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Abstract 
Certificated for organic agriculture German 
biopreparation Bioaktiv is prepared by innovation 
technology, which allow after dissolving in water 
to induce formation of active oxygen. The 
biopreparation consist at 100% of his content 
activated epsomite (MgSO4 x 7H2O). 
It was treated red piper (Capsicum annuum L.) 
sort “Amphora” and tomatoes (Solanum 
lycopersicum L.) sort “Optima” with Bioaktiv. 
The experiments were carried out at the 
Experimental base of the UARD – Plovdiv, in 
Kilifarevo. The piper is grown under field 
conditions. It was treated only once by spraying in 
phenophase “4-5 leaf ”. It is used in standard 
dose. The tomatoes are grown at greenhouse. 
Bioactiv was applied only once by irrigation in 
phenophase “budding-flowering”. 
It was examined the length of the stem, number of 
the fruits (ripe and unripe) and the yield from first 
picking. It was established significant increasing 
of these indices using Bioaktiv only once by 
spraying in phenophase “4-5 leaf ”. Similarly, the 
treatment with Bioaktiv by irrigation increase the 
yield from first picking of tomatoes. 
 
Key words: biopreparation, Bioaktiv, piper, 
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Резюме 
Сертифицираният за биологично земеделие 
немски препарат Биоактив е получен по 
иновационна технология, която позволява в 
разтворено състояние да предизвиква отделяне 
на активен кислород. Вариантът му при 
прилагане в растениевъдството съдържа в 
100% от състава си активиран епсомит (MgSO4 
x 7H2O).  
Бяха обработени с Биоактив червен пипер 
(Capsicum annuum L.) сорт „Амфора” и домати 
сорт „Оптима”. Опитите са проведени в 
Експерименталната база към ВУАРР – 
Пловдив, гр. Килифарево. Пиперът е отгледан 
при полски условия. Пръскан е еднократно с 
разтвор на Биоактив във фаза “4-5 лист”. 
Приложен е в стандартна доза. Доматите са 
отгледани при оранжерийни условия. 
Биоактив е приложен еднократно чрез 
поливане на доматите във фаза бутонизация-
начало на цъфтеж.  
При червения пипер са изследвани височина 
на стъблото, брой завръзи и добив при първо 
бране. Установено е достоверно увеличение на 
стойностите на трите показатели при опитния 
вариант спрямо контролата. При домати е 
определен добивът при първо бране, като 
също е отчетена достоверна разлика при 
обработка с разтвор на Биоактив. 
 
Ключови думи: биопрепарат, Биоактив, 
пипер, домати, симбиоза, активен кислород 
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Въведение 
 
През последните 30-40 години са направени 
значителни инвестиции за развитие на 
интензивното земеделие в стремежа за 
получаването на големи количества добиви. 
През този период световната растениевъдна 
продукция e повишена до 180%, но загубите от 
болести, неприятели и плевели са се 
увеличили повече от 3 пъти, а разходите за 
растителна защита – 5-6 пъти. Това довежда до 
оправдан отлик от потребителите на 
селскостопанска продукция, като тяхната 
загриженост се изразява относно: 
безопастността на храните; ефекта на методите 
на земеделско производство върху околната 
среда; условията за отглеждане на 
селскостопанските животни. В резултат през 
последните две десетилетия контролът и 
безопастността на храните се увеличиха, както 
и опазването на околната среда. Това 
рефлектира и върху увеличеното търсене на 
биологична (органична) продукция, като 
например във Великобритания още през 2000 
г. близо 75% от домакинствата са купували 
биологични храни. Съществен интерес 
представляват също продуктите отрастения, 
получени чрез подходящи технологии, които 
максимално да запазват полезните съставки и 
същевременно да са безвредни (Иванова, 
Якимов, 2012). Пестицидите се отразяват 
твърде негативно при попадане в човешкия 
организъм. Голяма част от тях имат 
кумулативен ефект. Приложени във високи 
дози върху агроценозите, те могат да 
подтиснат растежа и развитието на културните 
растенията, както и на полезни 
микроорганизми (Иванова и кол., 2011). В 
някои случаи високите дози от азотни торове 
стимулират развитието на патогенни гъби, 
като Fussarium, Alternaria (Танова и кол., 
2010). Проучвания сочат по-слаба ефективност 
на синтетичните фунгицидите, прилагани за 
контрол на причинителя на кореновото гниене 
при цвекло – Rhizoctonia solani Kühn, за 
разлика от някои биопрепарати (Танова, 2003). 
Ujvari (2002) смята, че прилагането на 
биопрепарати като алтернативни средства в 
растителната защита е не само переспективно, 
но и дори крайно необходимо, като нов подход 
в растителната защита.  
Съобразно факта, че се използва в над 40 
държави, такъв переспективен биопрепарат се 
явява Биоактив, произведен в Германия. В 
растениевъдството се използва за стимулиране 
на растежа и развитието на голям брой 
растения, приложен посредством 1-3 

пръскания по време на вегетацията. Поради 
уникалния му принцип на действие, 
изследователи откриват все повече аспекти за 
приложението му и проучване на механизма 
на влиянието му върху биологичните обекти. 
Така например, той също намира приложение 
като добавка към фуражи за животни 
(увеличава количеството на полезната 
микрофлора в храносмилателния тракт, като 
същевременно редуцира отделянето на 
амоняк); за компостиране; за пречисване на 
води от нежелани органични остатъци; при 
септични ями, като втечнява на твърдата маса. 
По официални данни на фирмата 
производител, действието на биопрепарата 
Биоактив се заключава в отделяне на активна 
форма на кислорода (активен кислород) по 
патентована технология. Биоактив за 
растениевъдството съдържа в 100% от състава 
си активиран епсомит (MgSO4 x 7H2O), а 
формата му за животновъдството е активирана 
креда (CaCO3). Основното негово действие в 
растениевъдството е стимулиране на 
развитието на полезните за растенията 
аеробни азотфиксиращи бактерии (както 
грудкувите, така и свободно живеещете в 
почвата) (Люпке и кол., 2010). Биопрепаратът 
също увеличава устойчивостта спрямо 
засушаване, както и подтиска развитието на 
някои патогени, напр. от род Fussarium [7].  
 
Материал и методи 
 
Експериментите в настоящото изследване са 
проведени в Експерименталната база към 
ВУАРР – Пловдив, гр. Килифарево. Цялата 
земеделска продукция в нея се получава без 
използването на синтетични торове. 
Бяха обработени с Биоактив червен пипер сорт 
„Амфора” и домати сорт „Оптима”. Пиперът е 
отгледан при полски условия. Пръскан е 
еднократно с разтвор на Биоактив във фаза 4-
5 лист. Приложен е в стандартна доза – 1 г на 
10 м2, разтворени в 300 мл вода. Доматите са 
отгледани при оранжерийни условия. 
Биоактив е приложен еднократно чрез 
поливане на доматите във фаза бутонизация-
начало на цъфтеж. Опитите са извършени в 
четири повторения по 10 м2, като 
експериментът с пипер е проведен по 
блоковия метод нерандомизирано. Приложена 
е обичайна за района и културите агротехника 
и обработка с препарати. 
При червения пипер са отчетени височината 
на стъблото, броят завръзи и добивът при 
първо бране. Височината на стъблото и броят 
на завръзите при първо бране са представени 



NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 199 

като средни стойности при отчитане на 60 
екземпляра от опитния вариант и 60 – от 
контролата. Растителните екземпляри са 
отчетени подред, от всеки вариант по 15. При 
домати е определен добивът при първо бране. 
 Статистическата обработка на резултатите е 
извършена чрез теста t на Student. Данните са 
представени в средни стойности ±SD. 
Достоверността на разликата t е отбелязана 

със звездички: при p ≤ 5% (*); p ≤ 1% (**); p ≤ 
0,1% (***); NS – недостоверна разлика. 
 
Резултати и обсъждане 
 
В таблица 1 са отразени средните стойности на 
височината на стъблото, броя на завръзите и 
добивa при първо бране на червен пипер, 
обработен с Биоактив. 

 
Таблица 1. Височината на стъблото, броя на завръзите и добивa при първо бране на червен 

пипер (Capsicum annuum L.) сорт „Амфора”, обработен чрез пръскане с Биоактив 
 

Вариант \ Показател Височина на стъблото, 
см Брой на завръзите Добив при първо 

бране, кг
Контрола 47,18 ± 0,607 10,5 ± 0,26 10,52 ± 0,754

Биоактив *** 
52,06 ± 0,669

***
14,5 ± 0,34

* 
13,73 ± 1,517

 
При обрабока на пипер чрез еднократно 
пръскане във фаза „4-5 лист” е отчетено 
достоверно увеличение на височината на 
стъблото, броя на завръзите и добива при 
първо бране. При височината на стъблото 
увеличението спрямо контролата е 10,3%, при 
броят на завръзите е с 38,1% и добивът е с 
увеличение 30,5%. Дори при еднократна 
обработка чрез пръскане в ранните етапи на 
развитието на културата се отчита устойчиво 
развитие през вегетацията до получаване на 
продукцията от пипер. Това най-вероятно се 
дължи на свойството на биопрепарата да 
способства за увеличението на полезната 
ризосферна микрофлора на пипера, както и 
подтискане на развитието на някои 
болестотворни организми. Обработката с 
Биоактив допринася за получаването на повече 
добив, въпреки че опитният вариант и 
контролата са обработени допълнително след 
влагането на Биоактив с листния тор 
Лактофол. 
Обработката с Биоактив чрез поливане 
способства за получаванетo на повече добив 
при първо бране на домати. Контролата е с 
добив 22,8 кг, а опитният вариант – 30,4 кг, 
което отговаря на p ≤ 1%. Би могло да се 
отбележи, че преди узряването една част от 
зелените домати, с еднакви размери, се 
различават между контролата и опитния 
вариант, като при вторият случай 
интензивността на зеления цвят е по-голяма. 
Посредстом получените резултати от 
прилагането на Биоактив се демонстрира, че 
способствайки за цялостното и устойчиво 
функциониране на агроекосистемата, биха 
могли да се постигнат добри по количество и 
качество добиви в дадено земеделско 

стопанство. Същевременно биопрепаратът е на 
значително конкурентна цена, поради 
получаването му от природни минерали. Като 
отличителната негова особеност се заключава 
в прилагането на иновационна технология, в 
резултат на която при разтварянето му във 
вода се предизвиква отделянето на активен 
кислород. 
 
Изводи 
 
1. Установено е, че при третирането чрез 
еднократно пръскане на пипер с биопрепарата 
Биоактив се стимулира растежа, образуването 
на завръз и получаването на добив при първо 
бране. 
2. Третирането чрез еднократно поливане с 
Биоактив увеличава добива при първо бране 
на домати, от което следва, че в резултат на 
характерните свойства на биопрепарата се 
стимулират естествените микробиални 
процеси в почвата. 
3. Използването на биопрепарати като 
Биоактив, които допринасят за по-
интензивното развитие на симбиотичните 
взаимоотношения агроценозата, способства за 
силно изразеното и трайно развитие на дадени 
култури, напр. пипер, домати. 
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