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ВЛИЯНИЕ НА БИОСТИМУЛАТОРА АВЕЙКЪН ВЪРХУ 

ПРОДУКТИВНОСТТА И ФИТОСАНИТАРНИЯ СТАТУС НА 

ГЛАВЕСТО ЗЕЛЕ И БРОКОЛИ 

СТОЙКА МАШЕВА, ВИНЕЛИНА ЯНКОВА, ГАЛИНА АНТОНОВА, ЦВЕТАНКА ДИНЧЕВА 

ИЗК ”МАРИЦА”-ПЛОВДИВ 

 
Резюме 
Проучено е влиянието на биостимулатора 
Авейкън® върху върху продуктивността и 
фитосанитарния статус на главесто зеле сорт 
Кьосе 17 и броколи сорт Jade F1, отглеждани в 
условия на късно полско производство. 
Опитите са проведени през периода 2008-
2009 г. в ИЗК ”Марица”- Пловдив. 
Третирането с Авейкън® стимулира 
растежните и продуктивни прояви при 
главесто зеле и броколи. Почти всички 
изследвани показатели са с по-високи 
стойности при третираните растения. При 
главестото зеле значително е увеличението 
при външния кочан и розетъчните листа. В 
резултат от третирането се увеличават 
размерите на зелките с 19.09%, а увеличението 
на теглото им е с 33,14% спрямо контролния 
вариант. Формираните зелки са с увеличена 
плътност и твърдост (13,63%). При броколи 
най-значително е увеличението при масата на 
корена и листата. В резултат от третирането се 
увеличават размерите на главите от 10,96% – 
до 13,90%, а увеличението на теглото на 
главите е с 12,47% спрямо контролния 
вариант. Увеличена е и плътността на главите. 
Установено е, че растенията третирани с 
Авейкън® са по-слабо възприемчиви към 
нападение от болести и неприятели. 
 
Ключови думи: биостимулатор, продуктивни 
прояви, мана, листни въшки, листогризещи 
гъсеници 
 
Увод 
Зеленчуковите култури от вид Brassica 
oleraceae L. представляват група от 
разнообразни морфотипове, някои от които 
като вариететите главесто зеле и броколи се 
оценяват не само като култури с икономическо 
значение, но и като потенциален източник на 
ценни вещества с доказан антиоксидантен и 
антиканцерогенен ефект. Тези култури са 
познати като носители на голям брой протеини 

и фитохимикали. Те са основни компоненти в 
програмите за здравословно и рационално 
хранене. Главестото зеле и броколито по 
своите биологични изисквания се отнасят към 
групата на студоустойчивите и влаголюбиви 
култури. Те са растения на дългия ден, които 
се развиват добре на плодородни почви. 
През вегетацията зелевите култури, в това 
число главестото зеле и броколито, се нападат 
от голям брой болести и неприятели. 
От болестите c най-голямо икономическо 
значение е маната (Peronospora parasitica Pers 
ex Fr.). При силно нападение тя причинява 
значителни загуби и влошава търговския вид 
на продукцията (McRitchie,1973). 
От неприятелите най-опасни са зелевата 
листна въшка (Brevicoryne brassicae L.), която 
е олигофаг по кръстоцветните култури и 
видовете от разред Lepidoptera (Pieris 
brassicae L., Plutella maculipennis Curt., 
Mamestra brassicae L.) (Abraham, 1990; 
Hildenhargen et al. 1991; Ellis et al., 1996;). 
Повредите от тези неприятели водят до 
намаляване на добивите и влошаване 
качеството на продукцията. Загубите от 
болестите и неприятелите могат бъдат 
значително намалени чрез третиране с 
химични продукти за растителна защита. 
(Matheron and Porchas, 1998). Те обаче 
замърсяват продукцията и носят риск за 
здравето на консуматорите. Всички практики, 
които намаляват вредното действие на 
вредителите и позволяват да се редуцират 
химичните третирания повишават качеството 
и безопасността й 
Отглеждането на главесто зеле и броколи в 
уславия на оптимален воден и хранителен 
режим са предпоставка за добър растеж, 
повишена продуктивност и подобрен 
фитосанитарен статус. За това допринасят и 
третиранията през вегетацията на културите с 
листни торове и растежни регулатори, какъвто 
е Авейкън®. Той е специализиран листен 
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препарат за форсиране на зеленчуковите 
култури. 
 
Целта на проучването е да се установи 
влиянието на биостимулатора Авейкън® върху 
растежа, продуктивността и фитосанитарния 
статус при главесто зеле и броколи, 
отглеждани в условия на късно полско 
производство. 
 
Материал и методи 
Проучването е проведено през периода 2008-
2009 г. в ИЗК ”Марица”- Пловдив при 
главесто зеле сорт Кьосе 17 и броколи сорт 
Jade F1, отглеждани в условия на късно полско 
производство. Извършени са две третирания с 
продукта Авейкън®: третиране на разсада и 
третиране една седмица след разсаждане. Доза 
на приложение – 250 мл/дка. Опитна площ – 
200 м2.  
Авейкън® е продукт на фирма Chemtura. 
Водоразтворим концентрат на азотно-цинков 
комплекс в съчетание с най-необходимите за 
зеленчуковите култури, микроелементи, 
приведени в по-лесно усвоима форма. 
Механизмът на действие на продукта е 
следният: поддържа високо ниво на 
фотосинтетично фосфорилиране, при което се 
увеличава усвояването на слънчевата светлина 
и превръщането й в енергия. Подобрява се 
растежът на корените и се увеличават 
възможностите на растението да извлече 
повече хранителни вещества и влага от 
почвата, в резултат на което по-лесно се 
преодоляват критичните фази от развитието, 
подобряват се растежът и плододаването. 
Отчитани биометрични показатели: 
Във фаза стопанска зрялост са направени 
биометрични измервания.  
Главесто зеле: диаметър на розетката; брой и 
маса на розетъчните листа; дължина и тегло на 
външния кочан; височина на вътрешния кочан; 
дължина и тегло на корена; размери и тегло на 
зелката; плътност и твърдост на зелката. 
Броколи: тегло, височина и диаметър на 
централната цветна глава; дължина, диаметър 
и маса на стъблото; маса на корена; диаметър 
на листната розетка; брой и маса на листатата; 
височина на растенията; плътност и 
изправеност на централната глава. 
Отчитанията са извършени в 4 повторения 
по10 растения. 
През вегетацията са проведени обследвания за 
установяване видовия състав и степента на 
нападение от болести и неприятели.  

Фитосанитарен статус 
Нападението от мана е отчетено по 10-бална 
скала (0-9). Изчислен е индекс на нападение 
по формулата на Williams (1985).  
Оценката за нападение от неприятели е 
направена по адаптирана скала с бал от 0 до 4 
за зелева листна въшка Brevicoryne brassicae L. 
(модифицирана по Leckie et al., 1996 и Ellis et 
al., 1998) и скала с бал от 0 до 5 за 
листогризещи гъсеници от видовете Pieris 
brassicae L., Plutella maculipennis Curt., 
Mamestra brassicae L.(модифицирана по 
Dickson and Eckenrode, 1980 и Cartea et al., 
2008). 
Получените резултати са обработени 
математически чрез вариационен анализ 
(Лакин, 1990). 
 
Резултати и обсъждане 
Третирането с Авейкън стимулира растежните 
и продуктивни прояви при главестото зеле и 
броколи. Почти всички изследвани показатели 
са с по-високи стойности при третираните 
растения, в сравнение с тези в контролата. 
Визуално третираните растения през вегетация 
се открояват с по-тъмно зелена листна маса и 
по-мощен хабитус. 
Влияние на Авейкън® върху продуктивните 
прояви и фитосанитарния статус при 
главесто зеле Кьосе 17. Третирането с 
Авейкън® стимулира растежните прояви при 
главестото зеле. Най-значително е 
увеличението при външния кочан и 
розетъчните листа. В резултат от третирането 
се увеличават размерите на зелките с 19,09%, а 
увеличението на теглото им е с 33,14% спрямо 
контролния вариант. Съответно с такъв 
процент се увеличава и добивът от декар. 
Формираните зелки са с увеличена плътност и 
твърдост (13,63%) ( табл. 1). 
Третирането с Авейкън® оказва влияние и 
въру възприемчивостта на растенията към 
причинителя на мана Peronospora parasitica 
Pers ex Fr. По-мощните, по-добре развити 
растения по-слабо се нападат от патогена. При 
тях е отчетен по-нисък индекс на нападение от 
мана (табл. 2).  
През периода на експеримента са проведени 
ентомологични обследвания в посева с 
главесто зеле, при които е установено 
нападение от зелева листна въшка (Brevicoryne 
brassicae L.) и листогризещи гъсеници (Pieris 
brassicae L., Plutella maculipennis Curt., 
Mamestra brassicae L.). Отчетени са 
показателите процент нападнати растения с 
повреди от неприятелите и степен на 
нападение. При оценка на нападението от 
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B. brassicae не се наблюдават съществени 
различия между варианта с Авейкън® и 
нетретираната контрола. При отчитане 
нападението от листогризещи гъсеници се 
наблюдават някои различия. Нападението при 
третираните растения е по-слабо. Те са по-
малко предпочитани от тези неприятели и по-
лесно се възстановяват. Вероятно продуктът 
не вилияе пряко върху числеността на 
неприятелите, но добре развитите растения 
имат по-голяма съпротивителна сила, 
преодоляват повредите и това се отразява 
положително съответно върху добива и 
качеството на продукцията (табл. 3, 4). 
Подобни резултати са отчетени и при 
третиране на праз Старозагорски 72 с 
Авейкън® в същата доза. Степента на 
нападение от ръжда и трипс при третираните 
растения също е по-ниска (Машева и др. 2012). 
Влияние на Авейкън върху продуктивните 
прояви и фитосанитарния статус при 
броколи. Третирането с Авейкън® стимулира 
растежните и продуктивни прояви и при 
броколи. Най-значително е увеличението при 
масата на корена и листата. В резултат от 

третирането се увеличават размерите на 
главите с 10,96 – до 13,90%, а увеличението на 
теглото на главите е с 12,47% спрямо 
контролния вариант. Увеличена е и плътността 
на главите (табл. 5). 
В експерименталния посев от броколи е 
установено нападение от мана. Индексът на 
нападение е сравнително нисък, но има 
различия в степента на поражение при 
третираните и нетретирани растения. Както 
при главестото зеле, така и при броколито е 
установено по-слабо нападението при 
третираните с авейкън растения, в сравнение с 
нетретираните (табл. 6). Причините за по-
слабото нападение вероятно са същите – по-
добре развитите растения по-слабо се нападат 
от патогена.  
При проведените ентомологични обследвания 
в същия посев в края на вегетацията на 
културата е установено нападение от зелева 
листна въшка и листогризещи гъсеници. 
Отчетените показатели при варианта с 
Авейкън® не се различават същественно от 
тези, отчетени в контролата (Табл. 7 и 8).  

 
Таблица 1. Биометрични измервания при зеле сорт Кьосе 17, 

третирано с биостимулатора Авейкън® 
Показатели 
(средно на 1 растение) 

Мярка 
Нетретирано 

К 
Третирано с 
Авейкън 

% спрямо К 

1. Диаметър на розетка 
(D1/D2) 

cm 
80,00±9,57/ 
77,60±7,67 

96,20±7,26/ 
93,60±8,65 

120,25/ 
120,62 

2. Розетка листа 
брой 
маса 

 
бр. 
kg 

 
15,00±1,22 
1,026±0,22 

 
19,00±0,71 
1,510±0,15 

 
126,66 
147,17 

3. Външен кочан 
дължина 
тегло 

 
cm 
kg 

 
7,10±0,42 

0,138±0,02 

 
9,80±0,45 
0,188±0,04 

 
138,03 
136,23 

4. Вътрешен кочан 
височина 

 
см 

 
9,40±2,41 

 
10,07±1,40 

 
113,82 

5. Корен 
дължина 
тегло 

 
cm 
kg 

 
20,00±3,16 
0,133±0,02 

 
20,76±2,30 
0,130±0,02 

 
103,80 
97,74 

6. Зелка- глава 
височина 
ширина 
тегло 

 
cm 
cm 
kg 

 
17,30±1,79 
22,00±1,22 
2,112±0,28 

 
20,60±1,95 
26,20±2,86 
2,812±0,24 

 
119,07 
119,09 
133,14 

7. Плътност степен 4,4±0,55 5±0,00 113,63 

8. Твърдост степен 4,4±0,55 5±0,00 113,63 
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Таблица 2. Индекс на нападение от мана при главесто зеле сорт Кьосе 17, 
третирано с Авейкън® 

Вариант 
Индекс на нападение от мана % 
2008 2009 Средно 

Третирано с Авейкън® 

 
22,45±0,58 24,81±0,82 23,63±0,69 

Нетретирано 
 

35,42±1,42 37,76±1,43 36,59±0,28 

 
Таблица 3. Повреди от зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae L.) 

при главесто зеле сорт Кьосе 17, третирано с Авейкън® 
 

Вариант 
Повредени растения, % Степен на нападение 

2008 2009 средно 2008 2009 средно 
Третирано с 
Авейкън® 

15,00±10,00 25,00±20,82 20,00±14,72 0,20±0,08 0,55±0,39 0,38±0,21 

Нетретирано 17,50±12,58 30,00±25,81 23,75±18,87 0,38±0,26 0,53±0,43 0,45±0,34 

 
Таблица 4. Повреди от листогризещи гъсеници при главесто зеле сорт Кьосе 17, 

третирано с Авейкън® 
 

Вариант 
Повредени растения, % Степен на нападение 

2008 2009 средно 2008 2009 средно 
Третирано с 
Авейкън® 

55,00±12,91 42,50±5,00 48,75±4,79 1,18±0,35 0,88±0,15 1,03±0,22 

Нетретирано 57,50±9,57 50,00±8,16 53,75±4,78 1,20±0,08 1,05±0,17 1,13±0,09 

 
Табл. 5. Биометрични измервания при броколи сорт Jade F1, третирано с Авейкън® 

 
Показатели 
(средно на 1 растение) 

Мярка 
Нетретирано 

К 
Третирано с 
Авейкън 

% спрямо К 

1. Тегло на централна  
цветна глава 

kg 0,505±0,18 0,568±0,08 112,47 

2. Височина на централна 
цветна глава 

cm 15,40±1,78 15,95±1,59 103,57 

3. Диаметър на централната 
цветна глава (D1/D2) 

 
cm 

15,50±2,495/ 
15,10±2,62 

17,25±1,98/ 
17,20±1,72 

110,96/ 
113,90 

4. Дължина на стъблото cm 21,90±2,93 23,80±1,53 108,67 
5. Диаметър на стъбло 
(D1/D2) 

см 
4,10±0,44/ 
4,10±0,51 

4,20±0,41/ 
4,10±0,29 

102,43/ 
100,00 

6. Маса на стъблото kg 0,352±0,10 0,344±0,05 97,73 

7. Маса на корена kg 0,186±0,05 0,240±0,08 129,03 

8. Диаметър на лист- 
ната розетка (D1/D2) 

cm 
94,60±2,633/ 
97,90±2,234 

98,20±5,55/ 
99,90±3,573 

103,80/ 
102,04 

9. Листа 
брой 
маса 

бр. 
kg 

16,90±2,28 
0,785±0,24 

16,50±2,59 
0,959±0,16 

97,63 
122,16 

10. Височина на растението cm 65,00±3,16 69,80±6,07 107,38 

11. Плътност   4,5±0,63 5,0±0,00 111,11 

12. Изправеност  4,5±0,63 5,0±0,00 111,11 
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Таблица 6. Индекс на нападение от мана при броколи сорт Jade F1, 

третирано с Авейкън® 

 

Вариант 
Индекс на нападение от мана % 

2008 2009 Средно 

Третирано с Авейкън® 16,31±1,07 18,54±0,54 17,42±0,27 

Нетретирано 25,64±1,39 28,97±1,45 27,30±0,39 

 
Таблица 7. Повреди от зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae L.)при броколи сорт Jade F1 

третирано с листен тор Авейкън® 
 

Вариант 
Повредени растения, % Степен на нападение 

2008 2009 средно 2008 2009 средно 
Третирано с 
Авейкън® 

17,50±9,57 20,00±18,25 18,75±4,78 0,32±0,15 0,28±0,22 0,30±0,04 

Нетретирано 20,00±8,16 22,50±15,00 21,25±4,78 0,45±0,06 0,40±0,28 0,43±0,12 

 
Таблица 8. Повреди от листогризещи гъсеници при броколи сорт Jade F1 

третирано с листен тор Авейкън® 
 

Вариант 
Повредени растения, % Степен на нападение 

2008 2009 средно 2008 2009 средно 
Третирано с 
Авейкън® 

37,50±5,00 47,50±5,00 42,50±2,89 0,75±0,30 0,90±0,14 0,83±0,20 

Нетретирано 42,50±9,57 42,50±5,00 42,50±5,00 0,88±0,44 0,80±0,42 0,84±0,43 

 
 
Изводи 
Третирането с Авейкън® стимулира 
растежните прояви при главестото зеле. 
Установено е увеличение на теглото на 
зелките с 33,14% спрямо контролния вариант.  
При броколито е установено увеличение на 
теглото на главите при третираните растения с 
12,47% спрямо контролния вариант. 
Формираните глави са по-плътни. 
Третирането с Авейкън® ограничава 
незначително нападението от болести и 
неприятели. 
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