
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на

растенията „Никола Пушкаров”

Димка Стефанова Иванова

„Агрономическа оценка на нови органични торове и

биоактиватори с оглед на приложението им в земеделието”

АВТОРЕФЕРАТ

НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И

НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Професионално направление 6.1“Растениевъдство”

Научна специалност “Агрохимия”

София, 2019 г.



Дисертационният труд е обсъден в отдел “Агрохимия, агроекология и системи на земеделие
на 16.10.2019 г. на разширено научно звено, съгласно заповед № РД 05-35/14.10.2019 г. на Директора
на ИПАЗР “Н.Пушкаров” и е открита процедура за представяне на дисертационния труд за защита
пред Научно Жури.

Дисертацията и авторефератът са предоставени в Централната библиотека на
Селскостопанска Академия и библиотеката на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.

Автор: Димка Стефанова Иванова

Докторант: Редовна форма

Заглавие: „Агрономическа оценка на нови органични торове и биоактиватори с оглед на
приложението им в земеделието”



СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на

растенията „Никола Пушкаров”

Димка Стефанова Иванова

„Агрономическа оценка на нови органични торове и

биоактиватори с оглед на приложението им в земеделието”

АВТОРЕФЕРАТ

НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И

НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Професионално направление 6.1“Растениевъдство”

Научна специалност “Агрохимия”

София, 2019 г.



Дисертацията съдържа 155 страници, включително 2 схеми, 68 фигури и 27 таблици,

оформени в 7 глави, общи изводи и списък с използваната литература от 239 заглавия, от които 44

на кирилица и 221 на латиница.

Защитата на дисертационната работа ще се проведе на .......2020 г. от ...........ч. в зала “Проф. И.

Гърбучев” на ИПАЗР “Н. Пушкаров”, гр. София, ул.”Шосе Банкя”№7 на открито заседание на

Научно Жури, Заповед РД 05-267/22.11.2019 г. на Председателя на Селскостопанска Академия.

Научно жури:

1. Проф. Д-р Иванка Георгиева Митова - председател

2. Доц. Д-р Здравка Благова Петкова - научен ръководител

3. Проф. Д-р Иван Георгиев Манолов

4. Проф. Д-р Иван Дянков Пачев

5. Доц. Д-р Маргарита Тодорова Николова

Научен ръководител:

1.Доц. Д-р Здравка Благова Петкова

Материалите по защитата (дисертационната работа и рецензиите) са на разположение на

интересуващите се на официалната страница на ИПАЗР “Н. Пушкаров”.

htpp//issapp.org

Вашите отзиви и бележки можете да изпратите на адрес: ИПАЗР “Н. Пушкаров”, 1080 София,

ул.”Шосе Банкя”№7, ПК 1369.



1

1. УВОД
Една от основните задачи на агрохимията е съхраняване и подобряване състоянието

на почвите и почвеното плодородие, което гарантира устойчиво развитие на
селскостопанското производство. В условията на съвременното земеделие все по-често се
налага да се компенсират големите загуби на хумус. Поддържането на положителен баланс
на хумуса в обработваемите земи е възможно само чрез системно органично торене.
Оползотворяването на растителните остатъци и други органични материали са една от
добрите земеделски практики. В резултат от провежданите многобройни научни
изследвания и разработки в посока рециклиране и оползотворяване напоследък се предлагат
нови торове (с изходен материал - различни видове органичен тор) във вид на пелети с
добавени в тях комплекси от специфични микроорганизми и ензими, които повишават
ефективността при внасянето им в почвата.

Почвеното органично торене в настоящата работа е комбинирано с течни
биоактиватори със съдържание на аминокиселини, приложени като листно подхранване за
постигане на оптимален хранителен режим на растенията. Те намаляват действието на
неблагоприятните абиотични и биотични фактори. Съчетаването на почвеното торене с
листно подхранване е ефективен начин за производство и възпроизводство на почвеното
органично вещество и същевременно е стъпка в посока опазване на околната среда.

Провеждането на такъв род изследвания е актуално, както в агрономически, така и в
екологичен аспект, тъй като дава възможност за получаване на подробна информация за
оценка ефективността на нови органични торове и тяхното въздействие върху протичането
на основни процеси в почвата и качеството на растителната продукция. Важно е да бъдат
изследвани и това ще спомогне изготвянето на подходящи препоръки за тяхното
приложение в зависимост от конкретните агроекологични условия и селскостопански
култури.

2. ЦЕЛ
Основната цел е да се направи агрономическа оценка и да се установи ефективността

на някои нови органични торове, съдържащи комплекс специфични микроорганизми в
комбинация с листни биоактиватори за прилагане на усъвършенствана система на торене,
съчетаваща почвеното торене с листно подхранване при биологично производство на някои
лечебни растения и селскостопански култури.

3. ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. Характеристика и оценка на процесите на хумификация и минерализация в

резултат на приложеното торене в условията на вегетационни опити с Алувиално-ливадна
почва и Излужена смолница от Опитното поле в Цалапица и Божурище на Института.

2. Динамика на основните хранителни вещества в почвата във вегетационните опити.
Оценка на количествените и качествени изменения в азотния фонд. Последействие на
внесените органични торове. Определяне коефициента на използване на азота от внесения с
торовете, изчислен по метода на разликите.

3. Установяване влиянието на приложеното торене с органични торове на пелети
(Хумипромотер, Биопромотер) и говежди оборски тор самостоятелно и в съчетание с течни
биоактиватори с аминокиселини – Аминозол и Аминостим био, върху добива от
растителната продукция (добив биомаса) и износа на макроелементи (азот, фосфор и калий)
с нея.

4. Изпитване действието на нарастващи норми на торене с органичните торове
Хумипромотер и Биопромотер. Установяване влиянието на нормите на торене върху суха
биомаса и износа на макроелементи (азот, фосфор и калий) с растителната продукция, както
и разпространението на основни групи почвени микроорганизми.

5. Оценка на промените в биохимични показатели на биомаса от лечебни култури под
въздействие на изпитваните торове.
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4. ОБЕКТИ ИМЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

4.1. Почви и техните свойства
Обект на изследването са почвени проби от повърхностните хоризонти на Алувиално-

ливадна (Еutric Fluvisol) и Излужена смолница (Haplic Vertisol) от опитните полета на
ИПАЗP „Н. Пушкаров” в с. Цалапица и Божурище (WRB, 2014).

Излужената смолница е представителна за широко разпространените, силно
глинести смолници в Софийско (Нинов и сътр., 1975). Характеризира се с мощен (около 1
m) черен, много глинест хумусен хоризонт. Относителната плътност на почвата е 2,68.
Обемната плътност в сухо състояние е 1,95 - 2,0 g/cm3, а при ППВ - 1,23 - 1,25 g/cm3.
Порьозността на почвата е 41 - 43%, а влажността на завяхване се колебае от 23 до 26%.
По съдържание на хумус (3,3 - 5,0) почвата се отнася към добре запасените с хумус. По
съдържание на общ фосфор почвата е слабо запасена. Почвата има неутрална до слабо
алкална реакция в хумусния хоризонт. Има голям сорбционен капацитет, който не се
изменя значително по дълбочина на профила (50,7 meq/100g почва). Излужената смолница
е образувана върху глини, песъчливи глини и др. под влияние на ливадно-тревистата
растителност. По механичен състав е средно глинеста. Отличава с голямо съдържание на
ил, което й придава тежък характер. Неблагоприятните водно-физични свойства се дължат
на тежкия механичен състав и плътния строеж на почвения профил. От друга страна
притежава агрохимически ценни свойства - добра водозадържаща и поглъщателна
способност.

Съдържанието на общ азот в орния хоризонт се изменя в границите от 0,090 до
0,148%, което ги характеризира като слабо до средно запасени. Подвижният азот е със
средно съдържание (14 до 40 mg N в 1000 g почва). Съдържанието на общ фосфор варира
от 0,086 - 0,125 % Р2О5, от слабо до средно запасенa. Подвижен фосфор – добра
обезпеченост - 10,3 до 17,8 mg Р2О5 на 100 g почва. Излужената смолница е добре запасена
с усвоим калий - 27 до 58 mg К2О на 100 g почва, общ калий - 0,18%.

Алувиално-ливадната почва е леко до средно песъчливо-глинеста в хоризонт A c
преобладаване на песъчливите механични елементи пред иловата фракция. Обемната
плътност на почвата е 1,47 - 1,62 g/cm3. Общата порьозност на почвата е незадоволителна
по целия профил. Сорбционният капацитет e над два пъти по-нисък от този в Излужена
смолница - 22,1 meq/100g почва. Реакцията е слабо кисела в орницата до неутрална в
долната си част (рН 6,1 - 6,5). По съдържание на хумус тя спада към почвите с ниско
съдържание на хумус, В съответствие с незначителното съдържание на хумус по профила
е и слабото обезпечаване с общ азот. Количеството на общия фосфор е около два пъти по-
голямо от това на азота, което я прави почва с благоприятен фосфатен режим. Калиевият
режим на тази почва е благоприятен, с достатъчно съдържание на резервен и обменен
калий. Характеризира се с ниско съдържание на общ азот и органично вещество, с нисък
сорбционен капацитет в орницата. Най-уязвима е към прекомерно азотно торене (Колева и
съавт., 2001). Съдържанието на общ азот в орния хоризонт се изменя в границите от 0,42
до 0,90%, което ги характеризира като слабо запасени. Ниско е и съдържанието на
минерален азот - 9,1 - 10,7 mg N в 1000 g почва. Подвижен фосфор – ниска обезпеченост
2,5 до 11,5 мg Р2О5 на 100 g почва и слаба запасеност с усвоим калий - 16,9 до 18,5 mg К2О
на 100 g почва.

4.2. Вегетационни опити
Опитите са изведени в съдове с вместимост 1800 g на две почви, в 3 повторения във

Вегетационната къща на ИПАЗР “Н. Пушкаров”. Вариантите са определени, така че да
предоставят възможност за по-пълно оценяване ефекта от органичните торове и
аминокиселини, спрямо неторен вариант и вариант с химично торене NPK 1:2:1.
Конвенционалните минерални торове (амониев нитрат (34% N), суперфосфат (46% P2O5) -
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Агрополихим - Девня; калиев сулфат (50% К2О) - ЕО тор) са добавени преди сеитбата на
растенията с норма 100 mg.N kg-1 почва, 200 mg.P2O5 kg-1 почвата, 100 mg. K2O kg-1 почва.
Всички органични торове са изчислени по съдържанието на азота в тях в норма 100 mg
N.kg-1почва и са добавени преди засяването на културите еднократно първата година.
Течните торове с аминокиселини са дозирани съгласно препоръките на производителите -
съответно 100 ml.da-1 (0,01 ml.съд-1) Aминозол и 150 ml.da-1 (0,015 ml.съд-1) Аминостим
био. Органичните биоактиватори се прилагат три пъти през 10-дневни интервали.

Характеристика на двата органични тора и оборски тор са представени в табл. 1.

Tабл.1. Характеристика на използваните торове
Твърди органични
торове

Общ N
%

P2O5

%
К2О
%

СаО
%

МgO
%

Fe
%

Орг.С
%

C:N Амино
к-ни

рН

Биопромотер 3 6 1 8 2 2 18 6 7
Хумипромотер 3 3 31 10,3 6,5
Оборски тор 1,9 1,32 1,5 19,5 10,2 7,8
Течни
биоактиватори

Общ N
%

P2O5

%
К2О
%

СаО
%

МgO
%

Fe
%

Орг.С
%

C:N Амино
к-ни

рН

Аминозол 9,4 1,1 66 56-58 5-7
Аминостим био 6 20 38 7,3

Изведени са два опита. В първия опит са изследвани 3 култури (невен, рукола,
босилек) от различни растителни семейства и с различни изисквания към почвените
условия и торенето. Във втория опит е изследвано влиянието на нарастващи норми
Хумипромотер и Биопромотер с тест-култури рукола и царевица.

Схема на 1 вегетационен опит:

T1) Контрола - без торене
T2) NPK
T3) Хумипромотер
T4) Хумипромотер + Аминостим био
T5) Хумипромотер +Aминозол
T6) Биопромотер
T7) Биопромотер +Аминостим био
T8) Биопромотер + Аминозол
T9) Говежди оборски тор
T10) Говежди оборски тор + Аминостим био
T11) Говежди оборски тор + Аминозол

Схема на 2 вегетационен опит:

T1) Контрола - без торене;
T2) Хумипромотер - 50 mg N.kg-1 почва
T3) Хумипромотер - 100 mg N.kg-1 почва
T4) Хумипромотер - 150 mg N.kg-1 почва
T5) Биопромотер - 50 mg N.kg-1 почва
T6) Биопромотер -100 mg N.kg-1 почва
T7) Биопромотер - 150 mg N.kg-1 почва.

5. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

5.1. Агрохимични методи
Преди залагане и след прибиране на опитите са взети почвени и растителни проби за

анализ.
Използвани са следните методи за определяне на:
 Хумус - по Тюрин (Кононова, 1963);
 pH - потенциометрично в Н2О и KCl (Аринушкина, 1962);
Общ азот по Келдал (%) (Kjeldahl, 1883);
 Минерален N - по метода на Бремнер и Киней (Bremner and Keeney, 1965) в
почвените проби;
 подв. P2O5 и подв. K2O - ацетатно-лактатен метод модификация на П. Иванов
(Иванов, 1984);
 Определяне на фосфор и калий в растителни проби (%) - киселинно разлагане.
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5.2. Биохимични и химични методи
Определяне на сухото вещество в проби от растения - (тегловен метод), на хлорофил

“a”, хлорофил “b” и каротеноиди. (Lichtenthaler and Wellburn, 1985).
Определяне на антиоксидантна активност - фероредуциращата способност (FRAP)

(Benzie and Strain, 1996), радикал улавяща активност (DPPH) (Tepe et al., 2006), общи
феноли (Pfeffer еt al., 1998) и флавоноиди (Zhishen et al., 1999).

5.3. Микробиологични методи
Количеството на основните групи почвени микроорганизми (амонифициращи

микроорганизми, микроскопични гъби, актиномицети и бактерии, усвояващи минерален
азот и целулозоразлагащи микроорганизми) е определено по метода на 10-кратните
разреждания чрез посяване на почвени суспензии върху селективни агаризирани
хранителни среди.

5.4. Статистически методи
Получените експериментални данни са подложени на еднофакторен и многофакторен

дисперсионен анализ. За установяване на разликите между изследваните варианти е
използван тест на Tukey и теста за най-малките разлики на Фишер (LSD) съответно при
α=0,05 (5%). Изведени са регресионни уравнения за определени зависимости и са
представени коефициентите на детерминация. Използвани са статистически софтуерни
пакети Statgraphics 18 и SPSS 19.

6. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

6.1. Влияние на различните торове върху динамиката на минерален азот и
подвижни форми на фосфор и калий в първия вегетационен опит.

Проведените агрохимични анализи на Излужена смолница показват, че началната
стойност за съдържание на минерален азот е 20,2 mg.1000 g-1 почвa и намалява до 7 mg в
края на вегетацията на невен в контролата.

Фиг.1.Динамика на минерален азот в A)Излужена смолница; B)Алувиално-ливадна почва

Подобна тенденция е установена и във варианта с минерални торове (Т2). В
третирането с оборски тор се вижда ясно, че минералният азот в края на първата вегетация
също намалява (фиг.1). Във вариантите с органичния тор Хумипромотер и комбинацията
на Хумипромотер с Аминостим био намалението е незначително. Същевременно
комбинацията от Хумипромотер и Биопромотер с Аминозол води до увеличаване на
количеството на минералния азот в почвата. На втората година минералният азот се
увеличава в контролата и във варианта с внесен NPK. Очевидно Хумипромотер и
Биопромотер през първата година след внасянето се минерализират по-бързо в резултат от
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по-високото съдържание на добавените полезни микроорганизми. Минерализацията на
оборски тор е с по-голяма интензивност през втората година.

Съдържанието на минерален азот в Алувиално-ливадна почва в началото на
експеримента е 8 mg.1000 g-1 почва (фиг.1). След края на първия вегетационен сезон
намалява до 5 mg.1000 g-1 почва в неторения вариант, което се дължи на износа му с
тестваната култура невен. Във всички торени варианти се увеличава количеството на
минерален азот като в Т7 и Т8 достига най-високи стойности. Различна тенденция е
установена във варианта с NPK, където количеството на минералния азот пада под
началния запас. След втората година минералният азот нараства във всички варианти и
достига до 33 mg.1000 g-1 в Т8 (Биопромотер+Аминозол). Можем да обобщим, че през
първата година минерализацията протича бавно в Алувиално-ливадна почва, но на втората
година този процес се осъществява с по-бързи темпове.

Фиг.2. Динамика на подвижен фосфор в A)Излужена смолница; B)Алувиално-ливадна
почва

Съдържанието на подвижни форми на фосфор в Излужена смолница в началото е
21,10 mg.100g-1 почва (фиг.2). Анализите проведени след първата вегетация показват, че
подвижният фосфор се увеличава два до три пъти във всички изследвани варианти. На
втората година количеството на подвижния фосфор намалява във всички анализирани
варианти, което се дължи на усиленото му усвояване от отглежданите култури. Във
вариантите с Хумипромотер и Биопромотер се установяват по-високи стойности на
подвижния фосфор, отколкото в тези с оборски тор. Най-високо съдържание се отчита в
Т8 (37,7 mg.100 g-1). Вариантите с течен тор Аминозол са с по-високо съдържание на
подвижен фосфор в сравнение с вариантите, в които е използван Аминостим био.
Подвижният фосфор е с високи стойности след първия вегетационен период, но след
втория е усвоен от растенията и е намалял почти наполовина.

Съдържанието на подвижни форми на фосфор в Алувиално-ливадна почва в
началото на експеримента е 9,1 mg.100 g-1 почва. След прибиране на първата култура
подвижният фосфор се увеличава няколко пъти в различните варианти на торене.
Увеличението най-вероятно се дължи на общото съчетание от факторите температура и
влага и като резултат от това активирана микробиологична дейност в почвата. На втората
година от проучването ни подвижният фосфор намалява във всички изследвани варианти.
Най-високи са стойностите на подвижен фосфор във вариант Т5 (39,7 mg.100 g-1) почва, а
най-ниски в контролния вариант без торене. И в Алувиално-ливадна почва се установяват
същите закономерности - във вариантите с алтернативни органични торове съдържанието
му е по-високо отколкото в тези с оборски тор. Крайният запас от подвижен фосфор е най-
висок в третиранията, които включват органичните торове плюс Аминозол. Вероятно
течните торове с аминокиселини подпомагат храненето на растенията в периода на
приложението им и това способства за натрупване на макроелементи в почвата.
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Фиг.3.Динамика на подвижен калий в A)Излужена смолница; B)Алувиално-ливадна почва

Динамиката на подвижния калий се различава от тази на минералния азот и на
подвижния фосфор. В началото на експеримента подвижният калий в Излужена
смолница е 50,3 mg.100 g-1 и намалява в контролата и варианта с NPK след края на
първата вегетация (фиг.3). В торените с органични торове варианти количеството му
нараства и е най-високо във вариантите с оборски тор+Аминозол (81,52 mg.100 g-1) и
Биопромотер+Аминозол (81,26 mg.100 g-1). През втората година количеството на
достъпния калий постепенно намалява във всички торени варианти.

Количеството на началния запас на подвижен калий в Алувиално-ливадна почва е
21,8 mg.100 g-1 почва. След първата година се увеличава във всички изпитвани варианти.
Достига най-високи стойности в Т8 (Биопромотер+Аминозол) - 78,64 mg.100 g-1. След
края на втората година обаче подвижният калий намалява около два пъти, тъй като
босилекът има висока потребност от калий.

6.2. Хумификация на минерални и органични торове в Излужена смолница и
Алувиално-ливадна почва

За оценка влиянието на внесените органични торове върху съдържанието на хумус в
почвата е взето предвид общото количество органичен въглерод.

Табл.2.Изменение на рН, съдържание на общ азот и общ въглерод в началото и в края на
експеримента (2 год.) в Излужена смолница

Варианти рН Н2О рН КСl Общ С % Общ N % С:N
Начални данни

6,6 6,3 2,541 0,165 15,4
Данни в края на експеримента - 1 год.

Контрола 6,8 6,2 2,581 0,159 16,2
NPK 7,0 6,3 2,786 0,164 17,0
Хумипромотер 7,0 6,2 2,900 0,196 14,8
Биопромотер 7,0 6,2 2,796 0,203 13,8
Оборски тор 7,1 6,3 2,898 0,177 16,4

Данни в края на експеримента - 2 год.
Контрола 6,9 6,3 2,139 0,155 17,0
NPK 7,0 6,3 2,268 0,156 14,5
Хумипромотер 7,0 6,2 2,467 0,183 13,4
Биопромотер 7,0 6,2 2,270 0,186 12,2
Оборски тор 7,1 6,3 2,394 0,175 13,6
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Установява се нарастване на общото количеството органичен въглерод средно с
около 7 до 13% в зависимост от различните варианти през първата година в Излужена
смолница (табл.2). Съотношението между органичния въглерод и общия азот в почвата
(C:N) намалява във вариантите, торени с органични торове. Най-високо е намалението по
този показател във вариантите с Биопромотер и Хумипромотер - 13,8 и 14,8 съответно.
Вероятна причина може да бъде съдържанието на по-голямо количество лесно
хидролизуеми вещества в тях, които ускоряват минерализацията им в почвата. През
втората година количеството на общия въглерод постепенно се понижава във всички
варианти. Внасянето на минерални и на органични торове влияе слабо върху стойностите
на рН. В Алувиално-ливадната почва количеството на органичния въглерод е
значително по-ниско от това в Излужената смолница, но действието на приложените
органични торове е сходно (табл.3).

Табл. 3. Изменение на рН, съдържание на общ азот и общ въглерод в началото и в
края на експеримента (2 год.) в Алувиално-ливадна почва

Варианти рН Н2О рН КСl Общ С % Общ N % С:N
Начални данни

6,5 6,3 1,299 0,102 12,7
Данни в края на експеримента - 1 год.

Контрола 6,8 6,2 1,204 0,101 11,9
NPK 6,9 6,4 1,198 0,109 11,0
Хумипромотер 6,9 6,2 1,556 0,149 10,4
Биопромотер 7,0 6,3 1,495 0,142 10,5
Оборски тор 7,0 6,4 1,498 0,115 12,7

Данни в края на експеримента - 2 год.
Контрола 6,9 6,2 1,189 0,096 12,4
NPK 7,1 6,3 1,194 0,096 12,4
Хумипромотер 7,1 6,3 1,452 0,135 10,8
Биопромотер 7,2 6,4 1,352 0,134 10,1
Оборски тор 7,2 6,4 1,448 0,114 12,7

Съдържанието на общ въглерод намалява в контролния вариант и при третирането с
NPK. В края на експеримента във варианта с оборски тор се увеличава до 1,448%, с
Биопромотер - 1,352%, а с Хумипромотер достига до 1,452%. Съотношението (C:N) и рН
варират слабо в резултат от внасянето на торовете в Алувиално-ливадна почва.

6.3. Влияние на нарастващи норми на торене върху динамиката на минерален
азот и подвижните форми на фосфор и калий (втори вегетационен опит)

Скоростта на минерализация зависи от много фактори. Един от тях е нормата на
внесените торове. Съдържанието на минерален азот се увеличава спрямо контролата с
нарастване на торовата норма в първите 45 дни от началото на експеримента с рукола на
Излужена смолница. Това е по-силно изразено при Хумипромотер, където високата
норма води до най-голямо увеличение на стойностите на минералния азот - 166,50
mg.1000 g-1. Високата норма на Биопромотер също показва увеличение на стойностите на
минералния азот - 133,00 mg.1000 g-1. В същото време средната норма на Биопромотер във
вариант Т6 допринася за по-високо количество минерален азот отколкото средната норма
на Хумипромотер. Следователно количеството на минералния азот нараства с повишаване
на нормата на внесените торове до 45-ия ден (фиг.4). Въпреки изразходването на азота от
растенията към 90-ия ден във вариант Т4 (висока норма Хумипромотер) количество му
остава високо - 160,1 mg.1000 g-1. Същото е характерно и за Биопромотер, но стойността
на минералния азот е малко по-ниска - 107,7 mg.1000 g-1. В заключение отглежданите тест



8

култури (рукола и царевица) не успяват да изразходят наличния запас от минерален азот,
създаден в почвата в резултат от внасянето на органичните торове.

Фиг.4. Динамика на минерален азот в експеримент с нарастващи норми на торене в
A)Излужена смолница; B)Алувиално-ливадна почва

Алувиално-ливадната почва се отличава от Излужената смолница с по-ниско
съдържание на общ азот и органично вещество, с по-нисък сорбционен капацитет.
Съдържанието на минерален азот я характеризират като слабо запасена - 8,0 mg.1000 g-1

почва. След 45 дни се отчита най-високо съдържание на минерален азот (72 mg.1000 g-1

почва) във вариант Т6 (средна норма Биопромотер). Във вариантите с Хумипромотер се
забелязва същата тенденция за увеличение на минералния азот при средната норма на
торене. След 90 дни се установява, че минералният азот в почвата намалява във всички
варианти с изключение на варианта с висока норма Биопромотер, в който нараства до 59,4
mg.1000 g-1 почва.

Подобна тенденция се установява и за количеството на достъпния за растенията
фосфор до 45 ден във вариантите с нарастващи норми на двата алтернативни органични
тора в Излужена смолница (фиг.5).

Фиг.5. Динамика на подвижен фосфор в експеримент с нарастващи норми на торене в
A)Излужена смолница; B)Алувиално-ливадна почва

При Биопромотер увеличението е по-значително в сравнение с Хумипромотер и
достига до 56 mg.100 g-1 почва във варианта с високата норма. Това се дължи на по-
високото съдържание на фосфор в състава на Биопромотер. За разлика от динамиката на
азота, който се изчерпва към 90-ия ден, количеството на достъпния фосфор нараства с
течение на времето и към 90-ия ден достига 100,20 mg.100 g-1 почва във варианта с висока
норма Хумипромотер. Наличните количества в почвата намаляват за ниската и средна
норми на органичните торове, а във вариантите с висока норма на торене се увеличават.
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Подвижният фосфор в Алувиално-ливадна почва се характеризира с ниска
обезпеченост - 9,10 mg.100 g-1 почва. В контролата подвижният фосфор се изчерпва и към
90-ия ден се отбелязва най-ниското му количество. На фиг.5 се вижда, че количеството на
подвижния фосфор се увеличава в началния период (45 дни) и при трите норми на торене
с Хумипромотер и Биопромотер. Към 90-ия ден тази тенденция се запазва при всички
торени варианти, като най-високо съдържание е отчетено в Т4 (висока норма
Хумипромотер) - 70,31 mg.100 g-1 почва.

Съдържанието на достъпен калий за растенията също нараства последователно с
нарастване на торовата норма и в сравнение с контролата към 45-ия ден от началото на
експеримента в Излужена смолница. По-ясно тази тенденция е изразена във вариантите с
Хумипромотер (фиг.6).

Фиг.6. Динамика на подвижен калий в експеримент с нарастващи норми на торене в
A)Излужена смолница; B)Алувиално-ливадна почва

След 90 дни количеството на калия намалява в сравнение с 45-ия ден, т.е. растенията
усвояват част от достъпния калий в почвата.

Динамиката на подвижния калий в Алувиално-ливадна почва е най-добре изразена
във варианта с внесена висока норма на Хумипромотер, следван от Биопромотер. До 45-ия
ден подвижният калий се увеличава във всички торени варианти. Изключение прави
контролата, където намалява постепенно и на 90-ия ден количеството му е най-ниско.
Отличава се вариант Т3 (средна норма Хумипромотер), в който усвоимият калий нараства
постепенно до края на експеримента и към 90-ия ден достига най-високо съдържание
(93,20 mg.100 g-1 почва). В другите варианти подвижният калий намалява след 45-ия ден.
Във вариантите с Биопромотер количествата на подвижния калий намаляват спрямо
първия период.

6.4. Влияние на нарастващи норми органични торове върху процесите на
хумификация (втори опит)

Отчетливо се очертава тенденция за нарастване на количеството общ органичен
въглерод в Излужена смолница с нарастване на торовата норма за периода от 90 дни. От
2,541% в началото, внесената висока норма Хумипромотер увеличава количеството общ С
до 3,718%, а средната норма на Биопромотер до 3,759%. Увеличението на количеството на
общия въглерод варира от 10 до 50% в зависимост от торовата норма. Разликите са
значителни, както между повторенията така и в различните варианти. Тази отчетена
закономерност се дължи на съдържащите се в торовете хуминови и фулво киселини, а
също и ензими, които подпомагат биоразграждането и хумификацията на растителните
остатъци. Още по-силно изразена е тази тенденция при изменението на общия азот.
Следователно три месеца след внасяне на органичните торове минерализационните
процеси силно преобладават над хумификационните в почвата. Стойностите на рН се
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повишават във всички варианти, с изключение на високата норма на Биопромотер.
Съотношението между органичния въглерод и общия азот в почвата (C:N) е показателно
за скоростта на минерализация на органичната материя, т.е. съществува обратна
корелационна зависимост (с повишаване на съотношението се забавя минерализацията).
Най-високо е това съотношение във варианта със средна норма на Биопромотер - 17,5.

В Алувиално-ливадната почва количеството на общ С е почти два пъти по-ниско от
това в Излужената смолница. Към 90-ия ден след внасяне на торовете също се установява
нарастване количеството на общ С във всички торени варианти. С най-високи стойности
се очертават вариантите със средна норма Хумипромотер (1,746%) и висока норма на
Биопромотер (1,827%). Общият азот намалява в контролата без торене, но се увеличава във
всички торени варианти. Най-високи стойности по този показател се отчита при високите
норми на двата органични тора. Действието на органичните торове е в посока повишаване
на рН на почвата. Han et al. (2016) също докладват, че внасянето на органичен тор от
животински произход повишава pH на почвата, а съдържанието на общ азот се увеличава
(+17% спрямо контролата). Съотношението C:N е най-високо в контролния вариант – 17,3
и намалява в торените варианти, в които се освобождава достъпен за растенията
минерален азот.

7. ДОБИВИ

7.1. Добиви от растенията в първи вегетационен опит
7.1.1. Добиви от невен (Calendula officinalis L.)
Двуфакторният дисперсионен анализ доказва влиянието на торенето и почвения тип

върху свежата маса на цветовете (Р≤0.05).

R2 = 0.679, F=4.428, P≤0.05
Фиг.7. Двуфакторен дисперсионен анализ на добив от свежи цветове невен на 2 почвени
типа: ■ Излужена смолница; ♦ Алувиално-ливадна почва.

Установено е, че 29,89% от варирането в добива се дължи на торенето и 23,13% на
почвения тип. Както се вижда на фиг.7 кривите, които характеризират това изменение са
сходни в първите 5 варианта (контрола, минерално торене и варианти с Хумипромотер) за
двата почвени типа. Наблюдава се различна реакция на растенията към торенето във
вариантите с Биопромотер. В условията на Излужена смолница цветовете са с най-висока
свежа маса в сравнение с другите торени варианти, а в Алувиално-ливадна - с най-ниски
стойности по този показател. Средният добив от свежи цветове на Излужена смолница е с
74,4% по-висок от този на Алувиално-ливадна почва. Количеството цветове от невен
нарастват от 2 до 4 пъти спрямо контролата в резултат на торенето. Следователно се
установява висок ефект на приложените минерални и органични торове върху добива от
свежи и сухи цветове на невен. Най-високо свежо тегло е измерено във варианта с
алтернативен органичен тор Биопромотер+Аминозол (12,076 g.съд-1).
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Отчетен е и добивът на обща свежа биомаса невен на Излужена смолница и
Алувиално-ливадна почва. Двуфакторният дисперсионен анализ показва, че влиянието на
торенето е 33,2%, а на почвения тип е 45,6%. Отчетен е 90,2% по-висок добив от свежа
биомаса на невен на Излужена смолница в сравнение с Алувиално-ливадна почва.

През първата година влиянието на Хумипромотер и Биопромотер върху формирането
на добива е по-ефективно в сравнение с оборския тор на Излужена смолница (фиг.8).

В Алувиално-ливадна почва, вариантът с минерално торене дава най-висок добив от
свежа биомаса - 34,456 g.съд-1, а в Излужена смолница вариантът с Биопромотер плюс
Аминозол е с най-добър резултат - 69,031 g.съд-1.

R2=0.869, F=13.845, P≤0.05
Фиг.8. Двуфакторен дисперсионен анализ на добив от обща свежа биомаса на невен
(g.съд-1) на 2 почвени типа: ■ Излужена смолница; ♦ Алувиално-ливадна почва.

В сравнение с Излужена смолница в Алувиално-ливадна почва стойностите на добива
от суха маса на цветове, надземна биомаса и корени са по-ниски и варират по-слабо.
Влиянието на торенето върху развитието на отделните функционални органи на
растенията е отчетено чрез определянето на суха маса на цветове, надземна биомаса
(стъбло и листа) и корени на невен. Хумипромотер се различава по своето действие от
Биопромотер, тъй като в по-голяма степен благоприятства развитието на стъблото и
листата, докато вторият тор допринася за образуването на повече цветове. Във вариантите
с оборски тор се установяват по-малко цветове, но по-добре развита коренова система.

В заключение Биопромотер показва по-добро действие по показателите свежа и суха
маса на цветове от невен в сравнение с Хумипромотер на Излужена смолница. От друга
страна Хумипромотер е с по-високи резултати на Алувиално-ливадна почва.

По показателите за обща свежа и суха биомаса Хумипромотер и Биопромотер са със
сходно действие на Излужена смолница, когато са приложени самостоятелно.
Комбинирането на органичните торове с течни биоактиватори усилва положителното им
действие спрямо добивите На Алувиално-ливадна почва само Хумипромотер е с по-
благоприятно действие.

7.1.2.Добив от рукола (Eruca sativa L.)
Влиянието на торенето по отношение на получената свежа маса от рукола е 70%, а на

почвения тип - само 3,10%. Средните стойности на добива от свежа маса на рукола за
двете почви са много близки - 15,9 g за Излужена смолница и 14,0 g за Алувиално-ливадна
почва. Във вариантите, в които трите тора са комбинирани с течни торове, добивите са
много по-високи в сравнение с тези със самостоятелно приложение на Биопромотер,
Хумипромотер и оборски тор.

В Излужена смолница най-висок добив се наблюдава във варианта с
Хумипромотер+Аминозол, при който се формира свежа биомаса с 313,8% повече от
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контролата. Органичните торове са с по-добър ефект при формирането на свежа биомаса
от рукола, а минералното торене дава най-висока суха биомаса.

R2=0.769, F=4.428, P≤0.05
Фиг.9. Двуфакторен дисперсионен анализ на добив от свежа биомаса на рукола (g.съд-1) на
2 почвени типа: ■ Излужена смолница; ♦ Алувиално-ливадна почва.

В Алувиално-ливадната почва добивът от свежа биомаса на рукола е най-висок във
варианта с Биопромотер+Аминозол - с 335% повече от контролата.

В обобщение Хумипромотер, приложен в Излужена смолница е с по-висок ефект
върху формиране на свежа и суха биомаса от рукола. Биопромотер е по-подходящ за
руколата, отглеждана на Алувиално-ливадна почва. Подхранването с листни торове
повишава добива и може да се отбележи, че Аминозол показва по-добър ефект от
Аминостим био, което вероятно се дължи на по-добре балансираната му формулировка.

7.1.3.Добив от босилек (Ocimum basilicum L.)
Двуфакторният дисперсионен анализ показва, че влиянието на почвения тип върху

получения добив от босилек е 36,5%, а на торенето - 54,7%.

R2=0.929, F=27.367, P≤0.05
Фиг. 10. Двуфакторен дисперсионен анализ на добив от свежа биомаса на босилек (g.съд-1)
на 2 почвени типа: ■ Излужена смолница; ♦ Алувиално-ливадна почва.

В Излужена смолница Хумипромотер има по-силно влияние върху добива на свежа
биомаса от босилек в сравнение с Биопромотер и оборски тор. Листното подхранване
увеличава свежата биомаса на босилека, като най-изразено е положителното му действие
във вариантите с Аминозол. Вариантът с оборски тор плюс Аминозол е с над два пъти по-
висок добив на свежа биомаса спрямо контролата.
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Приложен в Алувиално-ливадна почва оборският тор има по-висок ефект върху
добива на свежа и суха биомаса босилек от Биопромотер и Хумипромотер. Вариантите с
Хумипромотер са с по-високо количество биомаса от тези с Биопромотер. В третирането с
оборски тор+Аминозол се отчита най-висок резултат (+187,5 % в сравнение с контролата).
Предполага се, че хранителните вещества от оборския тор са станали усвоими за
растенията през втората година на експеримента и заедно с приложените аминокиселини
са осигурили достатъчно макро и микроелементи за развитието и растежа на босилека. В
оборския тор химичните елементи са свързани в разнообразни органични съединения:
въглехидрати, азотсъдържащи органични киселини и техните соли. При минерализацията
на оборския тор, почвата се обогатява с въглероден диоксид, част от който образува
заедно с водата въглена киселина и се увеличава разтворимостта на редица хранителни
вещества.

7.2. Добиви от суха биомаса на тест-културите при нарастващи норми на торене с
нови органични торове (втори опит)

7.2.1. Добив от рукола във вариантите с Хумипромотер
Добивът от обща биомаса на рукола е по-висок на Излужена смолница в сравнение с

Алувиално-ливадна почва.

А) R2=0.895, y=-2.634+4.488*x+-0.75*x2 В) R2=0.600, y=-1.057+2.659*x+-0.512*x2

Фиг.11. Добиви от обща биомаса на рукола, торена с нарастващи норми Хумипромотер на
А) Излужена смолница; В) Алувиално-ливадна почва.

Ниските норми на двата органични тора дават по-голяма прибавка в добива в
сравнение с по-високите норми на торене. Най-висок добив се отчита в третирането с
ниска норма - с 316,2% повече от контролата.

В Алувиално-ливадна почва увеличение на сухата биомаса от рукола спрямо
контролата има във всички варианти с торене, но най-висок процент се отчита за ниската
норма на Хумипромотер (+209,4% спрямо варианта без торене).

И за двете почви е доказана висока степен на корелация между добива и торенето.
Изведените регресионни уравнения обаче показват, че с увеличаване на нормите добивът
от суха биомаса на рукола намалява. Cavarianni et al. (2008) също установяват, че с
повишаване на внесения минерален азот в почвата намалява получения добив от рукола.

7.2.2.Добив от рукола във вариантите с Биопромотер
На Излужена смолница най-голямо количество суха биомаса е получена във

варианта с ниска норма на Биопромотер (+407,79% повече от контролата без торене). От
трите норми ниската е оптималната за руколата. Средната и високата норма на органичния
тор също увеличават добива от суха маса на растенията спрямо варианта без торене.



14

А) R2=0.890, y=-3.731+5.873*x+-0.997*x2 В) R2=0.505, y=-0.419+1.839*x+-0.359*x2

Фиг.12. Добиви от обща биомаса на рукола, торена с нарастващи норми Биопромотер на А)
Излужена смолница; В) Алувиално-ливадна почва.

В Алувиално-ливадна почва увеличението на количеството обща биомаса е с
156,3% повече от контролата във варианта с ниска норма. Във вариантите със средна и
висока норма, обаче прибавката към добива е много по-ниска, съответно - 53,9% и 50,8%.
Високата норма на Биопромотер действа потискащо на развитието на руколата.

Можем да обобщим, че Биопромотер има по-силно влияние върху формирането на
добива на Излужена смолница, а Хумипромотер - на Алувиално-ливадна почва. И за двете
почви е характерно, че с нарастване на нормите общата биомаса от рукола намалява.
Статистически е доказана корелацията между торене и добив, като влиянието на други
фактори е по-високо в Алувиално-ливадна почва (49,5%).

7.3.Добив от царевица при нарастващи норми на алтернативните органични
торове

В Излужена смолница количеството суха надземна биомаса царевица нараства с
увеличаване на нормата на Хумипромотер, а във вариантите с Биопромотер намалява при
по-високите норми. Сухото тегло на корените е най-високо във варианта с ниска норма
Хумипромотер. В Алувиално-ливадна почва вариантът с висока норма на Биопромотер
показва най-висока стойност на надземната биомаса. Количеството на кореновата суха
биомаса е с почти еднакви стойности за трите норми на Хумипромотер. Подобна е и
тенденцията за Биопромотер.

7.3.1.Добив от царевица във вариантите с Хумипромотер
В условията на Излужена смолница най-високо увеличение на добива от обща

биомаса - 94,0% в сравнение с контролата се отбелязва във варианта с висока норма
Хумипромотер. С повишаване на нормите на торене с Хумипромотер се увеличава добива
от обща суха биомаса на царевица. Masood et al. (2014) докладват, че краткосрочното
прилагане на по-високи нива на органичен тор увеличава биомасата и хранителните
вещества в царевица.

На Алувиално-ливадна почва и трите изпитвани норми дават прибавка към добива
от обща биомаса на царевица. Ниската и високата норма Хумипромотер дават почти
еднакъв прираст спрямо контролата - 78,19% и 76,95% съответнo. Приложената средна
норма е с по-нисък добив. Наблюдават се различия в сравнение с Излужена смолница,
където добивът от суха биомаса на царевица се увеличава с повишаване нормата на
внесения тор. Можем да заключим, че влиянието на органичните торове, съдържащи
добавени микроорганизми е значително по отношение на формирания добив от царевица.
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А)R2=0.994, y=0.557+12.759*x+-1.866*x2 В) R2=0.717, y=2.366+6.611*x+1.017*x2

Фиг.13. Добиви от обща биомаса на царевица, торена с нарастващи норми Хумипромотер
на А) Излужена смолница; В) Алувиално-ливадна почва.

Зависимостта между торенето и добива е с доказана висока степен на корелация за
двата почвени типa. В Излужена смолница 99,4% от промените в добива се дължат на
торенето, а в Алувиално-ливадна почва - 71,7%.

7.3.2.Добив от царевица във вариантите с Биопромотер
На Излужена смолница увеличението на добива от суха биомаса спрямо контролата

е 59,0% за ниската норма и 54,6% за средната норма. Вариантът с висока норма дава
прибавка от 43,3% (фиг.14).

А) R2=0.927, y=2.251+11.346*x+-1.986*x2 В)R2=0.942, y=4.175+3.819*x+-0.431*x2

Фиг.14.Добиви от обща биомаса на царевица, торена с нарастващи норми Биопромотер на
А) Излужена смолница; В) Алувиално-ливадна почва.

На Алувиално-ливадна почва увеличението на общата суха биомаса на царевица
спрямо контролата е 71,6% за високата норма, 52,3% за средната норма и 42,7% за ниската
норма на органичния тор. Чрез регресионен анализ е доказана много висока степен на
корелация между торенето и общата суха биомаса от царевица. С нарастване на торовата
норма се повишава общата биомаса на растенията. Установява се, че царевицата е силно
отзивчива на органично торене. Действието на Хумипромотер е с по-висок ефект върху
добива от обща биомаса на царевица и в двете изследвани почви в сравнение с
Биопромотер.
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8. Износ на макроелементите - N, P, K с тест културите
8.1.Износ на азот, фосфор и калий с невен - първи опит.
Установена е връзка между съдържанието на макроелементи във вегетативната

маса и натрупването им в репродуктивните органи на растенията. На основата на
съдържанието на N, P, K в различните части на растенията е изчислен износът.

През първата година износът на азот, фосфор и калий с обща биомаса от невен в
Излужена смолница е най-нисък в неторената контрола - 69,79; 50,52 и 109,02 mg.съд-1

съответно. Вариантът с минерални торове е с по-нисък износ на N, P, K в сравнение с
новите органични торове. По износ на N, P, K с обща биомаса от невен органичните
торове се подреждат в следния ред: Хумипромотер > Биопромотер > Оборски тор. В
условията на Излужена смолница се отчитат по-високи износи на N, P и K във
вариантите, в които са комбинирани алтернативни органични торове с Аминозол.

От изследователска гледна точка интерес представлява изучаването на връзката
между акумулацията на суха биомаса и износа на хранителни елементи от растенията.
Като резултат са представени модели за прогнозиране на натрупването на суха биомаса.
Подобен статистически анализ е проведен от McDonald et al. (2014) в съдови опити с
райграс (Lolium perenne L.) с фосфорно и калиево минерално торене на тридесет
различни почвени типове.

В Излужена смолница зависимостта между акумулирана обща суха биомаса на невен
и износът на азот, фосфор и калий от растенията показва висока степен на корелация
(R2=0,774, R2=0,741 и R2=0,758 съответно).

Фиг.15. Износ на азот, фосфор и калий (mg.съд-1) с обща биомаса невен на А)Излужена
смолница; В)Алувиално-ливадна почва

Алувиално-ливадна почва, износите на азот, фосфор и калий са най-ниски в
контролата - 53,15; 47,81 и 90,18 mg.съд-1 съответно. Най-висок износ на азот и фосфор се
отчита в Т5 - 176,98 и 96,20 mg.съд-1 съответно. Във варианта с минерално торене има най-
високо изнесено количество калий (228,11 mg.съд-1). По износ на азот вариантите с
органично торене се подреждат по следния низходящ ред – варианти с Хумипромотер >
Биопромотер > Оборски тор. Регресионният анализ показва, че в Алувиално-ливадна
почва се доказва по-ниска степен на корелация между суха маса на невен и износите на
азот и фосфор (R2=0,517 и R2=0,555 съответно) в сравнение с Излужена смолница.

8.2. Износ на азот, фосфор и калий с рукола
Износът на азот с рукола в Излужената смолница както и добивите са най-ниски в

контролата. Вариантите с органични торове са с по-висок износ от варианта с NPK.
Различните органични торове (Хумипромотер, Биопромотер и оборски тор) дават
приблизително еднакво увеличение на добивите и съответно на износите с основните
хранителни елементи от руколата. Връзката между натрупването на азот и биомасата в
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изследваните култури зависи от взаимното регулиране на многообразни физиологични
процеси. Регресионният анализ показва, че с увеличаване на допълнителната биомаса на
рукола усвояването на азот намалява. Отчита се положителен ефект от използваните
листни торове при рукола по отношение на износите на фосфор и калий.

Фиг.16. Износ на азот, фосфор и калий (mg.съд-1) с обща биомаса рукола на А)Излужена
смолница и В)Алувиално-ливадна почва

Износът на азот с рукола в Алувиално-ливадна почва е най-нисък в контролата (4,17
mg.съд-1) и във варианта с NPK (10,62 mg.съд-1). По-високи износи на азот с растенията са
констатирани при третиране с трите органични тора плюс Аминозол, като най-висока
стойност се отчита във вариант Т11 (18,71 mg.съд-1). Тези резултати кореспондират и с
данните за добивите. По отношение на износа на фосфор с вегетативната маса е отчетена
най-висока стойност в Т2 (NPK) - (3,77 mg.съд-1), следван от Т5 и Т11 (3,16 и 3,07 mg.съд-1

съответно). В най-голяма степен за формирането на суха биомаса на рукола влияе
зависимостта с фосфора, която се характеризира с най-висок коефициент на детерминация
R2=0,854. Функционалната връзка между суха маса и износ на калий показва подобна
зависимост. На 45-ия ден от вегетацията на руколата износът на азот с растенията има
най-слабо влияние върху формирането на суха маса.

8.3.Износ на азот, фосфор и калий с босилек
В условията на Излужена смолница (фиг.17) най-нисък е добивът (3,30 g.съд-1),

съответно и износът на азот (29,24 mg.съд-1) в контролата.

Фиг.17. Износ на азот, фосфор и калий (mg.съд-1) с обща биомаса босилек на А)Излужена
смолница; В)Алувиално-ливадна почва

По износ на азот вариантите с органичните торове се подреждат в следния ред –
Оборски тор > Хумипромотер > Биопромотер. Аминозол увеличава добивите и съответно
износите в по-голяма степен в сравнение с Аминостим био. Garcia et al. (2011) докладват,
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че аминокиселините са сред най-ефективните хелатори на макро и микроелементи, които
могат значително да подобрят ефективността на усвояване на хранителните вещества от
растенията. Установена е статистически доказана висока степен на корелация между
натрупването на суха биомаса и износа на азот, фосфор и калий.

В Алувиално-ливадна почва са констатирани сходни закономерности. Добивът от
босилек и износите на азот, фосфор и калий с растенията са най-високи във вариантите с
оборски тор, следван от Хумипромотер и Биопромотер. Най-високи износи на азот,
фосфор и калий (143,74; 33,08 и 261,14 mg.съд-1 съответно) с растенията се отчитат при
третирането с оборски тор+Аминозол. Износите на N, P и K с босилек във вариантите с
органично торене са по-високи в Алувиално-ливадна почва в сравнение с Излужена
смолница.

9. 1.Влияние на нарастващи норми Хумипромотер и Биопромотер върху износа
на азот, фосфор и калий с рукола.

Износът на азот с растенията в различните варианти кореспондира с получените
добиви от културите. На Излужена смолница по-висок е износът на азот с рукола във
вариантите с Биопромотер. Най-висок износ на азот се отчита при ниската норма на
Биопромотер (121,05 mg.съд-1), а във вариантите с Хумипромотер - при средната норма
(97,16 mg.съд-1). В изследването си Gastal and Lemaire (2002) установяват, че усвояването
на азота за единица допълнителна биомаса намалява с увеличаването на добива, което се
потвърждава и в настоящото изследване. Вариантът с ниска норма на Биопромотер (Т5) е
с най-много изнесен фосфор и калий от растенията.

На Алувиално-ливадна почва износът на азот е по-висок във вариантите с ниска
норма Хумипромотер - 72,97 mg.съд-1 (фиг.18). Отбелязаните закономерности за износа на
азот са характерни и за износа на фосфор. Износът на калий с растенията във вариантите с
нарастващи норми на Хумипромотер е най-висок в третирането с ниска норма (Т2) - 167
mg.съд-1.

Фиг.18. Износ на азот, фосфор и калий (mg.съд-1) с обща биомаса рукола на А)Излужена
смолница; В)Алувиално-ливадна почва.

Същата тендеция се отбелязва и за Биопромотер, най-високо количество изнесен
калий има във вариант (T5) - 143 mg.съд-1. В условията на Алувиално-ливадна почва
износът на фосфор и калий с руколата е по-висок в сравнение с този на Излужена
смолница. Получените коефициенти за зависимостта между суха маса и износите на N, P и
K показват висока степен на корелация.

В заключение най-висок износ на азот, фосфор и калий с рукола има във вариантите с
ниски норми на алтернативните органични торове, в които вероятно са налични
леснодостъпни форми на макроелементите. Също така трябва да се отбележи, че
вариантите с Биопромотер са с по-висок износ от растенията, отглеждани в условията на
Излужена смолница, а с Хумипромотер - в Алувиално-ливадна почва.



19

9.2. Влияние на нарастващи норми Хумипромотер и Биопромотер върху износа
на азот, фосфор и калий с царевица

Според Dobermann and Cassman (2002) усвояването на азот, фосфор и калий от
царевицата е функция от потенциала на конкретния хибрид за формиране на добив. В
съдови опити царевицата може да поеме значителни количества азот, ако са осигурени
такива. Усвояването на N в тези условия може да бъде по-голямо от това, което
обикновено се постига в полски условия (Subedi and Ma, 2005). Установената от тези
автори закономерност се потвърждава и в това изследване, в което стойностите за износа
на азот с обща биомаса от царевица на Излужена смолница достигат до 413,84 mg.съд-1

във варианта с висока норма Хумипромотер (фиг.19).

Фиг.19. Износ на азот, фосфор и калий (mg.съд-1) с обща биомаса царевица на A)Излужена
смолница; B)Алувиално-ливадна почва

Износите на фосфор и калий са най-високи също в Т4. За Биопромотер е отчетена
сходна зависимост за азота, но износите на фосфор и калий са най-високи във варианта
със средна норма.

На Алувиално-ливадна почва във варианта със средна норма на Биопромотер се
изнася най-високо количество азот от царевицата - 158,27 mg.съд-1. При ниска норма на
Хумипромотер е отчетен също висок резултат за износ на азот - 108,84 mg.съд-1. Най-
висок износ на фосфор се отчита при високите норми органични торове - 52,68 mg.съд-1 за
Хумипромотер и 47,25 mg.съд-1 за Биопромотер. Износът на калий във вариантите с
Хумипромотер е почти еднакъв за средната и високата норма - 547 и 548 mg.съд-1

съответно, докато при Биопромотер е с най-високи стойности във вариантите с висока
норма - 627 mg.съд-1.

10. Коефициент на използване на азот и агрономическа ефективност на
внесените органични торове в първи вегетационен опит

За оценка на ефективността от торенето са изчислени коефициент на използване на
азот и агрономическа ефективност на внесените органични торове.

Ефективност на възвращаемостта (ЕВ) - коефициент на използване на азот от
торовете:

ЕВ = (Ит – И0) / Т, където:
Ит – износ на хранителен елемент от торения вариант (mg.съд-1); И0 – износ на

хранителен елемент от неторения вариант (mg.съд-1); Т - норма на торене (mg.съд-1).
Агрономическата ефективност (АЕ) представлява действителната усвоимост на

внесения хранителен елемент и засяга отзивчивостта на културата към внесените торове.
Агрономическа ефективност (AE):
АЕ =(Дт – Д0) / Т, където:
Дт – добив от торения вариант (g.съд-1); Д0 – добив от неторения вариант (g.съд-1);

Т - норма на торене (mg.съд-1).
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Фиг.20. Коефициенти за ефективност на азот в зависимост от торенето за невен

От представените на фиг.20 коефициенти на използване на азот от невен на Излужена
смолница се вижда, че най-високи стойности са постигнати във вариантите с
Хумипромотер (9,34%) и Биопромотер (8,96%). Най-нисък е във вариантите с оборски тор
(4,22%). Агрономическата ефективност на използване на азота от невен показва най -
високи стойности за варианта с Биопромотер за Излужена смолница (37,54 g/g). В
условията на Алувиално-ливадна почва най-висок коефициент на използване е постигнат
във варианта с Хумипромотер (4,09%).

На фиг.21 са представени коефициенти на използване на азот от рукола на Излужена
смолница. Най-високи стойности са отчетени във вариантите с Хумипромотер (0,512%) и
Биопромотер (0,483%). Агрономическата ефективност на използване на азота от рукола
показва най - високи стойности за варианта с Хумипромотер за Излужена смолница (1,111
g/g). Във варианта с Биопромотер е констатирана много по-ниска стойност по този
показател - (0,670 g/g).

Фиг.21. Коефициенти за ефективност на азот в зависимост от торенето за рукола

В условията на Алувиално-ливадна почва най-висок коефициент на използване е
постигнат във варианта с оборски тор (0,695%), следван от Биопромотер и най-ниска
стойност е отчетена за Хумипромотер. Руколата на Алувиално-ливадна почва показва най-
висока агрономическа ефективност във варианта с оборски тор - 1,341 g/g. По-добро
действие на тази почва има Хумипромотер (1,193 g/g) в сравнение с Биопромотер (1,078
g/g).

На фиг.22 са дадени коефициентите на използване на азот от босилек на Излужена
смолница. Най-високи стойности са получени във вариантите с оборски тор (4,3%) и
Хумипромотер (3,6%). Агрономическата ефективност е 17,35 g/g за оборски тор, 16,7 g/g
за Хумипромотер и 14,29 g/g съответно за Биопромотер.
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Фиг.22. Коефициенти за ефективност на азот в зависимост от торенето за босилек

Тенденцията отчетена на Излужена смолница се запазва и на Алувиално-ливадна
почва. Агрономическата ефективност е най-висока за оборски тор 17,5 g/g. Хумипромотер
отново е с по-високи стойности по този показател от Биопромотер.

Коефициентът на използване на N, както и АЕ при невен са по-високи в Излужена
смолница. При рукола и босилек са получени много близки стойности за Кизп.N на
изпитваните торове за двата почвени типа, а АЕ се различава в по-голяма степен във
вариантите с Биопромотер.

11. Коефициент на използване на азот и агрономическа ефективност на
нарастващи норми Хумипромотер и Биопромотер

От представените на фиг.23 коефициенти на използване на азота от Хумипромотер и
Биопромотер, приложени в Излужена смолница при рукола се вижда, че ниските норми
са с най-висок коефициент на използване на азота - 12,256% и 9,844% съответно.

Агрономическата ефективност на използване на азота от рукола показва най-високи
стойности отново за вариантите с ниска норма на Хумипромотер (32,459 g/g) и
Биопромотер (41,863 g/g) в условията на Излужена смолница.

Фиг.23. Коефициенти за ефективност на азот в зависимост от нарастващи норми на торене
за рукола

В условията на Алувиално-ливадна почва се установява същата закономерност -
най-високи коефициенти имат вариантите с ниска норма на Хумипромотер (7,2%) и
Биопромотер (5,7%). Най-високи стойности на АЕ се отчитат във варианта с ниска норма
на Хумипромотер (20,944 g/g).
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Фиг.24. Коефициенти за ефективност на азот в зависимост от нарастващи норми на торене
за царевица

На Излужена смолница коефициентът на използване на азота от Хумипромотер при
царевица (фиг.24) е най-висок за средната норма - 17,23%, а за Биопромотер при високата
норма. Агрономическата ефективност на използване на азота показва най - високи
стойности във вариантите с ниска норма на Хумипромотер (86,7g/g) и Биопромотер
(74,044 g/g).

В условията на Алувиално-ливадна почва най-високи коефициенти имат
вариантите с ниска норма на Хумипромотер (5,2%) и средна норма на Биопромотер (5,3%).
Най-високи стойности за АЕ се отчитат отново във вариантите с ниска норма на
Хумипромотер (64,3 g/g) и Биопромотер (38,9 g/g).

В заключение, коефициентът на използване на N и АЕ при царевицата са по-високи
при средни норми, докато при рукола по-ефективни са ниските норми на органичните
торове.

12. Физиологични и биохимични показатели
12.1. Физиологични и биохимични показатели в цветове на невен

Общият хлорофил (a+b) е най-висок при торене на растенията с оборски
тор+Аминозол (1,060 mg.g-1) в Излужена смолница. Каротеноидното съдържание в
цветове на невен е най-високо при вариант Т5 (Хумипромотер+Аминозол) - 1,695 mg.g-1 и
най-ниско в контролата - 0,647 mg.g-1 (фиг.25). Различните органични торове значително
влияят върху количеството общ хлорофил в растенията, но получените от животински
източници имат по-добър ефект върху скоростта на фотосинтезата (Hasan et al., 2014).

Фиг.25. Съдържание на фотосинтетични пигменти (хлорофил „а”, хлорофил „b” и
каротeноиди) в цветове на невен, отглеждан на Излужена смолница.
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Фиг.26. Съдържание на общи феноли, флавоноиди, антиоксидантен капацитет (DPPH) и
фериредуциращ антиоксидантен потенциал (FRAP) в цветове на невен на Излужена
смолница

Най-високото съдържание на феноли, флавоноиди и антиоксидантна активност,
анализирана по двата метода DPPH и FRAP се измерва в цветовете на невен, третиран с
оборски тор плюс биоактиватори (T10 и Т11) (Фиг.26).

Хумипромотер и Биопромотер имат сходно влияние и подобряват антиоксидатната
активност на лечебните растения.

На Алувиално-ливадна почва се отчита най-високо съдържание на каротеноиди в
цветове от невен при варианта с Биопромотер+ Аминозол (Т8) - 1,592 mg.g-1 (Фиг.27).

Фиг.27. Съдържание на фотосинтетични пигменти (хлорофил „а”, хлорофил „b” и
каротеноиди) в цветовете на невен, отглеждан на Алувиално-ливадна почва.

Най-високо съдържание на хлорофил „а” (0,352 mg.g-1) и общ хлорофил (0,847 mg.g-1)
се отчита във вариант Т5 (Хумипромотер+Аминозол), а на хлорофил „b” (0,578 mg.g-1)
във вариант Т8 (Биопромотер+Аминозол).

Сравнителният анализ на нивото на антиоксидантните метаболити (фиг.28) в цветове
от невен, отглеждан на Алувиално-ливадна почва показва, че най-голямо количество
феноли се съдържат във варианта с Биопромотер. Количеството на флавоноидите, обаче е
най-високо във вариантите с оборски тор. Флавоноидното съдържание в цветове от невен,
отглеждан на двата почвени типа е по-високо в третиранията с органични торове спрямо
вариантът с внесени минерални торове.
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Фиг.28. Съдържание на общи феноли, флавоноиди, антиоксидантен капацитет (DPPH) и
фериредуциращ антиоксидантен потенциал (FRAP) в цветове на невен на Алувиално-
ливадна почва

Комбинацията от органични торове и листни торове с аминокиселини намалява FRAP
и DPPH активностите. Това е свързано с внасянето на допълнителни количества азот.
Доказано е, че прилагане на торове с по-ниско съдържание на азот води да подобряване на
синтеза на вторични метаболити, включително антиоксиданти в различни билкови
растения (Chand et al., 2011; Nourimand et al., 2012; Siddiqui et al., 2011).

12.2.Физиологични и биохимични показатели в листа на босилек
На Излужена смолница съдържанието на каротеноиди в босилек варира

значително в зависимост от вида на използваните торове (фиг.29). Най-високо е във
варианта с оборски тор (0,562 mg.g-1), следван от Хумипромотер+Аминозол (0,561 mg.g-1).
Количеството общ хлорофил в растенията е най-високо в третирането с оборски тор плюс
течни биоактиватори.

Фиг.29. Съдържание на фотосинтетични пигменти (хлорофил „а”, хлорофил „b” и
каротeноиди) в листа на босилек, отглеждан на Излужена смолница.

Съдържанието на фенолни съединения е най-силно повлияно от листното торене с
Аминозол. Най-високите стойности са регистрирани, когато растенията са наторени с
Хумипромотер в комбинация с Аминозол (фиг.30). Сравнителният анализ на растенията,
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торени с органични торове показва най-високо количество фенолни съединения във
варианта с Хумипромотер.

Фиг.30. Съдържание на общи феноли, флавоноиди, антиоксидантен капацитет (DPPH) и
фериредуциращ антиоксидантен потенциал (FRAP) в листа на босилек на Излужена
смолница

Торенето с оборски тор е предпоставка за получаване на по-високо количество общи
феноли в сравнение с Биопромотер. При третиране с минерални торове се наблюдава по-
висок ефект, отколкото при вариантите с внесени Биопромотер и оборски тор. Ефектът на
листните торове с аминокиселини по отношение на съдържанието на флавоноиди в
босилек на Излужена смолница, дава съществени разлики между вариантите. Когато
растенията се третират с Хумипромотер в комбинация с Аминозол е получен най-високия
резултат по този показател. Флавоноидите значително се повишават и във варианта с
оборски тор+Аминозол в сравнение с растенията, третирани само с оборски тор (Т9). При
варианта с торене с Биопромотер съдържанието на феноли в листата на босилек е по-
ниско в сравнение с комбинираното торене. Най-ниско съдържание на флавоноиди са
получени при третиране с NPK.

Във вариантите с органични торове плюс аминокиселини е отчетена по-висока FRAP
активност в сравнение с контролата и торените с NPK варианти (фиг.30). Най-висока
антиоксидантна активност притежават растенията, третирани с Хумипромотер+Аминозол
(Т5). Босилекът, третиран само с Хумипромотер показва по-висока антиоксидантна
активност от торения с оборски тор. Най-ниска антиоксидантна активност имат
растенията в контролата и във варианта с Биопромотер. Почти не се наблюдават разлики
във варирането на резултатите, получени при анализа на антиоксидантния капацитет
DPPH в листа на босилек. Piluzza and Bullitta (2011) предполагат, че фенолното
съдържание може да се използва като индикатор за антиоксидантните свойства. В
настоящето изследване не се открива корелация между количеството фенолни съединения
в босилека и антиоксидантите. Това се потвърждава и от Tarchoune et al. (2012), които
съобщават, че липсата на корелация може да се обясни с факта, че други антиоксидантни
хидрофилни молекули се синтезират при стресови условия.

Най-високо съдържание на хлорофил “а” в листа на босилек, отглеждан на
Алувиално-ливадна почва се наблюдава при третирането с Хумипромотер+Аминозол -
1,918 mg.g-1, а на хлорофил „b” във варианта с оборски тор+Аминозол - 1,087 mg.g-1
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(фиг.31). Торенето с оборски тор има по-силно влияние върху количеството общ
хлорофил в листата, в сравнение с Биопромотер и Хумипромотер.

Фиг.31. Съдържание на фотосинтетични пигменти (хлорофил „а”, хлорофил „b” и
каротeноиди) в листа на босилек, отглеждан на Алувиално-ливадна почва.

Резултатите за съдържание на феноли в босилек, отглеждан на Алувиално-ливадна
почва се различават съществено от тези за Излужена смолница. Най-високо съдържание
на фенолни съединения и общи флавоноиди, а също и най-висок антиоксидантен
потенциал се отчитат във варианта с минерално торене (Т2). Количеството им за двата
алтернативни органични тора е по-високо в сравнение с оборския тор (фиг.32). Вариантът
с оборски тор+Аминостим био има добри резултати, докато комбинацията на този течен
тор с Биопромотер е с най-ниски стойности по отношение на изследваните показатели.

Фиг.32. Съдържание на общи феноли, флавоноиди, антиоксидантен капацитет (DPPH) и
фериредуциращ антиоксидантен потенциал (FRAP) в листа на босилек на Алувиално-
ливадна почва

Анализираните с FRAP метода растения, третирани с Хумипромотер+Аминозол
показват леко повишена антиоксидантна активност спрямо Хумипромотер и
Хумипромотер+Аминостим био. Стойностите, получени за DPPH капацитета са почти
еднакви за всички анализирани варианти, като вариантът с Биопромотер+Аминозол леко
надвишава контролата.
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В заключение трябва да се отбележи, че органичните торове и биоактиваторите
оказват положително влияние върху физиологичните и биохимични показатели, отчетени
в цветове на невен и листа на босилек.

13. Микробиологични изследвания
Данните от направения микробиологичен анализ на Хумипромотер и Биопромотер

показват, че в тях има амонифициращи микроорганизми, съответно – 6 КОЕ 103 g/тор при
Хумипромотер и 2 КОЕ 103 g/тор при Биопромотер.

Фиг. 33. Група микроорганизми при инкубация на МПА, LSD - 48 %; P < 0.5

Това е групата микроорганизми, участващи активно при разлагане на новопостъпили
в почвата органични вещества. Отчетени са най-голям брой колонии амонифициращи
микроорганизми, в сравнение с останалите групи. Най-високи са тези стойности при
вариантите с най-високата норма Хумипромотер и във вариантите със средна норма
Биопромотер, съответно -159 и 133 КОЕ 103g/почва (фиг.33).

Количеството на бактериите, усвояващи минерален азот е най–голямо във
вариантите със средни норми и на двата изпитвани тора. Най–слабото увеличение спрямо
контролата се наблюдава във вариантите с ниски норми Хумипромотер и Биопромотер,
при които са отчетени и най–ниски стойности на минерален азот и усвоим фосфор. Това
показва, че съдържанието на азот и фосфор в почвата, както и количеството внесен тор
влияят съществено върху минерализационните процеси.

В сравнение с разгледаните до тук две групи почвени микроорганизми, количеството
актиномицети в ризосферната зона на царевицата е значително по–малко. Най-голям
брой колонии са отчетени във вариантите с висока норма Хумипромотер и средна и
висока норма Биопромотер - 23, 25 и 24 КОЕ 103 g/почва съответно. Актиномицетите
участват както в образуването, така и в минерализирането на хумуса и вероятно в периода
след прибиране на царевицата, тези процеси в почвата протичат по-слабо.

Подобно на актиномицетите е и разпространението на микроскопични гъби в
различните варианти на опита. Увеличението на микроскопичните гъби при вариантите с
Хумипромотер е почти двойно спрямо контролата. Нарастването им във вариантите с
Биопромотер е по-голямо спрямо контролата и вариантите с Хумипромотер. Известно е,
че гъбите се включват в по-късните етапи от разлагането на органичните вещества.
Вероятно във вариантите с високата норма Биопромотер минерализационните процеси се
забавят заради внесеното по-голямо количество органична материя. Органичното торене
влияе значително върху разпространението на целулозоразлагащи микроорганизми в
почвата. Биологичното разграждане на целулозата е един от основните микробиологични
процеси в почвата, тъй като тя има голяма роля във въглеродния цикъл (фиг.34). Най-
силно е разпространението на тази група микроорганизми при вариантите със средна и
висока норма Хумипромотер и високата норма Биопромотер.
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Фиг.34. Група микроорганизми при инкубация върху среда на Гутчинсон, LSD - 32 %;
P < 0.5

В по-високите норми органични торове се съдържа по-голямо количество въглерод,
което стимулира дейността на целулозоразграждащите микроорганизми.

В заключение можем да кажем, че изпитваните органични торове - Хумипромотер и
Биопромотер, оказват положително влияние върху разпространението на основни групи
микроорганизми в ризосферната зона на царевица.

14. ИЗВОДИ
1. Установено е, че процесите на минерализация на Хумипромотер и Биопромотер в
Излужена смолница и Алувиално-ливадна почва през първата година след внасянето им
се осъществява по-бързо в сравнение с говеждия оборски тор. Минерализацията на
оборски тор е с по-голяма интензивност през втората година на фона на тестваните два
нови органични тора.
2. Установено е, че с нарастване на торовата норма се увеличава скоростта на
минерализация на азота от Хумипромотер и Биопромотер в Излужена смолница.
Минерализацията в Алувиално-ливадна почва протича с по-ниска скорост особено при
високите норми в началния етап. Към 90-ия ден Биопромотер се минерализира по-бързо
и се оказва по-подходящ за условията на Алувиално-ливадна почва.
3. Нарастващите норми органични торове (Хумипромотер и Биопромотер) увеличават
количеството на подвижните форми на фосфор и калий в Излужена смолница и
Алувиално-ливадна почва при 2 тест-култури - рукола (45 дни) и царевица (90 дни). По-
ясно тази тенденция е изразена във вариантите с Хумипромотер.
4. Установено е нарастване на общото количество органичен въглерод средно с около 7
до 13% в зависимост от внесените органични торове в Излужена смолница и
Алувиално-ливадна почва през първата година. През втората година количеството на
общия въглерод постепенно слабо намалява във всички варианти.
5. Нарастващите норми Хумипромотер и Биопромотер ускоряват процесите на
минерализация в Излужена смолница и Алувиално-ливадна почва, като едновременнно
с това се увеличава и количеството на органичния въглерод, характеризиращ
хумификационните процеси в почвата.
6. Установено е, че добивът от свежата биомаса на невен, рукола и босилек е по-висок в
резултат от действието на Хумипромотер и Биопромотер в сравнение с оборския тор.
Ефектът от аминокиселините е добре изразен като Аминозол има видимо по-изявен
ефект от Аминостим био.
7. Доказана е положителната корелация между добива и износа на азот, фосфор и калий
с растителната продукция. Хумипромотер и Биопромотер допринасят повече за
нарастване на износа на азот в сравнение с оборски тор. Износът на фосфор и калий е
най-нисък във вариантите с Биопромотер в сравнение с останалите органични торове.
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8. Установено е, че коефициентите на използване на азот от Хумипромотер и
Биопромотер са по-високи в сравнение с тези на оборския тор на Излужена смолница и
Алувиално-ливадна почва.
9. Органичните торове и биоактиваторите оказват положително влияние върху
биохимичните показатели - общ хлорофил, съдържание на каротеноиди, фенолни
съединения, общи флавоноиди, FRAP и DPPH антиоксидантна активност, определени в
цветове на невен и листа на босилек.
10. Установено е, че изпитваните органични торове - Хумипромотер и Биопромотер,
оказват положително влияние върху разпространението на основни групи
микроорганизми в ризосферната зона на царевица. В Излужена смолница са отчетени
най-голям брой колонии амонифициращи микроорганизми, в сравнение с останалите
групи в резултат от внасянето на висока норма Хумипромотер и средна норма
Биопромотер, съответно– 159 и 133 КОЕ 103g/почва.

ПРИНОСИ

1. За пръв път в България е изпитано действието на органичните торове Хумипромотер
и Биопромотер, произведени по иновативна технология, която се осъществява чрез
обогатяване със специфичен комплекс микроорганизми и ензими.
2. Установено е, че процесите на минерализация в Излужена смолница и Алувиално-
ливадна почва през първата година след внасянето на Хумипромотер и Биопромотер се
осъществяват по-бързо в сравнение с говеждия оборски тор.
3. Определена е оптималната норма на торене с новите органични торове при две
култури от различни растителни семейства - сем. Кръстоцветни и сем. Житни,
специфична за конкретния почвен тип. С най-висок ефект са ниската (50 mg.съд-1) и
средна норма (100 mg.съд-1) на Хумипромотер и Биопромотер в условията на Излужена
смолница и ниската норма (50 mg.съд-1) в Алувиално-ливадна почва.
4. Течните биоактиватори с аминокиселини Аминозол и Аминостим био са изпитани за
двегодишен период при различни култури и на два почвени типа. Доказан е
положителния им ефект върху добива от свежа биомаса на тестваните култури.
5. На базата на моделни съдови опити е установено, че течните биоактиватори с
аминокиселини имат доказано влияние върху изследваните физиологични и
биохимични показатели - хлорофил (а+b), каротеноиди, феноли, флавоноиди и
антиоксидантна активност (DPPH и FRAP).
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application in agriculture"
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Summary

The dissertation contains a characteristic and evaluation of the processes of
mineralization and humification in a pot fertilizer experiments with Еutric Fluvisol and Haplic
Vertisol from the experimental station Calapica and Boujurishte of Nikola Poushkarov Institute
of Soil Science, Agro technology and Plant Protection. It has established the influence of organic
fertilizers on pellets - Humipromoter, Biopromoter and farmyard manure independently and in
combination with liquid bioactivators with amino acids - Aminosol and Aminostim bio on the
yield and uptake of macronutrients (nitrogen, phosphorus and potassium) from biomass of
medicinal plants - marigold, arugula, basil and forage culture maize. The posteffect of imported
organic fertilizers was investigated. The nitrogen utilization rate of the imported fertilizers was
calculated using the method of differences. Summary data shows that the organic fertilizers and
biostimulants have a positive effect on biochemical parameters - total chlorophyll, content of
carotenoids, phenolic compounds, total flavonoids, FRAP and DPPH antioxidant activity,
measured in the flowers of marigold and leaves of basil.


