите върху качеството на 

продукцията при едноредова схема на отглеждане 
За определяне на ефекта от приложението на биопродукти върху 

биологичните прояви на доматите е необходимо да се проследи влиянието, 
което те оказват върху основните химични компоненети, определящи 
качеството на продукцията.  

В тази връзка са анализирани някои от основните показатели, 
определящи хранителната стойност на плодовете – съдържание на 
аскорбинова киселина, общи захари, титруеми органични киселини и сухо 
вещество.  

Резултатите от извършените химични анализи при едноредовата схема 
на отглеждане със сорт Копнеж F1 показват много близки граници за 
стойностите на вариране на изследваните показатели между вариантите на 
торене.  

Тази тенденция се наблюдава както между отделните години, така и 
средно за експерименталния период.  

През  трите  години на експеримента при едноредовата схема на 
отглеждане при сорт Копнеж F1 вариантите, торени с биопродукти, имат по-
голямо съдържание на аскорбинова киселина, общи захари и сухо вещество в 
сравнение с контролните растения (фиг. 9). По-съществени изменения са 
установени в количеството на аскорбинова киселина и сухо вещество през 2015 
и 2016 година. Не са регистрирани статистически значими различия между 
изследваните варианти в съдържанието на титруеми органични киселини през 
трите експериментални години.  

Средно за периода на проучване съдържанието на аскорбинова киселина 
и сухо вещество в плодовете на изпитваните варианти при сорт Копнеж F1 се 
разпределят в две групи на доказаност при статистически значими различия 
спрямо контролата.  

В първата група попадат вариантите с най-високо съдържание на 
аскорбинова киселина - Емосан (33,09 mg %) и Емосан + Биофа (34,23 mg %). 
Във втората група са растенията, торени с вариантите с Емосан (33,09 mg %), 
или в комбинация с Биофа (32,87 mg %). Аналогични са резултатите и за 
съдържанието на сухо вещество. 

Торенето с биопродукти повишава съдържанието на общи захари спрямо 
контролата. Статистически значими различия между вариантите на торене по 
отношение на този показател не са регистрирани.  

Положителен ефект на биопродуктите върху показателите за качеството 
на плодовете е установен и при сорт Николина F1 (фиг. 9).  

През отделните години и средно за периода на изследване вариантите с 
биопродукти доказано превишават контролата.  

По-високи стойности на проучваните показатели за качеството и при 
двата сорта са отчетени през 2015 и 2016 години.  
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Фиг. 9. Биохимични показатели при едноредова лента на отглеждане
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Най-големи стойности на изследваните биохимични показатели средно 
за периода при сорт Николина F1 са отчетени при торене с Емосан  или в 
комбинацията с Емосан + Биофа. Установи се, че съдържанието на титруеми 
органични киселини не се повлиява от проучваните биопродукти за торене. 
Резултатите са еднопосочни с тези при сорт Копнеж F1.  

 
 

5.6.2. Влияние на биопродуктите върху качеството на 
продукцията при двуредова схема на отглеждане 

Установено е, че при двуредовата схема на  отглеждане  при сорт 
Копнеж F1  биопродуктите оказват положителен ефект върху биохимичните 
показатели на плодовете.  

През трите експериментални години най-голямо съдържание на 
аскорбинова киселина, общи захари и сухо вещество са отчетени при 
комбинирано приложение на Емосан + Биофа. По-високи стойности от 
контролата  има  съдържанието на общи захари при вариантите с приложение 
на Биосол (2015 година) и Биосол + Биофа (2016 година) (фиг.10). 
Биопродуктите оказват положително въздействие върху съдържанието на 
аскорбинова киселина от 30,99 mg % (Биосол) до 32,27 mg % (Емосан + Биофа) 
и за сухото вещество от 5,47 % (Биосол) до 6,24  % (Емосан + Биофа).  

Установен е положителен ефект върху съдържанието на общи захари 
при самостоятелното торене с Емосан или в комбинация с Биофа (2,92 %  и 
3,21 %). Стойностите на титруеми органични киселини при вариантите, торени с 
биопродукти, са по-високи от контролата, но разликите не са статистически 
аргументирани (фиг. 10). 

При сорт Николина F1  е установено, че вариантите, торени с биопродукти 
при двуредова схема на отглеждане стойностите на аскорбинова киселина, 
общи захари и сухо вещество, значително превишават контролата.  

При комбинираното торене с Емосан + Биофа през 2014 и 2016 година се 
регистрира най-голям ефект върху тези показатели (фиг. 10). През 2015 година 
аналогично с другите две години съдържанието на аскорбинова киселина при 
варианта, торен с Емосан + Биофа (35,12 mg %), превишава  останалите.   

Най-високи стойности при показателите общи захари (3,62 %) и сухо 
вещество (6,30 %) са отчетени при комбинираното приложение на Биосол + 
Биофа.  

Доказан е положителният ефект от торенето с биопродукти върху 
показателите аскорбинова киселина, общи захари и сухо вещество. Най-високи 
стойности на тези показатели са регистрирани при вариантите с комбинирано 
приложение на Емосан + Биофа, съответно 33,21 mg %, 3,01 % и 6,31 %. 
Биопродуктите не влияят съществено върху съдържанието на титруеми 
органични   киселини. 
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a,b,с - Duncan`s multiple range test ( p<0,05) 

Фиг. 10. Биохимични  показатели при двуредова лента на отглеждане 
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5.7. Икономическа оценка при биологично отглеждане на домати, 
средноранно производство  

5.7. 1. Икономическа оценка на биологично отглеждане на домати при 
едноредова схема 

Един от основните въпроси при включване на биологичното торене в 
технологията за средноранно полско производство на домати е каква е 
ефективността му и кои варианти на торене са икономически печеливши, 
рентабилни и доходни. 

На основата на получените резултати от производството на средноранни 
домати, отглеждани с биологични продукти за хранене на растенията, дават 
възможност да бъде представена икономическа оценка  при различните  варианти 
на торене. 

Стойностите на показателя общ приход са пряко обвързани с величината на 
общия добив и средната реализационна цена. При сорт Копнеж F1 средно за 
периода 2014-2016 година реализираният общ приход е от 8 001,60 лв./da за 
контролата до 10 040,90 лв/da за комбинацията от Емосан + Биофа при 
едноредовата схема на отглеждане  (табл. 17) . 

При сорт Николина F1 реализираният общ приход е от 7 636,90 лв./da до 
9 832,00 лв./da. Най-висок общ приход  е установен при вариантите Емосан + 
Биофа (9 832,00 лв./da) и Емосан ( 9 392,20 лв./da) 

Формирането на общия доход следва особеностите на формиране на общия 
приход. С най-нисък общ доход за периода на изследването е контролата  при  
двата сорта - 6 261,74 лв/da и 5 897,04 лв/ da. С най-висок общ  доход са варианти, 
при които и общият приход е най-висок. При сорт Копнеж F1 най-висок общ приход 
е реализиран при варианта Емосан + Биофа 7 939,54 лв./da, следван от Емосан  
7 777,74 лв./da.  

Таблица 17 
Икономически резултати от торенето на домати, при едноредова схема 

на отглеждане - средно за периода 

 

Вариант 
Добив, 
kg/da 

Средна 
цена, 
лв./kg 

Общ 
приход,  
лв./da 

Общи 
разходи, 

лв./da 

Общ 
доход,  
лв./da 

Копнеж F1 

1 Контрола 2667,2 3,00 8001,6 1739,86 6261,74 

2 Биосол 3038,4 3,00 9115,2 2163,86 6951,34 

3 Биосол+Биофа 3177,5 3,00 9532,5 2343,86 7188,64 

4 Емосан 3240,5 3,00 9721,6 1943,86 7777,74 

5 Емосан+Биофа 3346,9 3,00 10040,9 2101,36 7939,54 

Николина F1 

1 Контрола 2545,6 3,00 7636,90 1739,86 5897,04 

2 Биосол 2873,7 3,00 8621,17 2163,86 6457,307 

3 Биосол+Биофа 2940,6 3,00 8821,73 2343,86 6477,873 

4 Емосан 3130,7 3,00 9392,20 1943,86 7448,34 

5 Емосан+Биофа 3277,3 3,00 9832,00 2101,36 7730,64 
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Аналогичен резултат е получен при сорт Николина F1, като най-висок доход 
се реализира при Емосан + Биофа (7 730,64 лв./da),  следван от варианта Емосан 
(7 448,34 лв/da). 

Основната променлива при формиране на общия приход е величаната на 
общия добив, както по години, така и средно за периода. По-малко е влиянието на 
средната реализационна цена, която е постоянна за отделните варианти. При 
формирането на общия доход от голямо значение са направените материални 
разходи. Определящо за тях са цените  на торовете, използвани при отглеждането 
на домати. Може да се отбележи, че те заемат между 30 % и 50%. Следващи  по  
ранг са трудовите разходи, свързани с всички операции, провеждани при 
отглеждането на растенията. Най-голям относителен дял при тях се пада на 
разходите, направени за заплащане на труда при ръчните беритби на готовата за 
прибиране продукция. Изразходваните допълнителни средства за прибирането на 
продукцията са незначителни в сравнение с получените от реализацията на по-
голямото количество плодове.  

Себестойността на продукцията е оценка за използваните в производството 
й ресурси и направените общи разходи. Тя се изменя по варианти и достига най-
ниска стойност при варианта Емосан и за двата сорта (фиг. 11). Промените в 
себестойността на произведената продукция влияят върху изменението на 
печалбата, което се проявява чрез изменението на общия приход и общите 
разходи. Съпоставяйки я с получената печалба се вижда, че себестойността е 
най-ниска при най-печелившите варианти. 

Печалбата е сумарен показател, определящ икономическата полза, в 
зависимост от начина на торене, вида и дозата на използваните торове. По години 
и средно за периода  2014-2016 година се установяват еднопосочни тенденции в 
образуването на печалбата.  При сорт Копнеж F1  най-печеливши са вариантите, 
при които  е използвано комбинирано торене Емосан + Биофа (3 969,77 лв./da), 
като увеличението спрямо контролата е с 26,8 %. Висока печалба се реализира  и 
при  варианта  Емосан  (3 888,87 лв./da).  

Фиг.11. Печалба и себестойност при едноредова схема на 
отглеждане -средно за периода 
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Аналогични резултати са получени при сорт Николина F1 най-висока 
печалба се реализира при Емосан + Биофа (3 865,35 лв./da). За вариантите с 
почвено и листно торене по-голямата печалба се формира на база на получения 
по-висок общ добив. Правят впечатление, сравнително високите стойности на този 
показател при някои варианти със самостоятелно  торене. Такива са Емосан 
(3724,17 лв./da) и Биосол (3 228,653 лв./da). При тях по-голямата печалба се 
дължи на по-ниските материални и трудови разходи. 

Нормата на доходност и нормата на рентабилност са показатели, описващи 
по-пълно икономическата целесъобразност на организиране, извеждане и 
реализиране на дадено производство. По години и средно за периода 2014-2016 
година всички изпитвани варианти имат висока норма на доходност, което показва, 
че отглеждането на домати по технология за средноранно полско производство и 
употребата на биологични торове  е икономически оправдано (фиг. 12). При сорт 
Копнеж F1 най-ниска норма на доходност има контролата, а най-висока доходност 
има варианта  с комбинирано почвено и листно торене с Емосан + Биофа. При 
същия  вариант е най-висока и нормата на рентабилност. Величината на двата 
показателя се определя от реализирането на по-голяма печалба на основание на 
постигнато по-голямо увеличение на общите добиви. При вариантите със 
самостоятелно торене с Биосол и Емосан нормата на доходност е съизмерима с 
тази на варианти с почвено и листно торене. 

 

Фиг. 12. Норма на доходност и рентабилност при едноредова схема 
на отглеждане - средно за периода 

 

Потвърждава се тенденцията за висока доходност и рентабилност при сорт 
Николина F1. Най-ниски стойности на  показателите са регистрирани при 
контролата. Най-висока доходност е установена при комбинираното подхранване с 
Емосан + Биофа, като при този вариант се отчита и най-висока норма на 
рентабилност. При вариантите със самостоятелно подхранване  с Биосол и 
Емосан  нормата на доходност и рентабилност е съизмерима с тази на вариантите 
с комбинирано торене. 
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5.7. 2. Икономическа оценка на биологично отглеждане на домати при 

двуредова схема 
При двуредовата схема на отглеждане са установени по-високи стойности 

на общите приходи, което се дължи на по-високия реализаран добив. При сорт 
Копнеж F1 средно за периода  общият приход е от 8226,30 лв./da за контролата до 
10724,70 лв/da за комбинацията от Емосан + Биофа при едноредовата схема на 
отглеждане (табл. 18). 

При сорт Николина F1 е реализиран общ приход  от 7 726,80 лв./da до 
10327,50 лв./da. Най-висок общ приход  е установен при вариантите Емосан + 
Биофа (10327,50 лв./da) и Емосан ( 9880,50 лв./da). 

С най-нисък общ доход за периода на изследване е контролата  при  двата 
сорта - 6486,44 лв./da  (Копнеж F1) и 5986,94 лв./ da (Николина F1). С най-висок 
общ  доход са варианти, при които и общият приход е най-висок. При сорт Копнеж 
F1 най-висок общ приход е реализиран при варианта Емосан + Биофа 8 623,34 
лв./da, следван от Емосан  8370,44 лв./da.  

Аналогичен резултат е получен при сорт Николина F1, като най-висок доход 
е реализиран при Емосан + Биофа (8226,14 лв./da,)  следван от варианта Емосан 
(7 936,64 лв/da).  

 
Таблица 18 

Икономически резултати при торенето на домати, при двуредова 
схема на отглеждане - средно за периода 

 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант 
Добив, 
kg/da 

Средна 
цена, 
лв./kg 

Общ 
приход,  
лв./da 

Общи 
разходи, 

лв./da 

Общ 
доход,  
лв./da 

Копнеж F1 

1 Контрола 2742,1 3,00 8226,3 1739,86 6486,44 

2 Биосол 3206,4 3,00 9619,2 2163,86 7455,34 

3 Биосол+Биофа 3364,8 3,00 10094,4 2343,86 7750,54 

4 Емосан 3438,1 3,00 10314,3 1943,86 8370,44 

5 Емосан+Биофа 3574,9 3,00 10724,7 2101,36 8623,34 

Николина F1 

1 Контрола 2575,6 3,00 7726,8 1739,86 5986,94 

2 Биосол 3049,1 3,00 9147,3 2163,86 6983,44 

3 Биосол+Биофа 3219,4 3,00 9658,2 2343,86 7314,34 

4 Емосан 3293,5 3,00 9880,5 1943,86 7936,64 

5 Емосан+Биофа 3442,5 3,00 10327,5 2101,36 8226,14 
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Себестойността на продукцията  при двуредова леха е най-ниска при най-
печелившите варианти, при които е използвано комбинирано торене - Емосан + 
Биофа и за двата сорта. Промените на показателя влияят върху формирането на 
печалбата (фиг. 13). 

По години и средно за периода  2014-2016 година се установяват 
еднопосочни тенденции в образуването на печалбата.  При сорт Копнеж F1  най-
печеливши са вариантите, при които  е използвано комбинирано торене Емосан + 
Биофа (4 362,35 лв./da), като увеличението спрямо контролата е с 40,1 %. Висока 
печалба се реализира и при  варианта  Емосан  (4157,15 лв./da). 

При сорт Николина F1 най-висока печалба се реализира при Емосан + 
Биофа (4163,75 лв./da). Правят впечатление сравнително високите стойности на 
печалба при вариантите  със самостоятелно  торене. Такива са Емосан (3940,25 
лв./da) и Биосол (3 573,65 лв./da). При тях по-голямата печалба се дължи на по-
ниските материални и трудови разходи. 

 

 

 

Фиг.13. Печалба и себестойност при двуредова схема на отглеждане 
средно за периода 

 

При сорт Копнеж F1  най-ниска норма на доходност е установена при 
контролата, а най-висока при комбинирано торене е Емосан + Биофа (фиг. 14).  
При същия  вариант е най-висока и нормата на рентабилност. При вариантите със 
самостоятелно торене с Биосол и Емосан нормата на доходност е съизмерима с 
тази на варианти с почвено и листно торене.   
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Фиг. 14. Норма на доходност и рентабилност при двуредова схема на 

отглеждане - средно за периода 
 

Потвърждава се тенденцията за висока доходност и рентабилност при сорт 
Николина F1. Най-ниски стойности  на показателите са регистрирани при 
контролата. Най-висока доходност е установена при комбинираното подхранване с 
Емосан + Биофа, като при този вариант се отчита и най-висока норма на 
рентабилност. При вариантите със самостоятелно подхранване  с Биосол и 
Емосан  нормата на доходност и рентабилност е съизмерима с тази на вариантите 
с комбинирано торене. 

 

6. ИЗВОДИ 
1. Комбинираното приложение на биопродуктите Емосан и Биофа има 

най-силно влияние върху формираната надземна вегетативната маса на доматите 
и при двете схеми на отглеждане, по-силно изразено за сорт Копнеж F1. Най-
голямо влияние върху вегетативните прояви оказва факторът биопродукт (25,6 %), 
следван от годината (22,3 %), схемата (19,1 %) и сорта (11,5 %). 

2. Растенията, торени с Емосан, внесен самостоятелно или в 
комбинация с Биофа, формират най-голям брой и маса на плодовете. Установено 
е по-голямо повишение на общата маса на плодовете при едноредовата схема на 
отглеждане (при сорт Копнеж F1 - 39,9 % и 32,8 %, при сорт Николина F1 - 37,3 % и 
31,8 % спрямо контролата). 

3. Най-силно влияние върху ранния добив и при двата сорта домати 
оказва комбинираното торене с Емосан и Биофа. Ефектът от приложението на 
биопродуктите върху ранния добив при едноредовата схема на отглеждане е по-
висок при сорт Николина F1 - 36,5% в сравнение със сорт Копнеж F1 - 30,7 %. 

4. Биопродуктите оказват положително влияние върху формирането на 
добива. Най-високи добиви и от двата сорта са получени при комбинирано 
приложение на Емосан и Биофа. Този ефект е по-силно изразен при едноредовата 
схема на отглеждане - 3346,9 kg/da (за сорт Копнеж F1) и 3277,3 kg/da (за сорт 
Николина F1). 
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5. Биопродуктите за торене оказват положително въздействие върху 
стопанската продуктивност на доматите. С най-голям брой и маса на плодовете са 
растенията с комбинирано приложение на Емосан и Биофа, следвани от торените 
с Емосан. Ефектът е по-ясно изразен при сорт Копнеж F1 (увеличението е 
съответно с 39,9 % и 32,8 % спрямо контролата) при едноредовата схема на 
отглеждане.  

6. Биопродуктите за торене повишават индекса на продуктивност и при 
двата сорта домати. Най-голямо влияние върху този показател оказва 
комбинираното торене с Емосан + Биофа. Ефектът е по-силно изразен при 
едноредова схема, като отчетеният индекс при сорт Николина F1 е 3,8, а при сорт 
Kопнеж F1 - 3,6.  

7. Установени са високи коефициенти на детерминация (96-99 %) и за 
двата сорта, определящи взаимовръзката между формираната вегетативна маса и 
масата на плодовете. 

8. Биопродуктите подобряват биохимичните показатели, определящи 
качеството на плодовете от домати, независимо от сорта и схемата на 
отглеждане. Най-високи стойности на аскорбиновата киселина, общите захари и 
сухото вещество са отчетени при торене с Емосан, внесен самостоятелно или в 
комбинация с Биофа.   

9. Най-голяма икономическа ефективност от биологично производство 
на домати е установена при комбинираното приложение на Емосан и Биофа и за 
двата сорта, независимо от схемата на отглеждане. 

10. Стойностите на икономическите показатели, в съчетание с получения 
добив, определят торенето с биопродукта Емосан, внесен самостоятелно или 
комбинирано с Биофа, като икономически оправдано и подходящо за биологично 
производство на средноранни домати. 

 

 

7.  СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Научни приноси 
 За първи път у нас е проведено комплексно проучване за влиянието на 

биопродуктите за торене Емосан, Биосол и Биофа върху растежните и 
продуктивни прояви и качеството на продукцията от домати за средноранно 
производство, отгледани при две схеми на засаждане по биологичен метод. 

 Установен е положителен ефект от приложението на биопродукти за торене 
като екологосъобразно решение за оптимизиране на системите за хранене при 
биологично отглеждане на домати. 

 Доказано е, че схемата на отглеждане (едноредова и двуредова) е 
определяща за степента на положителното влияние на биопродуктите върху 
продуктивността на средноранни домати. 

 Установена е сортова реакция при приложението на биопродукти за торене 
на домати, отгледани в условия на биологично земеделие. 

 Изпитаните биопродукти за торене повишават индекса на продуктивност на 
домати при едноредова и двуредова схема на отглеждане. 

 Доказан е по-добър ефект на комбинираното приложение на биопродукти за 
торене върху стопанската продуктивност и качествените показатели на 
продукцията на средноранни домати.  
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 Установено е, че сортовете Копнеж F1 и Николина F1 са подходящи за 
биологично производство по технология за средноранно производство на домати. 

 Получената информация представлява интерес в научен аспект и може да 
се използва като теоретична основа за екологосъобразно решение за 
използването на биопродукти за торене, при отглеждане на средноранни домати. 

 

Приноси с потвърдителен характер 
 Потвърден е положителният ефект  и на други биопродукти за торене върху 

вегетативните прояви на домати. 
 Потвърдено е наличието на специфична реакция на детерминантни домати 

при торене с биопродукти, определяща се от сорта и схемата на отглеждане. 
 Използването на биопродукти за торене повишава разнозрелостта и 

продуктивните качества на домати, независимо от сорта и схемата на отглеждане. 
 Приложението на биопродукти за торене подобряват или запазват 

биохимичните показатели, определящи качеството на плодовете от домати, 
отгледани при едноредова и двуредова схема, независимо от увеличението на 
добива. 
 

Научно-приложни приноси и приложни 
 Получените резултати от сравнителното изпитване за влиянието на 

биопродуктите  и схемите на отглеждане върху растежните и продуктивни прояви 
са основа за разработване на научнообосновани препоръки за торене с 
биопродукти при средноранно производство на домати в условията на биологично 
производство. 

 Данните за подобряването на продуктивността при детерминантни домати, в 
резултат от комбинирано торене с Емосан и Биофа при едноредова и двуредова 
схема на отглеждане са предпоставка за включването им като компонент в 
системите за торене. 

 Стойностите на икономическите показатели, в съчетание с получения добив, 
определят торенето с биопродукта Емосан, внесен самостоятелно или 
комбинирано с Биофа, като икономически ефективно и подходящо за биологично 
производство на средноранни домати. 
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Summary 

TECHNOLOGICAL ELEMENTS AT BIOLOGICAL PRODUCTION OF MODERATELY 

EARLY TOMATOES 

The purpose of the research is to be established the influence of the bioproducts 
for fertilization and the scheme for cultivation on the biological manifestations and the 
quality of moderately early tomatoes, with a view to development of technological 
decisions for biological production. 

The experimental work was carried out through the period year 2014-2016 on 
carbonate black earth soil, in the experimental field of department "Plant growing" at 
Technical university - Varna. Two Bulgarian varieties determinant tomatoes of one 
variety type have been tested, with three bioproducts for fertilization, at two schemes of 
growing, at the conditions of biological production. 

In the research have been tested bioproducts for fertilization: Biosol, Emosan and 
Biofa, brought in independently or in a combination at growing on bed-furrow surface 
with high smooth bed in two schemes: 160/25 cm (single-row strip) and 120+40/35 cm 
(two-row strip). The tomatoes were grown as per a technology for moderately early field 
production in accordance with the principles of the biological agriculture. The experiment 
was brought out after predecessor garden peas. 

The results show that the combined application of the bioproducts Emosan and 
Biofa has the strongest influence on the formed over-ground vegetative mass of the 
tomatoes at both schemes of growing, strongly expressed for variety Kopnezh F1. 
Greatest influence on the vegetative manifestations renders the factor bioproduct (25,6 
%), followed by the year (22,3 %), scheme (19,1 %) and the sort (11,5 %). 

The bioproducts for fertilization render positive influence on the economic 
productivity of the tomatoes. With largest number and mass of the fruits are the plants 
with combined application of Emosan and Biofa, followed by the fertilized by Emosan. 
The effect is more clearly expressed at variety Kopnezh F1 (the increase is respectively 
with 39,9 % and 32,8 % in comparison with the control) at the single-row scheme of 
growing. 

Strongest influence on the early yield and with both varieties of tomatoes renders 
the combined fertilization with Emosan and Biofa. The effect by the application of the 
bioproducts on the early yield at the single-row scheme of growing is higher at variety 
Nikolina F1 - 36,5% in comparison with variety Kopnezh F1 - 30,7 %. 

The bioproducts render positive influence on the formation of the yiled. Highest 
yields and of both varieties are obtained at the combined application of Emosan and 
Biofa. This effect is strongly expressed at the single-row scheme of growing - 3346,9 
kg/da (for variety Kopnezh F1) and 3277,3 kg/da (for variety Nikolina F1). 

The bioproducts improve the biochemical indexes, which determine the quality of 
the fruits of tomatoes, irrespective of the variety and the scheme of growing. Highest 
values of the ascorbic acid, the total sugars and the dry substance are reported at 
fertilization with Emosan, brought in independently or in a combination with Biofa.   

The biggest economic efficiency of biological production of tomatoes is 
established at the combined application of Emosan and Biofa and for both varieties, 
irrespective of the scheme of growing. 

The values of the economic indexes, in a combination with the obtained yield, 
specify the fertilization with the bioproduct Emosan, brought in independently or 
combined with Biofa, as economically grounded and appropriate for biological 
production of moderately early tomatoes. 
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8.ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

Фиг. 15. Оформяне на лехите Фиг. 16. Разсажданe 

 

 

Фиг.17.Копнеж F1 - едноредова схема Фиг.18. Копнеж F1 - двуредова схема 

 

 

Фиг.19. Николина F1  - едноредова схема Фиг. 20. Николина F1  - двуредова  схема 
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Фиг. 21. Копнеж F1  фаза цъфтеж Фиг. 22. Николина F1 фаза цъфтеж 

 

 

Фиг. 23. Копнеж F1   фаза плодообразуване 
 

Фиг. 24. Николина F1  фаза 
плодообразуване 

 


