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Дисертационният труд е написан на 162 страници и включва 36 таблици и 26 

фигури. Използвани са 242 източника, от които 134 на кирилица. 

 

Изследванията от дисертационния труд са проведени в опитното поле на Научен 

център по земеделие - Средец и лабораторията на Института по земеделие – Карнобат. 

 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на заседание на 

факултетен съвет на ФИУ при ВУАРР с протокол №95 от 17.12.2020 г. 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 17.02.2021 г. от 11 часа във 

ВУАРР. 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор 

«Докторанти» във ВУАРР – Пловдив.  
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1. УВОД 

 

В основата на селското стопанство е отглеждането на зърнени култури. Предвид 

биологичните особености и особеностите в растежа и развитието тритикалето е 

интересна и актуална култура. 

Тритикалето е най-новата и най-младата в еволюционно отношение едногодишна 

зърнено-житна култура. При нея, за разлика от другите културни растения, липсват 

първични центрове на възникване. Тя е първата в историята на земеделието култура, 

създадена от човека чрез обединяване на хромозомните комплекси на пшеницата и 

ръжта, и е едно от най-големите постижения на селекцията през ХХ век. 

Тритикалето съчетава в себе си редица положителни качества - пригодност за 

отглеждане на бедни и кисели почви, висок продуктивен потенциал, високо 

съдържание на протеин и лизин в зърното и устойчивост на гъбни болести. 

Тритикалето има голям потенциал като нов източник за увеличаване 

производството на зърно особено в малко подходящите за традиционните зърнени 

житни култури райони. 

Последните години интересът към тази перспективна култура е постоянен - при 

средните добиви се наблюдава значително нарастване особено в райони със слабо 

продуктивни почви.Тези благоприятни тенденции поставят пред производителите 

задачата да се търсят и използват най-подходящите за условията на района сортове и 

агротехника. Изследванията, свързани с оптимизирането на технологичните звена в 

агротехниката на сортовете, са изключително важни за постигане на високи добиви и 

качество на зърното и са с практическа приложимост за земеделските производители. 

Резултатите от проведените досега изследвания у нас показват, че българските 

сортове тритикале успешно могат да заменят пшеницата, ечемика и ръжта в 

предпланинските части на страната. Възможностите, които ни предоставя тритикале, 

налага да се проведе едно по-задълбочено изследване, свързано с оптимизиране на 

технологичните звена в агротехниката, с оглед цялостно проучване на продуктивния 

потенциал на тритикалето. 

 
2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Целта на настоящата дисертационната работа е да се проучи  комплексното 

взаимодействие на факторите (срок на сеитба, сеитбена норма, торова норма) при 

отглеждане на тритикале за специфичните на Странджа условия и влиянието им върху 

продуктивността и качеството на зърното.  

 

За постигане на така поставената цел са конкретизирани за разработване следните 

задачи: 

1. Да се изследва растежа и развитието на сортове тритикале при различни срокове 

на сеитба в условията на Странджанския район; 

2. Да се установи влиянието на сроковете на сеитба, сеитбена норма и азотно 

торене върху структурни елементи на посева при тритикале; 

3. Да се установи влиянието на сроковете на сеитба, сеитбена норма и азотно 

торене върху структурни компоненти на добива при тритикале; 

4. Да се направи оценка и анализ на средните добиви по агротехническите 

показатели при сорт Вихрен и сорт Рожен; 
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

Изпитването е изведено в опитното поле на Научен център по земеделие - Средец 

през периода 2011-2013г. Обект на проучване са два сорта тритикале - сорт Вихрен и 

сорт Рожен ТС210. 

 

Изпитвани сортове 

Сорт Вихрен 

Създаден в ДЗИ гр. Генерал Тошево по метода на междусортова хибридизация. 

Стъблото е високо около 110 cm, здраво, с добра устойчивост на полягане. Всички 

братя се развиват равностойно и осигуряват добре изравнен посев. Класът е бял, 

осилест и окосмен. Плевите обхващат зърното здраво, което осигурява добра 

устойчивост на оронване. 

Продуктивност – 882-10629 kg/da. Студо- и зимоустойчивост, близка до 

пшеничения сорт № 301. Пълна устойчивост на брашнеста мана и главни и много 

висока устойчивост на ръжди. Превишава значително по съдържание на лизин 

пшеницата. 

Високата продуктивност на сортa, добрата му устойчивост на полягане и 

оронване, едрото охранено зърно го правят подходящ, както за фуражно зърно, така и 

за зелена маса. 

 

Сорт Рожен ТС210 

Създаден в ИИРР гр. Садово по метода на междусортова хибридизация. 

Стъблото е високо около 125 cm, здраво, с добра устойчивост на полягане. Всички 

братя се развиват равностойно и осигуряват добре изравнен посев. Класът е бял, 

осилест, продуктивен, дълъг. Плевите обхващат зърното здраво, което осигурява добра 

устойчивост на оронване. Зърното е червено, охранено, с удължена форма и плитка 

коремна браздичка със слабо окосмен връх. 

Сортът притежава високи продуктивни възможности. Средно за 1992-1993 г. е 

получен добив 533.69 kg/da или с 78.2 kg повече от стандарта AD-7291 и 31.8 kg повече 

от пшеница Садово1. 

Съдържанието на протеин е 14,68%, а съдържанието на лизин – 0,40%. Маса на 

1000 зърна  средно 45,49 g. Хектолитровата маса е средно 71,11kg. Устойчив на 

полягане и оронване, подходящ за фуражно зърно и зелена маса. 

 

Изследвани фактори и техните нива 

Фактор B – Сеитбена норма 

B1 - 450 к.с/m
2
;   B2 - 560 к.с/m

2
;
 
    B3 - 700 к.с/m

2
. 

 

Фактор C – Азотна норма (на фон  Р8К6) 

C1 - N0;   C2 - N6;    C3 - N10;     C4 -  N14. 

 

Фактор D - Срок на сеитба 

D1 - 1-5.X;    D2 - 15-20.X;    D3 - 1-5.XI. 
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Полски опити 

Опитът е проведен в опитното поле на Научен център по земеделие - Средец, на 

почвен тип излуженa канелена горска почва, след предшественик кориандър, по блоков 

метод, в четири повторения, с големина на опитната парцелка 25 m
2
. 

След прибиране на предшественика е извършена предсеитбена оран на дълбочина 

18-20 cm и две култивирания или дискувания според необходимостта. 

Сеитбата е извършена в зададените  срокове и норми с парцелкова сеялка. 

Торенето с азот, фосфор и калий е извършено ръчно, като фосфорът и калият са 

внесени предсеитбено, преди първата обработка на почвата, а азотът - еднократно, под 

формата на ранно пролетно подхранване. Като фосфорен тор е използван троен 

суперфосфат с торова норма от 89 kg/da P2O5, а като калиев - калиев хлорид с торова 

норма от 69 kg/da К2О. Като азотен тор е използвана амониева селитра. 

Борбата с плевелите е съобразена със степента на заплевеляване през съответната 

пролет и е извеждана с хербициди в края на фаза братене. 

При поява на болести и неприятели над икономическия праг на вредност се 

използваха подходящи препарати за борба с тях. 

Прибирането е извършено ръчно във фаза пълна зрялост. 

 

Полски методи 

Фенологични наблюдения 

Поникване; Братене; Вретенене; Изкласяване; Пълна зрялост; 

Фазите се отчитат чрез окомерни наблюдения, когато 75% от растенията са 

обхванати в съответната фаза (дата). 

 

Структурни елементи на посева 

Брой поникнали растения – преброяват се растенията в 1/4-метровка в 4 

повторения бр/m
2
. 

Продуктивна братимост – преброяват се братята на едно растение – показателят 

се взема във фаза вретенене от 25 растения в 4 повторения бр/раст. 

Височина на растението – измерва се преди прибирането, от 25 растения в 4 

повторения в сm. 

 

Структурни компоненти на добива 

Дължина на класа - измерва се във фаза восъчна зрялост, от 25 растения в 4 

повторения в сm. 

Брий зърна в класа – преброяват се във фаза восъчна зрялост, от 25 растения в 4 

повторения в бр. 

Тегло на зърното в класа, определя се чрез претегляне на зърното от всеки клас на 

25 растения в 4 повторения в g. 

Добив на зърно 

Отчита се при 13% влага - в 4 повторения по при прибиране на културата в kg/da 
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Лабораторни изследвания 

Физични качества на зърното 

Маса на 1000 зърна в g - определя се, чрез претегляне на две проби по 500 бр. 

зърна /БДС 13358-76/ за 4 повторение. 

 

Химически анализ на зърното - чрез средна проба в 2 повторения от вариант. 

Съдържание на суров протеин- по Келдал, чрез умножаване на общия азот с 

коефициенти 5,83  в %. 

Съдържание на сурови влакнини по Хенеберг и Щоман в % 

Съдържание на лизин по Сьiсоев в % , 

Съдържание на скорбяла по Еверс в %. 

Съдържание на сурови мазнини по Соксле в %. 

Съдържание на пепел по тегловния метод. 

Съдържание на Р и Са. 

 

Агрохимическа характеристика на почвата 

Отчетена в събрани почвени проби преди сеитба, от хоризонтите 0-15 и 15-30 cm 

са определяни: 

Общ хумус - по метода на Тюрин, %; 

Подвижен N - по метода на Тюрин – Кононова, mg\1000g почва; 

Подвижен Р2 О5 - по метода на Егнер - Рийм, mg\100g почва; 

Подвижен К2 О - почва по метода на Милчева, mg\100g почва; 

РH и HCl; 

 

Метеорологични наблюдения - отчита се през периода на опита 

Средна температура на въздуха в 
о
С 

Абсолютна минимална и максимална температура на въздуха 

Годишна и месечна сума на валежите в mm. 

 

Статистически анализи 

За установяване на статистически достоверни влияния на изследваните фактори и 

разлики между изпитаните варианти е прилаган многофакторен дисперсионен анализ. 

Данните са записани и обработени със статистическия пакет SPSS20 и EXSEL. 

 

4. ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНА И АГРОТЕХНИЧЕСКА                       

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА 

Почвени условия 

 

Полските опити са изведени върху излужена канелена горска почва. Тя е бедна 

както на органично вещество, така и на минерални хранителни съединения. 

Агрохимичните данни от почвени проби, взети преди залагане на опитите са 

представени в Таблица 1. 
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Таблица 1. Агрохимичните данни на почвата - опитно поле Средец 

Почвен 

cлой, cm 

рH 

ln KCl 

рH 

д. H2O 

N 

mg/1000g 

P2O5 

mg/100g 

K2O 

mg/100g 

0-15 5.29 6.54 7.84 10.00 47.50 

15-30 5.30 5.56 7.28 5.62 30.00 

 

 

Агрометеорологични условия за периода 

 

Времето на изследване обхваща три последователни вегетационни години за 

тритикалето - от есента на 2010 г. до лятото на 2011 г. 

Вегетационната 2010/11г. е с най-малко валежи - 332 mm., в сравнение с годините 

на изследването и с 197 mm по-малко от установената многогодишна норма за района, 

която е 529 mm. 

Реколтната 2012 г. е с най-много валежи - 677 mm., което е с 78 mm. повече от 

многогодишната норма, и с най-студени зимни месеци. 

Третата година от проучването е най-топла, през всички месеци с изключение на 

декември 2012 г. са отчетени по-високи средно-месечни температури от климатичната 

норма. По отношение на валежите те са с 27 mm по-малко от от нормата за вегетацията 

на многогодишния период. 

 През трите години на изследването валежите са разпределени неравномерно по 

месеци, с периоди на силно засушаване и овлажняване, особено през 2012 г. и 2013 г. 

Средните температури през вегетационния период са от 9,2 
о
С за 2011/12 г. до 11,2 

о
С 

за 2012/13 г. което е отклонение от +1,4
 о

С до -0,6 
о
С от средната за многогодишния 

периода, която е 9,8 
о
С. 

 

 

5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Фенологично развитие и растеж на тритикале в зависимост от условията на 

региона и според срока на сеитба 

 

Сеитбата и на двата сорта през годините на изследването е извършена за първата 

дата на сеитба между 4-6.X, за втората между 15-20.X, за третата между 4-6.XI. 

Резултатите показват, че периодът от сеитбата до поникването (Таблица 2), при 

двата сорта за 2010/11 г. и 2011/12 г. настъпва 10-11 дни след сеитбата при първия срок 

на сеитба, за 2012/13 г. е съответно 16-17 дни. Вторият сеитбен срок се характеризира с 

по-дълъг период на поникване за 2010/11 г. 15-16 дни, за 2011/12г. 30 дни и за 2012/13 

г. 17 дни. При третия срок на сеитба трите години са много различни: за 2011г. са били 

необходими 12 дни, за 2012 г. 21-23 дни и за 2013 г. 14 дни. 

Анализът показва, че по-дългият период от сеитба до поникване за 2011/12 г. при 

D2 и D3 се дължи на понижаването на температурата след сеитбата. И през трите 

години влагата в почвата е достатъчна, а продължителността на междуфазния период 

от сеитба до поникване се лимитира най-вече от температурата на въздуха и колкото 

по-висока е средната температура на въздуха за същия междуфазен период, толкова по-

бързо става поникването на тритикалето. 

Братенето при двата сорта през 2010/11 г. започва още през есента, а следващите 

две години през месец януари. През 2011/12 г. и 2012/13 г. периодът от поникване до 

братене е почти два пъти по-дълъг от предходната година. Тук отново температурата е 

лимитиращият фактор - с понижаване на температурата се увеличава междуфания 
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период, въпреки много повечето валежи през периода. И през трите години сорт Рожен 

има по-кратък период от поникване до братене, макар условията да са идентични,  

което ни дава основание да смятаме, че това е сортов белег. 

 

 

 

Таблица 2. Характеристики на междуфазните периоди по години 

 

 
 

От таблицата се вижда, че при първия сеитбен срок и през трите години, двата 

сорта навлизат едновременно във фаза вретенене. Протичането на междуфазния период 

братене-вретенене е най-дълъг през 2011 г. между 115 и 131 дни, според срока на 

сеитба за сорт Вихрен, и съответно от 119 до 136 дни за сорт Рожен. При втория и 

третия сеитбен срок през 2012 г. и 2013 г. сорт Вихрен навлиза във фаза вретенене с 15-

20 дни по-късно от сорт Рожен, това е следствие на по-късното навлизане в 

предходните периоди. През тези две години междуфазният период братене- вретенене и 

при двата сорта и при трите срока на сеитба е значително по- малък. Влиянието на 

светлинния стадий обяснява рязкото скъсяване на този междуфазен период в години с 

късно братене. 

Междуфазният период вретенене-изкласяване се характеризира с това, че през 

този период става формирането на генеративните органи. През годините на 

изследването периодът от вретенене до изкласяване продължава между 20 и 40 дни за 
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сорт Вихрен и между 24 и 33 дни за сорт Рожен, като е най-кратък през третата година 

(пролетта на 2013 г.). Следва да се отбележи, че през същата година средните 

температури за междуфазния период вретенене-изкласяване са най-високи (съответно 

за D1, D2 и D3 при сорт Вихрен 10.6; 13,4; 16,2 0 
о
С, при сорт Рожен 10,8; 11,4; 12,80 

о
С). През същата година се установява продължително пролетно засушаване, което е 

най-силно изразено през междуфазния период вретенене-изкласяване. Ето защо, имаме 

основание да смятаме, че реакцията на културата към засушаването в този фенологичен 

момент се изразява в ускоряване на развитието. 

Времето, необходимо за узряване на сорт Вихрен след фаза изкласяване е между 

49 и 63 дни за D1, между 42 и 52 дни за D2 и между 39 и 52 дни за D3, като пълна 

зрялост през периода на изследването настъпва между 18 и 26 юни. За сорт Рожен 

периодът е малко по-дълъг - между 56 и 62 дни за D1, между 53 и 62 дни за D2 и между 

54 и 60 дни за D3, като пълна зрялост настъпва  между 21 и 30 юни. Анализирайки 

данните можем да кажем, че сорт Вихрен узрява с 3 - 6 дни по-рано от сорт Рожен. 

 

 

Изследване на въздействието на агротехническите фактори върху структурни 

елементи на посева при тритикале сорт Вихрен и сорт Рожен 

 

Влияние на изследваните фактори върху брой поникнали растения 

Броят на поникналите растения на квадратен метър до голяма степен определя 

гъстотата на посева и формирането на добива при тритикалето. 

Данните от Таблица 3 показват средния брой поникнали растения при сорт 

Вихрен по варианти. За срок на сеитба D1 средно 514,23 бр/ m
2
, за срок на сеитба D2  

средно 514,83 бр/ m
2
, за срок на сеитба D3 средно 518,90 бр/ m

2
 . 

Средно за трите сеитбени срока при В1, В2 и В3 при всяка торова норма броя на 

поникналите растения са както следва: за най- ниската норма на торене С1 - 400,00 бр/ 

m
2
 ,501,58 бр/ m

2
 и 622,75 бр/ m

2
, при втората азотна норма С2 - 408,80 бр/m

2
, 511,42 бр/ 

m
2
 и 629,00 бр/ m

2
, за С3 - 414,75 бр/ m

2
, 513,42 бр/ m

2
 и 637,08 бр/ m

2
 и за най-високата 

норма С4 - 415,83 бр/ m
2
, 509,75 бр/ m

2
 и 628,17 бр/ m

2
. 
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Таблица 3. Среден брой поникнали растения (m
2 

) сорт Вихрен средно за трите 

години 

 

 

 

 

В Таблица 4 са показани резултатите за сорт Рожен. 

За първия срок на сеитба D1 средно 489,15 бр/ m
2
, при втората дата на сеитба D2 

средно 493,40 бр/ m
2
, за срок на сеитба D3 средно 489,12 бр/ m

2
. 

         Средно за трите сеитбени срока при В1, В2 и В3 при всяка торова норма броят на 

поникналите растения е както следва: за торова норма С1 - 382,92 бр/ m
2
, 474,00 бр/ m

2
 

и 597,92 бр/ m
2
, при С2 - 377,50 бр/ m

2
, 485,50 бр/ m

2
 и 607,92 бр/ m

2
, за С3 - 377,33 бр/ 

m
2
, 490,50 бр/ m

2
 и 615,58 бр/ m

2 
и при С4 - 392,33 бр/ m

2
, 482,67 бр/ m

2
 и 602,50 бр/ m

2
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Таблица 4. Среден брой поникнали растения (m
2
) сорт Рожен средно за трите 

години 

 

 
 

При сравняване на двата сорта резултатите показват, че при сорт Вихрен броят на 

поникналите растения е по-висок при всички изпитвани варианти. Въз основа на 

получените данни можем да направим заключение, че броят на поникналите растения, 

не зависи от срока на сеитба и при двата сорта. 

 

Влияние на проучваните фактори върху височина на растенията 

Височината на растенията е сортов белег, но също така силно се влияе от 

агротехническите фактори. 

Данните за сорт Вихрен са показани в Таблица 5. От нея  се вижда, че според 

срока на сеитба най-високи са растенията при срок на сеитба D2, средно 107,267 сm. На 

второ място се нарежда ранният срок на сеитба D1, със средна височина на растенията 

103,796 сm. 

Според сеитбената норма средно по-високи са растенията при по- високите 

сеитбени норми В2 - 104,454 сm и за В3 - 105,098 сm. 

Нормите на торене са оказали най-голямо влияние, като тенденцията е с 

повишаване на торовите норми да се увеличава и височината на растенията.  Средно по 

торови норми височината на растенията е за С1 – 90,886 cm при С2 -102.561cm за С3 – 

110.042 cm и при С4 – 112.550  
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Таблица 5. Средна  височина на растенията (сm) сорт Вихрен средно за трите 

години 

 
 

Трифакторният дисперсионен анализ показва, че за височината на растенията на 

сорт Вихрен  статистически значими са факторите, срок на сеитба (D), сеитбена норма 

(B) и торова норма (С) самостоятелно, както и взаимодействията между срок на сеитба 

и торова норма (D*C) и сеитбена норма и торова норма (B*C). 

Данните за сорт Рожен са представени в Таблица 6. 
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Таблица 6. Средна височина на растенията (cm) сорт Рожен средно за трите 

години 

 

 
При него според срока на сеитба най-високи са растенията отново при срок на 

сеитба D2, средно 102,215 сm. На второ място се нарежда най-късният сеитбен срок със 

средна височина на растенията 100,500 сm. 

 Според сеитбените норми, за разлика от сорт Вихрен, по-високи растения се 

формират при по-ниските сеитбени норми. 

 Средно по торови норми височината на растенията е за С1 –89,725 cm при С2 -

94,656 cm за С3 –99,964 cm и при С4 – 113.442 c 

За и сорта Рожен трифакторният дисперсионен анализ показва, че всички фактори 

и техните комбинации са статистически значими. 

При сравняване на двата сорта данните показват, че сорт Вихрен  превъзхожда 

сорт Рожен по височина на растенията. Сорт Вихрен формира по-високи растения при 

по-ранните сеитбени срокове, а сорт Рожен - при по-късните сеитбени срокове. 

 

Влияние на проучваните факторите върху продуктивната братимост 

Братенето като биологическа особеност на зърнено-житните култури се обуславя 

от наследствените заложби на сортовете, но също така силно се влияе от условията на 

отглеждане и от агротехническите фактори. 

Освен формирането на братята важно значение за реализиране на добив на зърно 

има превръщането им в продуктивни. 

Средно за годините на настоящото изследване продуктивната братимост от 

тритикалето на сорт Вихрен е представена в Таблица 7. От нея се вижда, че за сорт 

Вихрен продуктивната братимост достига до 1,3475 бр. 

 Средно според срока на сеитба най-много продуктивни братя са се образували 

при срок на сеитба  D2 със средна стойност 1,2579 бр. следва срок на сеитба D3 със 

средна стойност 1,2467 бр. и D1 със средна стойност 1,1817 бр.  
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Таблица 7. Средна продуктивна братимост (брой братя на едно растение) сорт 

Вихрен средно за трите години 
 

 
 

При сеитбените норми също се наблюдават различия - с по-високи стойности са 

по-ниските сеитбени норми. За В1 средната стойност е 1,2463, за В2 - 1,2565 и за В3 - 

1,1835 бр. продуктивни братя на растение.  

Средно по торови норми за С1 средната стойност е 1,1692 бр., при С2 -1,2167бр., за 

С3 –1,2525 бр., и при С4 – 1,2767 бр. 

По отношение влиянието на факторите дисперсионият анализ показва, че 

самостоятелното действие на факторите срок на сеитба (D), сеитбена норма (B) и 

торова норма (С) е статистически значимо. 

 

За сорт Рожен (Таблица 8) данните показват, че продуктивната братимост достига 

до 1,3025 бр. Средно според срока на сеитба при този сорт не се наблюдават големи 

различия като отново средният срок на сеитба D2 се оказва най-благоприятен за 

формирането на повече  продуктивни братя. 

Относно сеитбените норми от данните се вижда, че при В2 се формират средно 

значително по.голям брой продуктивни братя 1,2375 бр. в сравнение с В1 - 1,1950 бр. и 

В3 - 1,1654 бр. 

Средно по торови норми за С1 средната стойност е 1,1342 бр., при С2 -1,2078бр., 

за С3 –1,2158 бр., и при С4 – 1,2394 бр. 
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Таблица 8. Средна продуктивна братимост (брой братя на едно растение) сорт 

Рожен средно за трите години 

 

 
 

Резултатите от трифакторния дисперсионен анализ показват,че статистически 

значими  за сорт Рожен са факторите сеитбена норма (В) и торова норма (С). 

 

От получените резултати можем да направим заключението, че средно сорт 

Вихрен превъзхожда по всички показатели от структурни елементи на посева сорт 

Рожен. 

 

 

 

Изследване на въздействието на агротехническите фактори върху структурни 

компоненти на добива при тритикале сорт Вихрен и сорт Рожен 

 

Влияние на проучваните фактори върху дължината на класа 

 

Средните стойности и стандартните отклонения за дължината на класа за сорт 

Вихре са представени в Таблица 9. 

От данните се вижда, че според срока на сеитба най-дълги класове за сорт Вихрен 

са се формирали при най-раната дата на сеитба D1 със средна стойност 13,046 сm. В 

рамките на този срок на сеитба по-дълги са класовете при сеитбена норма В1- средно 

13,225 сm. При другите две сеитбени норми средната дължината на класа е почти 

равна.За втората дата на сеитба D2 по-дълги са класовете при вариантите от сеитбена 

норма В2 със средна дължина 13,031 сm. При последния срок на сеитба D3 средната 

дължина на класа при всички сеитбени норми почти не се различава и е в рамките от 

12,450 до 12,688 сm. 

        Средно по торови норми за С1 средната стойност е 12.233 cm, при С2 -12.500 cm, 

за С3-13.453 cm, и при С4 -12.981cm. 
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Таблица 9. Средна дължина на класа (сm) сорт Вихрен средно за трите години 

 
 

Получените резултати в изследвания от нас район показват, че положително влияние за 

признака дължина на класа при сорт Вихрен оказва по-ранната датата на сеитба и по-

високото азотно торене. 

Цялостното обработване на резултатите от дисперсиония анализ за признака 

дължина на класа показват, че срокът на сеитба (D) и торовите норми (С) като 

самостоятелни фактори са статистически значими. Взаимодействието между срока на 

сеитба и торовите норми (D*C), както и взаимодействието между сеитбена норма и 

торова норма (B*C) са също статистически значими за този показател. 

 

Pезултатите за сорт Рожен са показани в Таблица 10. 

От нея се вижда, че средно според срока на сеитба разликите в дължината на 

класа между датите на сеитба почти не се различават. За D1 средната стойност е 10,542 

сm, за D2 средната стойност е 10,733 сm, и за D3 средната стойност е 10,329 сm. 

Средните резултати между сеитбените норми също са много близки. За В1 

средната стойност е 10,492 сm, за В2 средната стойност е 10,890 сm и за В3 средната 

стойност е 10,423 сm. 

Средно по торови норми за С1 средната стойност е 12.233 cm, при С2 -12.500 

cm, за С3-13.453 cm, и при С4 -12.981cm. 
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Таблица 10. Средна дължина на класа (сm) сорт Рожен средно за трите години 

 

 
 

Трифакторният дисперсионен анализ за дължината на класа на сорта Рожен  

показва, че статистически значим е само факторът торова норма (С). От двойното 

взаимодействие статистически значими са срок на сеитба и сеитбена норма (D*B), 

както и срок на сеитба и торова норма (D*C). Взаимодействието между трите 

проучвани фактора (D*В*C) също влияе на дължината на класа при сорт Рожен и е 

статистически значимо. 

Резултатите показват, че при всички изпитани варианти сорт Вихрен е формирал 

по-дълги класове от сорт Рожен. Средно от всички варианти  класовете при сорт 

Вихрен са с 2,282 сm. по-дълги от класовете на сорт Рожен. 

От всички варианти с най-голяма дължина са класовете за сорт Вихрен при 

вариант D1В2С4 - 14,300 сm, а за сорт Рожен вариант D3В3С4 - 12,300 сm. 

 

Влияние на проучваните фактори върху брой зърна в клас 

 

Признакът брой на зърната в класа е един от най-важните елементи на добива при 

тритикалето. Той е типичен количествен признак и неговото фенотипно изражение 

зависи както от генотипа на сорта, така и от влиянието на  различните агротехнически 

мероприятия. 

Осреднените от изпитваните години данни за сорт Вихрен са показани в Таблици 

11. 

Средният брой зърна в клас за сорт Вихрен за всички варианти варира от 30,00 до 

36,00 бр. 

 По срокове на сеитба средният брой зърна в клас е както следва: при D1 средна 

стойност 31,92 бр., при D2 средна стойност 32,54 бр., и за D3 средна стойност 31,90 бр.  

Според сеитбените норми средните стойности са: за В1 - 31,98 бр., В2 - 32,48 бр. и 

за В3 - 31,92 бр. 

От таблицата още се вижда, че разликите между средните стойности според 

нивата на торене са по-значителни за С1 - 30,75 бр., С2 - 31,75 бр., С3 - 32,44 бр., С4 - 

33,53 бр. Увеличението на броя на зърната в клас под влияние на азотното торене 
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следва тенденцията с увеличение на азотната норма се увеличава и броят на зърната в 

класа.  

 

Таблица 11. Среден брой зърна в клас сорт Вихрен средно за трите години 

 
 

Трифакторният дисперсионен анализ показва, че за броя на зърната в класа за 

сорт Вихрен статистически значим е само факторът торова норма (C). 

 

Данните при сорт Рожен са представени в Таблица 12. 

Средният брой зърна в клас за сорт Рожен за всички варианти  варира от 19,00 до 

26,75 бр.  

По срокове на сеитба средният брой зърна в клас е както следва: при D1 средна 

стойност 24,35 бр., при D2 средна стойност 24,85 бр. и за D3 средна стойност 24,25 бр.  

Според сеитбените норми средните стойности са за В1 - 24,15 бр., В2 - 24,92 бр. и 

за В3 - 24,40 бр. От тези резултати се вижда, че средният брой зърна в клас почти не се 

различава спрямо тези фактори. 

И при този сорт по-значителни са разликите според нивата на торене със средните 

стойности за С1 - 23,19 бр., С2 - 23,42 бр., С3 - 25,06 бр., С4 - 26,28 бр. 
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Таблица 12. Среден  брой зърна в клас сорт Рожен средно за трите години 

 

 
 

За сорт Рожен трифакторният дисперсионен анализ  показва, че и за него 

факторът торова норма (С) има статистически значимо влияние. Освен това 

взаимодействието между трите фактора срок на сеитба, сеитбена норма и торова норма 

(D*B*C) също има статистически значимо влияние.  

 

Средно за всички варианти сорт Вихрен е образувал 7,63 бр. повече зърна в клас 

от сорт Рожен. Средно повишаването в % на броя зърна в клас между най-ниската и 

най-високата торова норма за сорт Рожен е 13% , а за сорт Вихрен – 9%. 

 

 

Влияние на проучваните фактори върху масата на зърното в клас 

 

Масата на зърното е изключително важен елемент в структурата на добива при 

тритикале. Този признак представлява продуктивността на класа и влиянието на 

проучваните фактори върху неговото изражение е напълно обосновано. 

Средната маса на зърното в класа по варианти средно за опитния период за сорт 

Вихрен е представена в Таблици 13. 

 От данните  и тук се вижда, че средната маса на зърното в клас между сроковете 

на сеитба и сеитбените норми почти не се различават.  

За D1, D2 и D3 средните стойности са: 1,0735 g, 1,0623g, 1,034g.  

При В1, В2 и В3 средните стойности са както следва: 1,0531g, 1,0683g, 1,0449g. 

Резултатите показват, че и за този показател по-значимите разлики се наблюдават  

при нивата на торене. Средно за целия опит според нивата на торене средната маса на 

зърното в класа за сорт Вихрен е както следва; за С1 - 0,9553 g, за С2 - 0,9572 g, за С3 - 

1,1575 g и за С4 -1,1572 g.  
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Таблица 13. Средна маса на зърното в класа (g) сорт Вихрен средно за трите 

години 

 

Резултатите по варианти средно за проучвания период за сорт Рожен са показани 

в Таблица 14. 

 Средните стойности при сорт Рожен са както следва: за D1, D2 и D3 съответно 

1,0994 g, 1,0979 g, 1,0867 g. При В1, В2 и В3 средните стойности са както следва: 

1,1185 g, 1,0992 g, 1,0663 g. Средно за целия опит според нивата на торене средната 

маса на зърното в класа за сорт Рожен  е за С1 - 0,9447 g, за С2 - 1,0469 g, за С3 - 1,1575 

g и за С4 - 1,2294 g. 

 

Таблица 14. Средна маса на зърното в класа (g) сорт Рожен средно за трите години 
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Резултатите от дисперсиония анализ  показват, че за масата на зърното в клас и 

при двата сорта статистически значим е само факторът торова норма (С). 

Анализът на данните показва, че при този показател между всички 36 варианта 

сорт Рожен превъзхожда в 24 от вариантите сорт Вихрен  по средна маса на зърното в 

клас. Въпреки че броят на зърната при сорт Рожен е по- малък, масата на зърната в клас 

е по-голяма, което ни дава основание да смятаме, че изводите на база само единия 

показател за необосновани. 

 

 

Лабораторни изследвания 

Изследване на въздействието на агротехническите фактори върху масата на 1000 

броя зърна при сорт Вихрен и сорт Рожен 

За характеризиране качеството на зърното се използват редица физични 

показатели, от които най-важна е масата на 1000 зърна (абсолютната маса). 

Средно резултатите от експеримента за масата на 1000 зърна при двата сорта са 

дадени в Таблици 15 и 16. 

От таблиците се вижда,че средно за всички варианти масата на 1000 зърна при 

сорт Рожен е 43,884 g, а за сорт Вихрен е съответно 33,665 g, което е с около 30% по-

малко. 

Според сроковете на сеитба и сеитбените норми средната маса на 1000 бр. зърна е 

както следва: 

При сорт Вихрен за срок на сеитба D1 обща средна стойност 33,604 g, за D2-

33,804 g и за D3-33,555 g. За сорт Рожен за срок на сеитба D1 обща средна стойност 

43,931g, за D2-43,567g и за D3-44,154g. 

При сорт Вихрен за сеитбена норма  В1 обща средна стойност 33,704 g, за В2-

33,672 g и за В3-33,637 g.За сорт Рожен за сеитбена норма  В1 обща средна стойност 

44,262 g, за В2-43,563 g и за В3-43,827 g. 
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Таблица 15. Средна маса на 1000 броя зърна (g) сорт Вихрен средно за трите 

години 

 
 

Забелязва се още, че по-добри средни резултати са получени за сорт Вихрен при 

вариант D1В1-34,125 g, а за сорт Рожен при вариант D3В1-44,944 g. 

Средната маса на 1000 бр. зърно по торови норми за сорт Вихрен показва, че 

между първите две торови норми С1 със средна стойност 31,125 g и С2 със средна 

стойност 31,308 g почти няма разлика, това се отнася и за торови норми С3 със средна 

стойност 36,131 g и С4 със средна стойност 36,094 g. 

По-високите торови норми превишават по-ниските с 15-16%. 

При сорт Рожен обаче има разлика между торова норма С1 със средна стойност 

40,983 g и С2 със средна стойност 42,072 g, макар и малка около 3%. Между по-

високите торови норми разликата е минимална за С3 средната стойност е 46,208 g, а 

при С4 средната стойност е 46,272 g. По- високите торови норми превишават по-

ниските с 10-13%. 

От всички проучени варианти най-голяма маса на 1000 зърна при сорт Вихрен се 

отчитат при варианти D1В2С4 със средна маса 37,000 g, D2В3С4 със средна маса 

36,850 g и D1В1С4 със средна маса 36,800 g. 

За сорт Рожен най-добрите варианти са D3В2С4 със средна маса 47,525 g, 

D1В2С4 със средна маса 47,175 g и D1В3С3 със средна маса 46,775 g. 
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Таблица 16. Средна маса на 1000 броя зърна (g) сорт Рожен средно за трите години 

 

 
 

 

Изследване въздействието на агротехническите фактори върху химическия състав 

на зърното при сорт Вихрен и сорт Рожен 

 

Високата биологична стойност на тритикале в сравнение с другите зърнени житни 

култури се обуславя от по-високото съдържание на протеин в зърното и на лизин в 

протеина.  

Съдържанието на суров протеин в зърното на изследваните сортове тритикале 

варира по години както следва: за сорт Вихрен между 7,29% и 12,01%  за 2011 г. и 

между 11,09% и 14,93% за 2012 г. При сорт Рожен съответно от 7,22% до 10,55% за 

2011 г. и от 10,13% до 15,61% за 2012 г. 

И при двата сорта по-голямо количество суров протеин се отчита през 2012 г. 

Този резултат не е неочакван и напълно отговаря на схващането, че повече протеин се 

натрупва при по-високи температури, с каквито е характерна 2012 г. Относно другите 

химически съставки средно за 2012 г. по-голямо е количеството при калия и пепелта.  

В Таблица 17 са представени резултатите на двата сорта за всички от изпитваните 

варианти. От нея е видно, че прилагането на  азотно торене влияе положително върху 

съдържанието на суров протеин в зърното. Средно за двете години, с увеличаване на 

торенето и процента суров протеин се увеличава като най-високо е съдържанието при 

най-високата торова норма за сорт Вихрен с изключение на D2B1 и B2, което е в полза 

на С3. При сорт Рожен по-високо съдържание на протеин се отчита при торене с N10 с 

изключение на D1B1, D2B1 и D3B3, което е в полза на N14.   
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Таблица 17. Съдържание на суров протеин средно за двете години в % 

 
 D1  D2  D3  

 Вихрен Рожен Вихрен Рожен Вихрен  Рожен 

B1       

С4 11,47 11,44 10,75 11,88 12,5 10,74 

С3 11,46 10,58 10,89 11,59 12,35 11,41 

С2 10,88 11,13 10,51 11,35 11,4 11,31 

С1 10,5 9,57 9,68 10,92 10,76 11,02 

B2       

С4 12,49 10,72 11,84 11,13 11,89 11,24 

С3 11,15 11,18 11,96 12,83 11,63 12,07 

С2 10,54 10,57 10,91 12,23 10,94 11,56 

С1 10,34 10,14 10,71 11,79 10,49 11,04 

B3       

С4 11,71 11,67 12,35 10,75 11,31 11,5 

С3 11,49 12,25 10,69 11,79 10,97 11,12 

С2 10,97 10,61 10,37 11,32 10,23 11,06 

С1 10,36 10,02 10,52 10,59 10,06 10,75 

 

От Фигура 1 се вижда, че независимо от нивото на торене при по- късната и при 

по-ранната сеитба сорт Вихрен натрупва повече протеин от сорт Рожен. Това ни дава 

основание да заключим, че сорт Вихрен по този показател е по-подходящ при 

споменатите сеитбени дати. 

 

Фигура 1. Съдържание на суров протеин според срока на сеитба средно за двете 

години в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

редно за двугодишния период съдържанието на лизин в зърното на тритикале е 

представено в Таблица 18. Данните показват, че най-високо съдържание на лизин се 

акумулира при D1В1С3 -3,52%, D2В2С3- 3,88% и D3В3С2- 3,37% за сорт Вихрен, при 

сорт Рожен съответно при D1В1С2 -2,92%, D2В2С3- 3,60% и D3В3С1- 3,21%. Това ни 

дава основание да предполагаме, че при средните и по-ниски торови норми 

съдържанието на лизин се повишава. 

 

Таблица 18. Съдържание на лизин средно за двете години в % 

 
 D1  D2  D3  

 Вихрен Рожен Вихрен Рожен Вихрен Рожен 

B1       

С4 3,18 2,77 2,99 2,55 2,57 2,91 

С3 2,41 2,52 3,88 2,11 2,16 3,05 

С2 2,75 2,85 2,12 2,59 2,91 2,33 

С1 2,09 2,6 2,19 2,31 2,12 2,3 

B2       

С4 2,34 2,76 1,99 2,47 2,62 2,67 

С3 2,88 2,49 2,95 2,6 2,25 2,74 

0
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С2 1,96 2,64 2,98 2,05 3,37 2,82 

С1 2,29 2,49 1,95 2,31 1,91 2,13 

B3       

С4 2,37 2,69 2,61 2,81 3,08 2,85 

С3 3,52 2,29 2,04 3,6 2,35 2,69 

С2 2,45 2,92 2,56 2,21 2,01 3,21 

С1 2,01 2,19 3,37 2,1 3,32 2,24 

 

 

На Фигура 2., са представени резултатите за съдържанието на фосфор в зърното 

средно за двете години. По отношение на торенето данните са разнородни и няма 

изразена тенденция. Съдържанието на фосфор варира от 0,45% за D3B2C2 до 0,71% 

D2B2C2 за сорт Вихрен и от 0,40% за D1B3C1 до 0,65% D3B1C3 за сорт Рожен. 

 

Фигура 2. Съдържание на фосфор средно за две години в % 

 

 
 
 

При изключване фактора азотно торене (Фигура 3) ясно се вижда, че сорт Вихрен 

е с по-високо съдържание на фосфор. Между датите на сеитба и нормите на сеитба 

разликата при сорт Вихрен е незначителна. За сорт Рожен се наблюдава тенденция с по-

късната сеитба се увеличава и процентът фосфор. 

 
Фигура 3. Сравнение между двата сорта по съдържание на фосфор средно за две 

години при срокове на сеитба и сеитбени норми в % 

 

       
 
По отношение на калия (Фигура 4) тенденцията при различните нива на торене е 

също разнородна. Съдържанието на калий варира от 0,41% за D3B3C1 до 0,51% 

D1B1C4 за сорт Вихрен и от  0,34% за D2B1C4 до 0,51% D1B2C1 за сорт Рожен. 
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Фигура 4. Съдържание на калий средно за две години в % 

    

 
 
Тук обаче при изключване фактора азотно торене (Фигура 5) по- високо 

съдържание на калий се отчита при сорт Рожен с изключение на D2, където разликата е 

малка. Това ни дава основание да заключим, че двата елемента са пряко зависими и с 

повишаването на единия другият намалява. 

 

Фигура 5. Сравнение между двата сорта по съдържание на калий средно за две 

години при срокове на сеитба и сеитбени норми в % 

 
Съдържанието на фосфор и калий са пряко зависими и с повишаването на единия 

елемент другият намалява. Същата е и тенденцията между мазнини и влакнини. 

Скорбялата и пепелта намаляват с повишаване на торовите норми. 

 

Добиви в зависимост от изследваните фактори 

 

Изследване влиянието на агротехническите фактори върху добива на тритикале 

при сорт Вихрен и сорт Рожен 

 
Главен критерий, определящ стопанските качества на даден сорт, е неговата 

продуктивност. През трите години от изследването тритикалето реализира 

продуктивния си потенциал чрез величината на добива на зърно в различна степен под 

влияние на изследваните фактори. 

Средният добив и средните отклонения на добива от сорт Вихрен по варианти е 

представен в Таблица 19. Резултатите показват, че според срока на сеитба най-висок 

среден добив е получен, както следва: 

За срок на сеитба D1 най-високи са средните добиви за сеитбена норма В3 и  

торова норма С4 в размер на 542,50 kg/da при среден добив 439,96 kg/da. 
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За срок на сеитба D2 най-високи средни добиви са за сеитбена норма В2 и най-

високата торова норма С4 в размер на 562,25 kg/da. при среден добив 459,33 kg/da . 

При срок на сеитба D3 най-високи средни добиви са за сеитбена норма В2 и 

торова норма С4 в размер на 563,25 kg/da. при среден добив 439,40 kg/da. 

 
Таблица 19. Среден добив от сорт Вихрен (kg/da) средно за трите години 

 
 

Според сеитбената норма по-висок среден добив е получен при сеитбена норма 

560 к.с/m
2
, 482,63 кг/дек, следван от сеитбена норма 700 к.с/m

2
. 482,60 kg/da. 

Значително по-ниски са средните добиви при най-ниската сеитбена норма 373,7 kg/da , 

което е със 109 kg/da по-малко спрямо по-високите сеитбени норми. 

Както е известно, азотното торене влияе положително върху добива на житните 

култури. Тази тенденция се потвърждава и от настоящото проучване - с повишаване на 

азотното торене се повишава и добивът  при всички изпитвани варианти. 

Най-висок среден добив се получава при най-високата азотна норма –N14 - 516,25 

kg/da. С намаляване на торовата норма намаля и средният добив, а именно при N10 - 

492,63 kg/da , за N6 - 434,97 kg/da и за N0 - 341,08 kg/da. 

Относителното нарастване на добива на зърно, спрямо N0, получен при торене с 

N14 е 151%, при торене с N10 е 144% и за торова норма N6 е 127%. 

При разглеждане на получените резултати по торови норми (Фигура 6) се 

установи следното; 

При торова норма С1 най-високи да добивите за D2, следвани от D3 и D1, а 

според сеитбената норма най-висок е добивът за B3, следван от B2 и B1. От всички 

проучени варианти най-висок е добивът, получен от вариант D2B3С1-425,50 kg/da, а с 

най-нисък добив е вариант D1B1С1- 238,00 kg/da. 

При торова норма С2 най-високи да добивите за D2, следвани от D1 и D3, а 

относно сеитбената норма най-висок е добивът за B2, следван от B3 и B1. Вариантът с 

най-добър резултат е D2B2С2- 480,75 kg/da , а най-нисък резултат е получен от вариант 

D3B1С2- 305,00 kg/da. 

При торова норма С3 резултатите са разнородни. За първия сеитбен срок D1 по-

високи са добивите при най-високата сеитбена норма В3. За втория и третия сеитбен 
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срок D2 и D3 по-високи са добивите при средната сеитбена норма В2. От всички 

проучени варианти най-висок добив се е формирал при вариант D2B2С3- 541,75 kg/da, 

а  най-нисък при вариант D3B1С3- 426,25 kg/da. 

При торова норма С4 тенденцията е подобна като за предходната торова норма. 

Най-висок добив е получен от вариант D3B2С4- 563,25 kg/da, които е и най-високият 

измежду проучваните варианти, а най-нисък е добивът при вариант D3B1С4- 447,50 

kg/da. 

 

Фигура 6. Средни добиви по торови норми сорт Вихрен (kg/da) средно за трите 

години 

 

                      

                     

 
Данните за сорт Рожен са представени в Таблица 20. От нея се вижда, че според 

срока на сеитба най-висок среден добив е получен както следва: 

За срок на сеитба D1 най-високи са средните добиви за сеитбена норма  В3 и  

торова норма  С4 в размер на 536,00 kg/da при среден добив 404,88 kg/da. 

За срок на сеитба D2 най-високи средни добиви са за сеитбена норма В2 и най-

високата торова норма С4 в размер на 552,00 kg/da при среден добив 443,46 kg/da . 

При срок на сеитба D3 най-високи средни добиви са за сеитбена норма В3 и 

торова норма С4 в размер на 544,50 kg/da при среден добив 459,33 kg/da. 

Според сеитбената норма по-висок среден добив е получен при сеитбена норма 

В3-471,88 kg/da, следван от сеитбена норма В2-455,94 kg/da. Значително по-ниски са 

средните добиви при най-ниската сеитбена норма 347,58 kg/da, което е със 108 и 124 

kg/da. по-малко спрямо по- високите сеитбени норми. 

За сорт Рожен азотното торене също влияе положително върху добива. Най-висок 

среден добив се получава при най-високата азотна норма - N14-501,31 kg/da. С 

намаляване на торовата норма намалява и средният добив, а именно при N10 - 473,11 

kg/da, за N6-405,33 kg/da и за N0-320,78 kg/da. Относителното нарастване на добива на 
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зърно, спрямо N0 получен при торене с N14 е 156%, при торене с N10 е 147% и за 

торова норма N6 е 126%. 

 
Таблица 20. Среден добив от сорт Рожен (kg/da) средно за трите години 

 

 
 
При разглеждане на получените резултати по торови норми (Фигура 7) се 

установи следното. 

При торова норма С1 най-високи са добивите за D2, следвани от D3 и D1, а 

според сеитбената норма най-висок е добивът за B3, следван от B2 и B1. От всички 

проучени варианти най-висок е добивът, получен от вариант D2B3С1-405,00 kg/da, а с 

най-нисък добив е вариант D1B1С1- 210,00 kg/da. . При торова норма С2 резултатите 

показват, че при сеитбен срок D2 по-високи са добивите при сеитбена норма В2. За 

първия и третия сеитбен срок D1 и D3 по-високи са добивите при сеитбена норма В3. 

От всички проучени варианти най-висок добив се е формирал при вариант D2B2С2- 

477,25 kg/da, а с най-нисък  при  вариант D3B1С2- 295,00 kg/da. 

При торова норма С3 и С4 тенденцията е подобна като за предходната торова 

норма. Сеитбен срок D2 е с по-високи добиви при сеитбена норма В2. За първия и 

третия сеитбен срок D1 и D3 по-високи са добивите при сеитбена норма В3. 

Вариантите с най-висок среден добив са D2B2С3- 541,50 kg/da и D2B2С4- 552,00 kg/da, 

а с най-нисък добив са вариантите D1B1С3- 375 kg/da и D1B1С4- 412,00 kg/da. 
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Фигура 7. Средни добиви по торови норми за сорт Рожен (kg/da) средно за трите 

години 

 

  

  
 

От представените данни се вижда, че агротехническите фактори влияят на 

добивите и при двата сорта тритикале. Това се потвърждава от достоверните стойности 

на F критерия (Sig. F = 0,000 < α =0,05) от направените дисперсионни анализи. 

 

Таблица 19.1. Резултати от трифакторния дисперсионен анализ за сорт Вихрен 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Добив  (кг/дек.) 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1137326,687a 35 32495,048 156,179 ,000 

Intercept 28673347,563 1 28673347,563 137811,223 ,000 

D 12371,375 2 6185,688 29,730 ,000 

B 381282,792 2 190641,396 916,270 ,000 

C 656516,410 3 218838,803 1051,794 ,000 

D * B 13015,833 4 3253,958 15,639 ,000 

D * C 9416,236 6 1569,373 7,543 ,000 

B * C 26883,819 6 4480,637 21,535 ,000 

D * B * C 37840,222 12 3153,352 15,156 ,000 

Error 22470,750 108 208,063   

Общо 29833145,000 144    

Corrected Общо 1159797,437 143    

a. R Squared = ,981 (Adjusted R Squared = ,974) 

Трифакторният дисперсионен анализ показва, че за добива на сорт Вихрен 

(Таблица 19.1) статистически значими са факторите срок на сеитба (D), сеитбена норма 

(B) и торова норма (С), самостоятелно, както и комбинираното взаимодействие между 

срок на сеитба и торова норма (D*C), сеитбена норма и торова норма (B*C), срок на 

сеитба и сеитбена норма (D*B), както и срок на сеитба със сеитбена норма и торова 

норма (D*B*C). 
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Таблица 20.1. Резултати от трифакторния дисперсионен анализ за сорт Рожен 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Добив  (кг/дек.) 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1214903,243a 35 34711,521 167,111 ,000 

Intercept 26026152,507 1 26026152,507 125297,247 ,000 

D 35996,514 2 17998,257 86,649 ,000 

B 439088,764 2 219544,382 1056,949 ,000 

C 697903,076 3 232634,359 1119,967 ,000 

D * B 10333,153 4 2583,288 12,437 ,000 

D * C 2520,486 6 420,081 2,022 ,069 

B * C 16719,403 6 2786,567 13,415 ,000 

D * B * C 12341,847 12 1028,487 4,951 ,000 

Error 22433,250 108 207,715   

Общо 27263489,000 144    

Corrected Общо 1237336,493 143    

a. R Squared = ,982 (Adjusted R Squared = ,976) 

 

При сорта Рожен (Таблица 20.1) резултатите показват, че всички фактори и 

техните комбинации са статистически значими, с изключение на комбинираното 

взаимодействие между срок на сеитба и торова норма (D*C). 

Въз основа на получените резултати, средно за изследвания период 2011-2013 г., в 

условията на Странджанския район, по-високи добиви от зърно са получени от сорт 

Вихрен. 

При сравняване между вариантите (Фигура 8) се установи, че сорт Вихрен 

превишава сорт Рожен с от 1 до 10 kg/da в 13 от вариантите, от 20 до 40 kg/da в 10 от 

вариантите, от 40 до 60 kg/da в 4 от вариантите. При 3 от вариантите добивите са равни, 

а при 2 от вариантите разликата е 86 и 107 kg/da.  Само в 4 от проучваните варианти 

сорт Рожен има по-висок добив. 

Средно по-голяма разлика между добивите на двата сорта се наблюдават за 

първата дата на сеитба D1. Според сеитбената норма по- голяма е разликата при В1 и 

В2, а според торовите норми по-големи са разликите при С2. 

 
Фигура 8. Средни добиви по варианти  за сорт Вихрен сорт Рожен (kg/da) средно за 

трите години 

 
 

 
Оценка и анализ на средните добиви по агротехническите показатели от сорт 

Вихрен и сорт Рожен 

 
За да се изясни влиянието на факторите и величините според техните нива е 

направена оценка на средните добиви за двата сорта. Частните оценки на средните 
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добиви от сорт Вихрен и сорт Рожен са съставени на базата на t-критерия 

(разпределение на Стюдънт), приложен за трифакторния опит DxBxC за различен брой 

наблюдения с пределни вероятности за грешка 5%, 1% и 0.1%. 

От Таблица 21.,21.1 се вижда, че според срока на сеитба за сорт Вихрен няма 

доказани разлики по отношение срока на сеитба. През трите срока на сеитба растенията 

са формирали приблизително еднакви  средни добиви. 

 
Таблица 21. Средни добиви зърно от сорт Вихрен за трите срока на сеитба 

Фактор D Срок на сеитба N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

D1 - 1-5 X 48 439,96 93,821 13,542 

D2 - 15-20 X 48 459,33 83,147 12,001 

D3 - 1-15 XI 48 439,40 93,260 13,461 

 

Таблица 21.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Вихрен по срокове 

на сеитба 

Разлики tоп. df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 
Доказаност 

на разликите 

D1-D2 -1,071 94 ,287 -19,375 18,095 

t5% =1,987 GD5% =35,95 

- t1% =2,631 GD1% =47,61 

t0,1% =3,402 GD0,1% =61,56 

D1-D3 0,029 94 ,977 0,563 19,094 

t5% =1,987 GD5% =37,94 

- t1% =2,631 GD1% =50,24 

t0,1% =3,402 GD0,1% =64,96 

D2-D3 1,106 94 ,272 19,938 18,034 

t5% =1,987 GD5% =35,83 

- t1% =2,631 GD1% =47,45 

t0,1% =3,402 GD0,1% =61,35 

 
При сорт Рожен (Таблица 22.,22.1) разликата в добива при вариантите между D1 - 

D2 са с доказана отрицателна разлика. Доказано по-висок е добивът при сеитба 15-20 

X. Недоказана е разликата в добивите между другите проучвани срокове на сеитба. 

 
Таблица 22. Средни добиви зърно от сорт Рожен за трите срока на сеитба 

Фактор D Срок на сеитба N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

D1 - 1-5 X 48 404,88 92,994 13,422 

D2 - 15-20 X 48 443,46 87,666 12,654 

D3 - 1-15 XI 48 427,06 96,058 13,865 

 

 

Таблица 22.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Рожен по срокове 

на сеитба 

Разлики tоп. df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 
Доказаност 

на разликите 

D1-D2 -2,092 94 ,039 -38,583 18,447 
t5% =1,987 GD5% =36,65 

0 
t1% =2,631 GD1% =48,53 
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t0,1% =3,402 GD0,1% =62,76 

D1-D3 -1,150 94 ,253 -22,188 19,298 

t5% =1,987 GD5% =38,35 

- t1% =2,631 GD1% =50,77 

t0,1% =3,402 GD0,1% =65,65 

D2-D3 ,873 94 ,385 16,396 18,771 

t5% =1,987 GD5% =37,30 

- t1% =2,631 GD1% =49,39 

t0,1% =3,402 GD0,1% =63,86 

 
Относно сеитбените норми от Таблици 23, 23.1, 24, 24.1 се вижда, че и за двата 

сорта разликите в добива между B1 - B2 и В1 - В3 са с много добре доказани 

отрицателни разлики. Което ни дава основание да препоръчаме сеитба с 560 к.с/m
2
. и 

700 к.с/m
2
. Резултатите показва, че разликата между сеитбена норма B2 и В3 е 

недоказана, от което можем да направим извода, че за проучваните сортове тритикале 

оптималната сеитбена норма е 560 к.с/m
2
 

 

Таблица 23. Средни добиви зърно от сорт Вихрен за трите сеитбени норми 

Фактор B - Сеитбена норма N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

B1 - 450 к.с/кв.м. 48 373,46 91,220 13,166 

B2 - 560 к.с/кв.м. 48 482,63 73,487 10,607 

B3 - 700 к.с/кв.м. 48 482,60 53,318 7,696 

 
Таблица 23.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Вихрен по сеитбени 

норми 

Разлики tоп. df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 
Доказаност 

на 
разликите 

B1-B2 -6,457 94 ,000 -109,167 16,907 

t5% =1,987 GD5% =33,60 

000 t1% =2,631 GD1% =44,48 

t0,1% =3,402 GD0,1%=57,52 

B1-B3 -7,157 94 ,000 -109,146 15,251 

t5% =1,987 GD5% =30,30 

000 t1% =2,631 GD1% =40,13 

t0,1% =3,402 GD0,1%=51,88 

B2-B3 0,002 94 0,999 0,021 13,105 

t5% =1,987 GD5% =26,04 

- t1% =2,631 GD1% =34,48 

t0,1% =3,402 GD0,1%=44,58 

 
Таблица 24. Средни добиви зърно от сорт Рожен за трите сеитбени норми 

Фактор B - Сеитбена норма N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

B1 - 450 к.с/кв.м. 48 347,58 86,602 12,500 

B2 - 560 к.с/кв.м. 48 455,94 77,620 11,203 

B3 - 700 к.с/кв.м. 48 471,88 58,814 8,489 

 
Таблица 24.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Рожен по сеитбени 

норми 

Разлики tоп. df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 
Доказаност 

на 
разликите 

B1-B2 -6,455 94 ,000 -108,354 16,786 t5% =1,987 GD5% =33,35 000 
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t1% =2,631 GD1% =44,16 

t0,1% =3,402 GD0,1%=57,11 

B1-B3 -8,226 94 ,000 -124,292 15,110 

t5% =1,987 GD5% =30,02 

000 t1% =2,631 GD1% =39,75 

t0,1% =3,402 GD0,1%=51,40 

B2-B3 -1,134 94 ,260 -15,938 14,056 

t5% =1,987 GD5% =27,93 

- t1% =2,631 GD1% =36,98 

t0,1% =3,402 GD0,1%=47,82 

 
Резултатите според нивата на торене са показани в Таблици 25, 25.1, 26, 26.1 от 

тях се вижда, че и за двата сорта разликите в добива между С1 - С2, С1 - С3, С1 - С4, С2 

- С3 и С2 - С4, имат много добре доказани отрицателни разлики, а между C3 - C4 е с 

доказана отрицателна разлика. 

 

Таблица 25. Средни добиви зърно от сорт Вихрен за четирите азотни норми 

Фактор С - Азотна норма N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

С1 – N0 36 341,08 72,350 12,058 

C2 – N6 36 434,97 69,060 11,510 

C3 – N10 36 492,61 47,925 7,987 

C4 – N14 36 516,25 45,594 7,599 

 
Таблица 25.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Вихрен по азотни 

норми 

Разлики tоп. df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 
Доказаност 

на 
разликите 

C1-C2 -5,632 70 ,000 -93,889 16,670 

t5% =1,994 GD5% =33,24 

000 t1% =2,648 GD1% =44,14 

t0,1% =3,435 GD0,1%=57,26 

C1-C3 
-

10,476 
70 ,000 -151,528 14,464 

t5% =1,994 GD5% =28,84 

000 t1% =2,648 GD1% =38,30 

t0,1% =3,435 GD0,1%=49,68 

C1-C4 
-

12,290 
70 ,000 -175,167 14,253 

t5% =1,994 GD5% =28,42 

000 t1% =2,648 GD1% =37,74 

t0,1% =3,435 GD0,1%=48,96 

C2-C3 -4,114 70 ,000 -57,639 14,010 

t5% =1,994 GD5% =27,94 

000 t1% =2,648 GD1% =37,10 

t0,1% =3,435 GD0,1%=48,12 

C2-C4 -5,893 70 ,000 -81,278 13,792 

t5% =1,994 GD5% =27,50 

000 t1% =2,648 GD1% =36,52 

t0,1% =3,435 GD0,1%=47,38 

C3-C4 -2,144 70 ,035 -23,639 11,025 

t5% =1,994 GD5% =21,98 0 
t1% =2,648 GD1% =29,19 

 
t0,1% =3,435 GD0,1%=37,87 

 

Таблица 26. Средни добиви зърно от сорт Рожен за четирите азотни норми 

Фактор С - Азотна норма N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

С1 – N0 36 320,78 74,560 12,427 

C2 – N6 36 405,33 66,164 11,027 

C3 – N10 36 473,11 52,976 8,829 

C4 – N14 36 501,31 51,663 8,610 
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Таблица 26.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Рожен по азотни 

норми 

Разлики tоп. df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 
Доказаност 

на разликите 

C1-C2 -5,089 70 ,000 -84,556 16,614 

t5% =1,994 GD5% =33,13 

000 t1% =2,648 GD1% =43,99 

t0,1% =3,435 GD0,1%=57,07 

C1-C3 -9,993 70 ,000 -152,333 15,244 

t5% =1,994 GD5% =30,40 

000 t1% =2,648 GD1% =40,37 

t0,1% =3,435 GD0,1%=52,36 

C1-C4 
-

11,941 
70 ,000 -180,528 15,118 

t5% =1,994 GD5% =30,15 

000 t1% =2,648 GD1% =40,03 

t0,1% =3,435 GD0,1%=51,93 

C2-C3 -4,798 70 ,000 -67,778 14,127 

t5% =1,994 GD5% =28,17 

000 t1% =2,648 GD1% =37,41 

t0,1% =3,435 GD0,1%=48,53 

C2-C4 -6,860 70 ,000 -95,972 13,991 

t5% =1,994 GD5% =27,90 

000 t1% =2,648 GD1% =37,05 

t0,1% =3,435 GD0,1%=48,06 

C3-C4 -2,286 70 ,025 -28,194 12,333 

t5% =1,994 GD5% =24,59 

0 t1% =2,648 GD1% =32,66 

t0,1% =3,435 GD0,1%=42,36 

 
Анализирайки получените резултати (Таблици 27, 27.1, 28, 28.1) от добива на 

зърно при различни срокове на сеитба в комбинация с посевните норми (DxB) 

резултатите показват следното: 

За сорт Вихрен при D1 и D3 разликите в добива при B1 - B2 и В1 - В3 са много 

добре отрицателно доказани. За D2 са добре доказани отрицателни разлики при B1 - B2 

и В1 - В3. 

За сорт Рожен при D1 разликата в добива между В1 - В3 и за D2 и D3 между B1 - 

B2 и В1 - В3 са много добре отрицателно доказани. За D1 добре доказана 

отрицателната разлика има при  B1 - B2. 

 

Таблица 27. Средни добиви зърно от сорт Вихрен за DxB 

Фактор D 

Срок на сеитба 

Фактор B 

Сеитбена норма 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

D1 – 1-5 X 

B1  - 450 к.с/кв.м. 16 359,25 91,225 22,806 

B2 - 560 к.с/кв.м. 16 475,88 70,414 17,603 

B3 - 700 к.с/кв.м. 16 484,75 61,939 15,485 

D2 – 15-20 X 

B1 - 450 к.с/кв.м. 16 404,81 92,664 23,166 

B2 - 560 к.с/кв.м. 16 489,19 77,351 19,338 

B3 - 700 к.с/кв.м. 16 484,00 48,186 12,046 

D3 – 1-5 XI 

B1 - 450 к.с/кв.м. 16 356,31 87,100 21,775 

B2 - 560 к.с/кв.м. 16 482,81 76,714 19,178 

B3 - 700 к.с/кв.м. 16 479,06 52,239 13,060 

 
Таблица 28. Средни добиви зърно от сорт Рожен за DxB 

Фактор D 

Срок на сеитба 

Фактор B 

Сеитбена норма 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

D1 – 1-5 X 
B1  - 450 к.с/кв.м. 16 327,69 80,614 20,154 

B2 - 560 к.с/кв.м. 16 424,19 80,049 20,012 
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B3 - 700 к.с/кв.м. 16 462,75 62,163 15,541 

D2 – 15-20 X 

B1 - 450 к.с/кв.м. 16 373,13 80,915 20,229 

B2 - 560 к.с/кв.м. 16 481,25 82,526 20,631 

B3 - 700 к.с/кв.м. 16 476,00 52,856 13,214 

D3 – 1-5 XI 

B1 - 450 к.с/кв.м. 16 341,94 96,447 24,112 

B2 - 560 к.с/кв.м. 16 462,38 62,102 15,525 

B3 - 700 к.с/кв.м. 16 476,88 63,616 15,904 

 

Таблица 27.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Вихрен за DxB 

 

 

 
 

Таблица 28.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Рожен за DxB 

 

Фактор D 

Срок на 

сеитба 

Фактор B 

Сеитбена 

норма 

Разлики 

tоп. df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 
Доказаност 

на 
разликите 

Фактор 

D 

Срок на 

сеитба 

Фактор B 

Сеитбена 

норма 

Разлики 

tоп. df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 
Доказаност 

на 
разликите 

D1 

B1-B2 -4,048 30 ,000 -116,625 28,810 

t5% =2,042 GD5% =58,83 

000 t1% =2,750 GD1% =79,23 

t0,1% =3,646 GD0,1%=105,04 

B1-B3 -4,553 30 ,000 -125,500 27,566 

t5% =2,042 GD5% =56,29 

000 t1% =2,750 GD1% =75,81 

t0,1% =3,646 GD0,1%=100,51 

B2-B3 -,379 30 ,708 -8,875 23,445 

t5% =2,042 GD5% =47,87 

- t1% =2,750 GD1% =64,47 

t0,1% =3,646 GD0,1% =85,48 

D2 

B1-B2 -2,796 30 ,009 -84,375 30,176 

t5% =2,042 GD5% =61,62 

00 t1% =2,750 GD1% =82,98 

t0,1% =3,646 GD0,1%=110,02 

B1-B3 -3,033 30 ,005 -79,188 26,111 

t5% =2,042 GD5% =53,32 

00 t1% =2,750 GD1% =71,81 

t0,1% =3,646 GD0,1% =95,20 

B2-B3 ,228 30 ,821 5,188 22,783 

t5% =2,042 GD5% =46,52 

- t1% =2,750 GD1% =62,65 

t0,1% =3,646 GD0,1% =83,07 

D3 

B1-B2 -4,360 30 ,000 -126,500 29,017 

t5% =2,042 GD5% =59,25 

000 t1% =2,750 GD1% =79,80 

t0,1% =3,646 GD0,1%=105,80 

B1-B3 -4,834 30 ,000 -122,750 25,391 

t5% =2,042 GD5% =51,85 

000 t1% =2,750 GD1% =69,83 

t0,1% =3,646 GD0,1% =92,58 

B2-B3 ,162 30 ,873 3,750 23,203 

t5% =2,042 GD5% =47,38 

- t1% =2,750 GD1% =63,81 

t0,1% =3,646 GD0,1% =84,60 
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D1 

B1-B2 -3,398 30 ,002 -96,500 28,402 

t5% =2,042 GD5% =58,00 

00 t1% =2,750 GD1% =78,11 

t0,1% =3,646 GD0,1%=103,55 

B1-B3 -5,307 30 ,000 -135,063 25,449 

t5% =2,042 GD5% =51,97 

000 t1% =2,750 GD1% =69,98 

t0,1% =3,646 GD0,1%=92,79 

B2-B3 -1,522 30 ,138 -38,563 25,338 

t5% =2,042 GD5% =51,74 

- t1% =2,750 GD1% =69,68 

t0,1% =3,646 GD0,1% =92,38 

D2 

B1-B2 -3,742 30 ,001 -108,125 28,894 

t5% =2,042 GD5% =59,00 

000 t1% =2,750 GD1% =79,46 

t0,1% =3,646 GD0,1%=105,35 

B1-B3 -4,258 30 ,000 -102,875 24,162 

t5% =2,042 GD5% =49,34 

000 t1% =2,750 GD1% =66,45 

t0,1% =3,646 GD0,1% =88,09 

B2-B3 ,214 30 ,832 5,250 24,500 

t5% =2,042 GD5% =50,03 

- t1% =2,750 GD1% =67,38 

t0,1% =3,646 GD0,1% =89,33 

D3 

B1-B2 -4,200 30 ,000 -120,438 28,678 

t5% =2,042 GD5% =58,56 

000 t1% =2,750 GD1% =78,86 

t0,1% =3,646 GD0,1%=104,56 

B1-B3 -4,672 30 ,000 -134,938 28,885 

t5% =2,042 GD5% =58,98 

000 t1% =2,750 GD1% =79,43 

t0,1% =3,646 GD0,1%=105,31 

B2-B3 -,652 30 ,519 -14,500 22,226 

t5% =2,042 GD5% =45,39 

- t1% =2,750 GD1% =61,12 

t0,1% =3,646 GD0,1% =81,04 

 
Анализът на разликите в добива на зърно при различни срокове на сеитба в 

комбинация с торовите норми (DxС), за сорт Вихрен (Таблици 29,29.1) показва, че и 

при трите срока на сеитба разликите между торова норма С3 и С4 е недоказана. Което 

ни дава основание да направим извода, че при съчетаване на двата фактора въпреки по-

високите  средни добиви  при торене с N14 (С4) разликите спрямо N10 (С3) са 

минимални и икономически неизгодни 

Разликите между С1 и С2 са много добре отрицателно доказани при D2, добре 

отрицателно доказани при D1 и отрицателно доказани при D3. Много добре 

отрицателно са доказани разликите и за трите сеитбени срока между С1 и С3 и между 

С1и С4. Разликите между С2 с С3 и С2 с С4 също са отрицателно добре доказани , като  

при D2 разликата между С2 и С4 е много добре отрицателно доказана. Което показва, 

че по-високите торови норми влияят положително върху добива на зърно от тритикале 

при сорт Вихрен. 

 

Резултатите за сорт Рожен (Таблици 30, 30.1) са сходни за първите два сеитбени 

срока, много добре отрицателно са доказани разликите между С1 с С3, С1с С4 и за С2 с 

С4. С добре доказани отрицателни разлики са вариантите между С1 и С2, а разликите 

между С2 и С3 са  добре доказани 

При най-късната сеитбена дата много добре са доказани отрицателните разлики 

между С1 и С3, С1 и С4, добре доказани са разликите  между С2 и С3, С2 и С4 и 

доказани са разликите  между С1 и С2. Тук отново се вижда,че с повишаване на 

торовата норма се повишава и добивът 
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Таблица 29. Средни добиви зърно от сорт Вихрен за DxC 

 
Фактор D 

Срок на сеитба 

Фактор C 

Азотна норма 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

D1 – 1-5 X 

С1 – N0 12 333,58 73,263 21,149 

C2 – N6 12 422,08 79,887 23,061 

C3 – N10 12 491,17 50,320 14,526 

C4 – N14 12 513,00 44,214 12,764 

D2 – 15-20 X 

С1 – N0 12 349,75 76,892 22,197 

C2 – N6 12 467,17 15,971 4,610 

C3 – N10 12 498,92 49,811 14,379 

C4 – N14 12 521,50 42,404 12,241 

D3 – 1-5 XI 

С1 – N0 12 339,92 72,324 20,878 

C2 – N6 12 415,67 82,580 23,839 

C3 – N10 12 487,75 47,150 13,611 

C4 – N14 12 514,25 53,061 15,317 

 

Таблица 30. Средни добиви зърно от сорт Рожен за DxC 

 
Фактор D 

Срок на сеитба 

Фактор C 

Азотна норма 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

D1 – 1-5 X 

С1 – N0 12 300,58 74,523 21,513 

C2 – N6 12 384,08 56,973 16,447 

C3 – N10 12 447,42 55,310 15,967 

C4 – N14 12 487,42 57,853 16,701 

D2 – 15-20 X 

С1 – N0 12 337,75 66,535 19,207 

C2 – N6 12 430,33 56,129 16,203 

C3 – N10 12 491,75 53,022 15,306 

C4 – N14 12 514,00 45,808 13,224 

D3 – 1-5 XI 

С1 – N0 12 324,00 83,291 24,044 

C2 – N6 12 401,58 79,642 22,991 

C3 – N10 12 480,17 43,653 12,602 

C4 – N14 12 502,50 51,567 14,886 

 
Таблица 29.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Вихрен за DxC 

 

Фактор 

D 

Срок на 

сеитба 

Фактор С 

Азотна 

норма 

tоп. df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e (Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 
Доказаност 

на 
разликите 

D1 

C1-C2 -2,828 22 ,010 -88,500 31,291 
t5% =2,074 GD5% =64,90 

00 t1% =2,819 GD1% =88,21 

t0,1% =3,792 GD0,1%=118,66 

C1-C3 -6,142 22 ,000 -157,583 25,658 
t5% =2,074 GD5% =53,21 

000 t1% =2,819 GD1% =72,33 

t0,1% =3,792 GD0,1% =97,67 

C1-C4 -7,263 22 ,000 -179,417 24,702 
t5% =2,074 GD5% =51,23 

000 t1% =2,819 GD1% =69,63 

t0,1% =3,792 GD0,1% =93,67 

C2-C3 -2,535 22 ,019 -69,083 27,255 
t5% =2,074 GD5% =56,53 

0 t1% =2,819 GD1% =76,83 

t0,1% =3,792 GD0,1 =103,35 

C2-C4 -3,449 22 ,002 -90,917 26,358 
t5% =2,074 GD5% =54,67 

00 t1% =2,819 GD1% =74,30 

t0,1% =3,792 GD0,1% =99,95 

 C3-C4 -1,129 22 ,271 -21,833 19,337 
t5% =2,074 GD5% =40,10 

- t1% =2,819 GD1% =54,51 

t0,1% =3,792 GD0,1% =73,33 
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D2 

C1-C2 -5,179 22 ,000 -117,417 22,671 
t5% =2,074 GD5% =47,02 

000 t1% =2,819 GD1% =63,91 

t0,1% =3,792 GD0,1% =85,97 

C1-C3 -5,640 22 ,000 -149,167 26,447 
t5% =2,074 GD5% =54,85 

000 t1% =2,819 GD1% =74,55 

t0,1% =3,792 GD0,1%=100,29 

C1-C4 -6,776 22 ,000 -171,750 25,348 
t5% =2,074 GD5% =52,57 

000 t1% =2,819 GD1% =71,46 

t0,1% =3,792 GD0,1% =96,12 

C2-C3 -2,103 22 ,047 -31,750 15,100 
t5% =2,074 GD5% =31,32 

0 t1% =2,819 GD1% =42,57 

t0,1% =3,792 GD0,1% =57,26 

C2-C4 -4,154 22 ,000 -54,333 13,080 
t5% =2,074 GD5% =27,13 

000 t1% =2,819 GD1% =36,87 

t0,1% =3,792 GD0,1% =49,60 

C3-C4 -1,196 22 ,244 -22,583 18,884 
t5% =2,074 GD5% =39,17 

- t1% =2,819 GD1% =53,23 

t0,1% =3,792 GD0,1% =71,61 

D3 

C1-C2 -2,390 22 ,026 -75,750 31,689 
t5% =2,074 GD5% =65,72 

0 t1% =2,819 GD1% =89,33 

t0,1% =3,792 GD0,1%=120,16 

C1-C3 -5,932 22 ,000 -147,833 24,923 
t5% =2,074 GD5% =51,69 

000 t1% =2,819 GD1% =70,26 

t0,1% =3,792 GD0,1% =94,51 

C1-C4 -6,732 22 ,000 -174,333 25,894 
t5% =2,074 GD5% =53,70 

000 t1% =2,819 GD1% =-73,00 

t0,1% =3,792 GD0,1% =98,19 

C2-C3 -2,626 22 ,015 -72,083 27,451 
t5% =2,074 GD5% =56,93 

0 t1% =2,819 GD1% =77,38 

t0,1% =3,792 GD0,1%=104,09 

C2-C4 -3,479 22 ,002 -98,583 28,336 
t5% =2,074 GD5% =58,77 

00 t1% =2,819 GD1% =79,88 

t0,1% =3,792 GD0,1%=107,45 

C3-C4 -1,293 22 ,209 -26,500 20,491 
t5% =2,074 GD5% =42,50 

- t1% =2,819 GD1% =57,76 

t0,1% =3,792 GD0,1% =77,70 

 

 
Таблица 30.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Рожен за DxC 

 
Фактор 

D 

Срок на 

сеитба 

Фактор С 

Азотна 

норма 

 

tоп. df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 

Доказаност 
на 

разликите 

D1 

C1-C2 -3,084 22 ,005 -83,500 27,080 
t5% =2,074 GD5% =56,16 

00 t1% =2,819 GD1% =76,34 

t0,1% =3,792 GD0,1% =102,69 

C1-C3 -5,481 22 ,000 -146,833 26,791 
t5% =2,074 GD5% =55,56 

000 t1% =2,819  GD1% =75,52 

t0,1% =3,792 GD0,1% =101,59 

C1-C4 -6,860 22 ,000 -186,833 27,235 
t5% =2,074 GD5% =56,49 

000 t1% =2,819 GD1% =76,78 

t0,1% =3,792  GD0,1% =103,28 

C2-C3 -2,763 22 ,011 -63,333 22,922 
t5% =2,074 GD5% =47,54 

0 t1% =2,819 GD1% =64,62 

t0,1% =3,792 GD0,1% =86,92 

C2-C4 -4,409 22 ,000 -103,333 23,439 
t5% =2,074 GD5% =48,61 

000 t1% =2,819 GD1% =66,07 

t0,1% =3,792 GD0,1% =88,88 

C3-C4 -1,731 22 ,097 -40,000 23,105 
t5% =2,074 GD5% =47,92 

- t1% =2,819 GD1% =65,13 

t0,1% =3,792 GD0,1% =87,61 

D2 
C1-C2 -3,684 22 ,001 -92,583 25,129 

t5% =2,074 GD5% =52,12 

00 t1% =2,819 GD1% =70,84 

t0,1% =3,792 GD0,1% =95,29 

C1-C3 -6,270 22 ,000 -154,000 24,560 
t5% =2,074 GD5% =50,94 

000 
t1% =2,819 GD1% =69,23 
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t0,1% =3,792 GD0,1% =93,13 

C1-C4 -7,558 22 ,000 -176,250 23,319 
t5% =2,074 GD5% =48,36 

000 t1% =2,819 GD1% =65,74 

t0,1% =3,792 GD0,1% =88,43 

C2-C3 -2,755 22 ,012 -61,417 22,289 
t5% =2,074 GD5% =46,23 

0 t1% =2,819 GD1% =62,83 

t0,1% =3,792 GD0,1% =84,52 

C2-C4 -4,000 22 ,001 -83,667 20,914 
t5% =2,074 GD5% =43,38 

000 t1% =2,819 GD1% =58,96 

t0,1% =3,792 GD0,1% =79,31 

 C3-C4 -1,100 22 ,283 -22,250 20,227 
t5% =2,074 GD5% =41,95 

- t1% =2,819 GD1% =57,02 

t0,1% =3,792 GD0,1% =76,70 

D3 

C1-C2 -2,332 22 ,029 -77,583 33,267 
t5% =2,074 GD5% =69,00 

0 t1% =2,819 GD1% =93,78 

t0,1% =3,792 GD0,1% =126,15 

C1-C3 -5,753 22 ,000 -156,167 27,146 
t5% =2,074 GD5% =56,30 

000 t1% =2,819 GD1% =76,52 

t0,1% =3,792 GD0,1% =102,94 

C1-C4 -6,312 22 ,000 -178,500 28,279 
t5% =2,074 GD5% =58,65 

000 t1% =2,819 GD1% =-79,72 

t0,1% =3,792 GD0,1% =107,23 

C2-C3 -2,997 22 ,007 -78,583 26,218 
t5% =2,074 GD5% =54,38 

00 t1% =2,819 GD1% =73,91 

t0,1% =3,792 GD0,1% =99,42 

C2-C4 -3,685 22 ,001 -100,917 27,389 
t5% =2,074 GD5% =56,80 

00 t1% =2,819 GD1% =77,21 

t0,1% =3,792 GD0,1% =103,86 

C3-C4 -1,145 22 ,264 -22,333 19,504 
t5% =2,074 GD5% =40,45 

- t1% =2,819 GD1% =54,98 

t0,1% =3,792 GD0,1% =73,96 

 
Минимално доказаните разлики в добива на зърно при съчетаване на факторите 

сеитбена норма и торова норма (ВxС) са представени в Таблици 31., 31.1, 32, 32.1. 

Резултатите показват, че за два сорта при всички сеитбени норми разликите между 

торовите норми са  добре и много добре доказани. 

Анализирайки получените резултати от добива на зърно при различни нива на 

торене и сеитбени норми става ясно, че нарастващите азотни норми (0, 6, 10 и 14 kg/da 

N) повишават значително добива на зърно при изпитваните сортове тритикале. Най-

високи добиви и при двата сорта тритикале се получава при най-високата торова норма 

N14 и при трите сеитбени норми. 

Като обобщение можем да заключим, че ако изключим торенето по- добри 

резултати при всички срокове на сеитба се получават при 560 к.с/ m
2
. 

 
Таблица 31. Средни добиви зърно от сорт Вихрен за BxC 

Фактор D 

Срок на сеитба 

Фактор C 

Азотна норма 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

B1 –  450 к.с/кв.м. 

С1 – N0 12 245,42 15,072 4,351 

C2 – N6 12 362,00 77,443 22,356 

C3 – N10 12 429,50 10,397 3,001 

C4 – N14 12 456,92 12,951 3,739 

B2 – 560 к.с/кв.м. 

С1 – N0 12 369,67 19,406 5,602 

C2 – N6 12 479,00 14,065 4,060 

C3 – N10 12 526,50 20,664 5,965 

C4 – N14 12 555,33 16,478 4,757 

B3 – 700 к.с./кв.м. 

С1 – N0 12 408,17 16,342 4,718 

C2 – N6 12 463,92 11,920 3,441 

C3 – N10 12 521,83 15,596 4,502 

C4 – N14 12 536,50 14,866 4,291 
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Таблица 32. Средни добиви зърно от сорт Рожен за BxC 

Фактор В 

Сеитба норма 

Фактор C 

Азотна норма 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

B1 –  450 к.с/кв.м. 

С1 – N0 12 225,75 28,378 8,192 

C2 – N6 12 322,42 30,809 8,894 

C3 – N10 12 408,17 27,038 7,805 

C4 – N14 12 434,00 22,923 6,617 

B2 – 560 к.с/кв.м. 

С1 – N0 12 347,75 28,693 8,283 

C2 – N6 12 438,58 37,927 10,949 

C3 – N10 12 506,00 31,875 9,201 

C4 – N14 12 531,42 20,460 5,906 

B3 – 700 к.с./кв.м. 

С1 – N0 12 388,83 19,040 5,496 

C2 – N6 12 455,00 12,000 3,464 

C3 – N10 12 505,17 16,743 4,833 

C4 – N14 12 538,50 10,397 3,001 

 

Таблица 31.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Вихрен за BxC 

 
Фактор 

B 

Сетбена 

норма 

Фактор С 

Азотна 

норма 

 

tоп. df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 
Доказаност 

на разликите 

B1 

C1-C2 -5,119 22 ,000 -116,583 22,775 
t5% =2,074 GD5% =47,24 

000 t1% =2,819 GD1% =64,20 

t0,1% =3,792 GD0,1% =86,36 

C1-C3 
-

34,827 
22 ,000 -184,083 5,286 

t5% =2,074 GD5% =10,96 

000 t1% =2,819 GD1% =14,90 

t0,1% =3,792 GD0,1% =20,04 

C1-C4 
-

36,869 
22 ,000 -211,500 5,737 

t5% =2,074 GD5% =11,90 

000 t1% =2,819 GD1% =16,17 

t0,1% =3,792 GD0,1% =21,75 

C2-C3 -2,992 22 ,007 -67,500 22,556 
t5% =2,074 GD5% =46,78 

00 t1% =2,819 GD1% =63,59 

t0,1% =3,792 GD0,1% =85,53 

C2-C4 -4,188 22 ,000 -94,917 22,666 
t5% =2,074 GD5% =47,01 

000 t1% =2,819 GD1% =63,90 

t0,1% =3,792 GD0,1% =85,95 

C3-C4 -5,719 22 ,000 -27,417 4,794 
t5% =2,074 GD5% =9,94 

000 t1% =2,819 GD1% =13,51 

t0,1% =3,792 GD0,1% =18,18 

B2 

C1-C2 
-

15,803 
22 ,000 -109,333 6,919 

t5% =2,074 GD5% =14,35 

000 t1% =2,819 GD1% =19,50 

t0,1% =3,792 GD0,1% =26,24 

C1-C3 
-

19,165 
22 ,000 -156,833 8,183 

t5% =2,074 GD5% =16,97 

000 t1% =2,819 GD1% =23,07 

t0,1% =3,792 GD0,1% =31,03 

C1-C4 
-

25,264 
22 ,000 -185,667 7,349 

t5% =2,074 GD5% =15,24 

000 t1% =2,819 GD1% =20,72 

t0,1% =3,792 GD0,1% =27,87 

C2-C3 -6,583 22 ,000 -47,500 7,216 
t5% =2,074 GD5% =14,97 

000 t1% =2,819 GD1% =20,34 

t0,1% =3,792 GD0,1% =27,36 

 

C2-C4 
-

12,206 
22 ,000 -76,333 6,254 

t5% =2,074 GD5% =12,97 

000 t1% =2,819 GD1% =17,63 

t0,1% =3,792 GD0,1% =23,72 

C3-C4 -3,779 22 ,001 -28,833 7,630 
t5% =2,074 GD5% =15,82 

00 t1% =2,819 GD1% =21,51 

t0,1% =3,792 GD0,1% =28,93 

B3 C1-C2 -9,548 22 ,000 -55,750 5,839 
t5% =2,074 GD5% =12,11 

000 t1% =2,819 GD1% =16,46 

t0,1% =3,792 GD0,1% =22,14 
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C1-C3 
-

17,430 
22 ,000 -113,667 6,521 

t5% =2,074 GD5% =13,52 

000 t1% =2,819 GD1% =18,38 

t0,1% =3,792 GD0,1% =24,73 

C1-C4 
-

20,123 
22 ,000 -128,333 6,377 

t5% =2,074 GD5% =13,23 

000 t1% =2,819 GD1% =-17,98 

t0,1% =3,792 GD0,1% =24,18 

C2-C3 
-

10,221 
22 ,000 -57,917 5,667 

t5% =2,074 GD5% =11,75 

000 t1% =2,819 GD1% =15,98 

t0,1% =3,792 GD0,1% =21,49 

C2-C4 
-

13,195 
22 ,000 -72,583 5,501 

t5% =2,074 GD5% =11,41 

000 t1% =2,819 GD1% =15,51 

t0,1% =3,792 GD0,1% = 20,86 

C3-C4 -2,358 22 ,028 -14,667 6,220 

t5% =2,074 GD5% =12,90 

0 t1% =2,819 GD1% =17,53 

t0,1% =3,792 GD0,1% =23,59 

 

 

 

 

 

Таблица 32.1. Сравнителен анализ на средните добиви от сорт Рожен за BxC 

Фактор 

B 

Сетбена 

норма 

Фактор 

С Азотна 

норма 

 

tоп. df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

(Sd) 

tтабл. GD (kg/da) 

Доказаност 

на 

разликите 

B1 

C1-C2 -7,995 22 ,000 -96,667 12,092 
t5% =2,074 GD5% =25,08 

000 t1% =2,819 GD1% =34,09 

t0,1% =3,792 GD0,1% =45,85 

C1-C3 
-

16,122 
22 ,000 -182,417 11,315 

t5% =2,074 GD5% =23,47 

000 t1% =2,819 GD1% =31,90 

t0,1% =3,792 GD0,1% =42,91 

C1-C4 
-

19,775 
22 ,000 -208,250 10,531 

t5% =2,074 GD5% =21,84 

000 t1% =2,819 GD1% =29,69 

t0,1% =3,792 GD0,1% =39,93 

C2-C3 -7,247 22 ,000 -85,750 11,833 
t5% =2,074 GD5% =24,54 

000 t1% =2,819 GD1% =33у36 

t0,1% =3,792 GD0,1% =44,87 

C2-C4 
-

10,066 
22 ,000 -111,583 11,085 

t5% =2,074 GD5% =22,99 

000 t1% =2,819 GD1% =31,25 

t0,1% =3,792 GD0,1% =42,03 

C3-C4 -2,525 22 ,019 -25,833 10,233 
t5% =2,074 GD5% =21,22 

0 t1% =2,819 GD1% =28,85 

t0,1% =3,792 GD0,1% =38,80 

B2 

C1-C2 -6,616 22 ,000 -90,833 13,729 
t5% =2,074 GD5% =28,47 

000 t1% =2,819 GD1% =38,70 

t0,1% =3,792 GD0,1% =52,06 

C1-C3 
-

12,782 
22 ,000 -158,250 12,380 

t5% =2,074 GD5% =23,68 

000 t1% =2,819 GD1% =34,90 

t0,1% =3,792 GD0,1% =46,94 

C1-C4 
-

18,054 
22 ,000 -183,667 10,173 

t5% =2,074 GD5% =21,10 

000 t1% =2,819 GD1% =28,68 

t0,1% =3,792 GD0,1% =38,58 

 

C2-C3 -4,714 22 ,000 -67,417 14,302 
t5% =2,074 GD5% =29,66 

000 t1% =2,819 GD1% =40,42 

t0,1% =3,792 GD0,1% =54,23 

C2-C4 -7,462 22 ,000 -92,833 12,440 
t5% =2,074 GD5% =25,80 

000 t1% =2,819 GD1% =35,07 

t0,1% =3,792 GD0,1% =47,17 

C3-C4 -2,325 22 ,030 -25,417 10,934 t5% =2,074 GD5% =22,68 0 
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t1% =2,819 GD1% =30,82 

t0,1% =3,792 GD0,1% =41,46 

B3 

C1-C2 
-

10,184 
22 ,000 -66,167 6,497 

t5% =2,074 GD5% =13,47 

000 t1% =2,819 GD1% =18,32 

t0,1% =3,792 GD0,1% =24,64 

C1-C3 
-

15,894 
22 ,000 -116,333 7,319 

t5% =2,074 GD5% =15,18 

000 t1% =2,819 GD1% =20,63 

t0,1% =3,792 GD0,1% =27,75 

C1-C4 
-

23,899 
22 ,000 -149,667 6,262 

t5% =2,074 GD5% =12,99 

000 t1% =2,819 GD1% =-17,65 

t0,1% =3,792 GD0,1% =23,75 

C2-C3 -8,436 22 ,000 -50,167 5,947 
t5% =2,074 GD5% =12,33 

000 t1% =2,819 GD1% =16,76 

t0,1% =3,792 GD0,1% =22,55 

C2-C4 
-

18,218 
22 ,000 -83,500 4,583 

t5% =2,074 GD5% =9,51 

000 t1% =2,819 GD1% =12,92 

t0,1% =3,792 GD0,1%=17,38 

C3-C4 -5,859 22 ,000 -33,333 5,689 

t5% =2,074 GD5% =11,80 

000 t1% =2,819 GD1% =16,04 

t0,1% =3,792 GD0,1% =21,57 
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6. ИЗВОДИ 

Резултатите от полските, биологичните, химичните и статистическите 

изследвания и анализи позволяват да се направят следните изводи: 

 

1. Изследваните сортове тритикале се развиват нормално в условията на 

Странджанския район. Най - силно влияние върху растежа и развитието оказват 

метеорологичните условия на годините на изпитване. Сорт Рожен има по-кратък 

период от поникване до изкласяване. Сорт Вихрен от своя страна узрява с 3 - 6 дни по-

рано от сорт Рожен. 

 

2. Изпитаните агротехнически фактори влияят в различна степен върху 

структурни елементи на посева и върху структурни компоненти на добива.  

           - При сорт Вихрен - двата по-ранни срока на сеитба (1-5.X; 15-20.X), 

оказват положително влияние върху височината на растенията, дължината на класа, 

брой зърна в клас, маса на класа и масата на 1000 зърна. По късната сеитба (1-5.XI), 

дава по -добри резултати при продуктивната братимост. 

             - При сорт Рожен по - ранните срокове на сеитба (1-5.X; 15-20.X), 

оказват положително влияние върху дължината на класа, брой зърна в клас и масата на 

класа. По късната сеитба (1-5.XI), оказва по- голямо влияние върху височината на 

растенията, продуктивната братимост и масата на 1000 зърна. 

           - По - ниските сеитбени норми (450 к.с/m
2
;  560 к.с/m

2
), и при двата сорта 

влияят по- благоприятно върху структурни елементи на посева и върху структурни 

компоненти на добива.  

            - Торенето е фактора с най силно изразено влияние  върху изследваните 

показатели. По- високите нива на торене (N10;  N14), оказва добре изразено положително 

влияние и при двата сорта тритикале. 

          - Прилагането на по- високи азотни норми влияе положително върху 

съдържанието на суров протеин в зърното. Въпреки, че сортовете се различават слабо 

по отношение на средното съдържание на суров протеин в зърното, като по-високо 

белтъчен може да се определи сорт Вихрен. 

 

3. Агротехническите фактори имат доказано изразено влияние върху 

формирането на добивите при двата сорта тритикале. 
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          -За сорт Вихрен срока на сеитба не оказва влияние върху добива, по - 

високите сеитбени норми (560 к.с/m
2
; 700 к.с/m

2
) и по - високи торови норми (N10;  N14), 

са доказано по - благоприятни за получаване на висок добив. 

          - За сорт Рожен сеитбен срок 15-20.X е доказано най подходящ, по високи 

сеитбени норми (560 к.с/m
2
;
 
 700 к.с/m

2
) и по- високи торови норми (N10;  N14), са 

доказано по - благоприятни за получаване на висок добив. 

4. В условията на Странджанския район и двата сорта са подходящи за 

отглеждане, като по-високи добиви от зърно са получени от сорт Вихрен. 

 

 

7. ПРИНОСИ 

 

За пръв път е проучено взаимодействието на основни агротехнически фактори 

(срок на сеитба, посевна норма и торова норма) на сортовете тритикале Вихрен и Рожен 

при условията на Странджанския регион. 

 

Направена е комплексна оценка на влиянието на основните агротехнически 

факторите и тяхното влияние върху добива на тритикале от сорт Вихрен и сорт Рожен. 

Резултатите от експерименталните данни представят информация с реални оценки на 

добивите и влиянието на факторите. Това дава възможност за оптимизиране на 

технологиите при отглеждането на тритикале в района на Странджа.  

 

Изследването установи, че при двата сорта, в района на Странджа най- 

подходяща е сеитба в периода 15-20 X, със сеитбена норма 560 к.с/m
2
 и торене с N14 

kg/da.  
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THE IMPACT OF CERTAIN TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE YIELD 

POTENTIAL WHEN GROWING TRITICALЕ IN THE ENVIRONMENTAL 

CONDITIONS OF STRANDZHA MOUNTAIN 

 

In the view of its biological characteristics as well as its growth and development specifics, 

triticale is an interesting and current cereal crop. Triticale has great potential as a new source 

for increasing grain production, especially in areas that are less suitable for traditional grain 

species. 

The goal of this dissertation project (thesis) is to study the complex interaction of the factors 

(sowing time, seed rate, fertilizer rate) in the production of triticale in  the specific conditions 

of Strandzha Mountain and the influence of such factors on the quality and yield of the crop. 

The research made to support this dissertation was conducted in the period 2011 - 2013 in the 

experimental field of the Scientific Center of Agriculture – town of Sredets and the laboratory 

at the Institute of Agriculture – town of Karnobat. 

  Based on the results we obtained, the following conclusions were reached: 

1. The studied triticale varieties develop normally in the conditions of the Strandzha Mountain 

region. The strongest impact on growth and development is exerted by the weather conditions 

during the respective test year. The Rozhen variety has somehow shorter period from 

germination to ear formation. Vihren variety, on its side, ripens 3 - 6 days earlier than Rozhen 

variety. 

2. The tested agrotechnical factors impact to varying degrees on the structural elements of the 

crop as well as on the structural components of the yield. 

   - In the case of the Vihren variety, the two earlier sowing periods (1-5 October; 15-20 

October) have a positive effect on the height of the plants, the length of the ear, the number of 

grains per ear, the weight of the ear and the weight of 1000 grains. Later sowing  time (1-5 

November) gives better results in tillering productivity. 

   - In the case of the Rozhen variety, the earlier sowing dates (1-5 October; 15-20 October) 

have a positive effect on the length of the ear, the number of grains per ear and the weight of 

the ear. With later sowing (1-5 November), greater impact is observed on plant height, 

tillering productivity and weight of 1000 grains. 

   - The lower seed rates (450 germinatable seeds / m2; 560 germinatable seeds / m2), in both 

varieties have a more favorable effect on the structural elements of the crop as well as on the 

structural components of the yield. 

 - Fertilization is the factor with the strongest effect on the control characteristics. Higher 

levels of fertilization (N10; N14) have a very meaningful positive effect on both triticale 

varieties. 

  - The application of higher nitrogen rates has a positive effect on the content of raw protein 

in the grain. Although the varieties differ only slightly in terms of the average raw protein 

content in the grain, the Vihren variety can be outlined as the one of higher protein content. 

3. The studied arotechnical factors have proven influence on the formation of yields in both 

triticale varieties. 
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   - For the Vihren variety, the sowing timing does not have a significant effect on the yield, 

the higher seed rates (560 germinatable seeds / m2; 700 germinatable seeds / m2) as well as 

the higher fertilization rates (N10; N14) have been proven to be more favorable for harvesting 

higher yields. 

  - For the Rozhen variety, 15-20 October is proven to be the most suitable sowing period, the 

higher seed rates (560 germinatable seeds / m2; 700 germinatable seeds / m2) as well as the 

higher fertilization rates (N10; N14) have been proven to be more favorable for harvesting 

higher yields. 

4. In the conditions of the Strandzha Mountain region, both varieties are viable crop options; 

higher grain yields are obtained however from the Vihren variety. 

The study found that for both varieties in the Strandzha region, the most suitable sowing 

period is 15-20 October, at a seed rate of 560 germinatable seeds / m2 and fertilization with 

N14 kg/da. 

 


