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Summary  
There have been conducted field studies with 
raspberries in the Troyan region, which is the 
largest producer of raspberries in Bulgaria last 
years. The creation of new high-productive 
raspberry plantations, with high fruit quality, 
requires optimal use of fertilizers by the meaning 
of adequate to the needs of plants, to the 
production and environment protection from 
pollution. 
The experiments were conducted on gray forest 
soil, with low concentration of nutrients. The 
content of nitrogen, phosphorus and potassium in 
the over-ground parts of raspberry plants were 
investigated on the base of nitrogen and 
phosphorus fertilization rate. With the increase of 
nitrogen fertilization rate increases also the 
percentage of nitrogen in all over-ground parts, 
but the amount of phosphorus and potassium is 
not amended significantly. With the increase of 
phosphorus fertilization rate, the gained data 
shows a decrease in the percentage of nitrogen in 
the fruits; this is obviously related to the increase 
of the production and the effect of dilution. In 
other cases, nitrogen and potassium do not show 
any strong trends of amendment. Well marked is 
the increase of phosphorus content in the leaves 
and fruits with the increase of phosphorus rate, 
but in the fruiting canes phosphorus significantly 
decreases because of its transportation to the 
fruits. 
Keywords: raspberry, gray forest soil, nitrogen 
and phosphorus fertilization rate 

Въведение 
От най-древни времена малината е позната и 
използвана от човека. Тя е многогодишно, 
полухрастовидно, ягодоплодно растение и 
принадлежи към семейство Rosaceae, род 
Rubus. Най– добрите естествени малинови 
растения се намират в предпланинските и 
планински части с надморска височина над 
700-800 m и са от сорта Червена европейска 
малина (Rubus idaeus) или така наречената 
горска малина. Най-добрите малино-
производителни райони в сраната в близкото 
минало са Троян, Тетевен, Костенец и 
Берковица. Троянският район е най големият 
за производството на малини, защото се 
отличава с много добри климатични условия. 
При създаването на високопродуктивни нови 
малинови насаждения, с високо качество на 
получените плодове се изисква оптимално 
използване на торовите средства, адекватни на 
потребността на културата, опазването на 
околната среда и продукцията от замърсяване. 
Целта на изследването е да се получи 
информация за взаимовръзката между почва и 
растение и по-точно да се установи 
съдържанието на хранителните елементи азот, 
фосфор и калий в надземните части и плода на 
малиновото растение в зависимост от азотната 
и фосфорна норма на торене. 
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Материали и методи 
Изведени са два полски опита в продължение 
на 3 години на сива горска почва на наклонен 
терен в района на г. Троян на територията на 
Института по планинско животновъдство и 
земеделие. Почвата е бедна по отношеие на 
усвоим фосфор и калий, а освен това има 
висока сорбционна способност по отношение 
на фосфора. (Николов 1969, Николов 1985, 
Михайлова и др. 2006). Опитите са изведени 
по метода “криви на отзивчивост”, при който е 
използван широк диапазон от ниски до високи 
нарастващи торови норми. Този метод дава 
възможност да се определят най- малките 
достатъчни норми на торене осигуряващи 
получаването на желания добив. И двата опита 
са изведени в 7 варианта, 3 повторения, като 
площта на всеки вариант е 4.6 m2. Опитите са 
засадени с малини сорт “Самодива”, 4 
растения на 1 линеен метър, представляващ 
едно повторение. 
При първият опит е изследвана кривата на 
отзивчивост на азотно торене на фона на 
завишено стандартно торене с фосфор и калий. 
Използвани са следните нива на торене с азот: 
0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 kg N/da. При вторият опит 
е изследвана кривата на отзивчивост на 
фосфорно торене с нарастващи нива на 
фосфор 0, 5, 10, 20, 40, 60, и 80 kg P2O5 /da на 
фона на стандартно торене с азот и калий. 
Използваните торове са: троен суперфосфат 
със съдържание 46 % Р2О5 (43 % 

водоразтворим), амониев нитрат със 
съдържание 34 % N и калиев хлорид със 
съдържание 60 % К2О. Подробна схема на 
опита е дадена в предишна наша публикация 
/Николов и др. 2009/. 
В двата опита с малини е определено общото 
съдържание на N, P и K в плодовете, листата, 
плодоносите и стъблата на малината. 
 
Резултати 
Резултатите от изследването за съдържанието 
на общ азот, фосфор и калий в стъбла, 
плодоноси, листа и плодове в опита “Крива на 
отзивчивост на азотно торене” са представени 
в таблица 1. Данните показват, че съществува 
тенденция за нарастване на съдържанието на 
азот с нарастване на азотната норма на торене. 
Съдържанието на фосфора и калия в плода, 
листата, плодоносите и стъблата на малината с 
нарастване на азотната норма в опита “Крива 
на отзивчивост на азотно торене” не се 
изменят съществено. 
Както се вижда от фигура 1 с нарастване на 
азотната норма на торене нараства и % на 
азота в плода, като зависимостта се описва от 
линейно уравнение у=0,0317х+1,3825, 
R2=0,7724. Подобна зависимост се наблюдава 
и за листата у=0,0159х+1,9321 R2=0,7322. 
Зависимостта между % на N в плодоносите и в 
стъблата е по- сложна и се описва добре от 
полиноми от трета степен. 

 
Таблица 1. Съдържание на общ азот, фосфор и калий в растителни проби от опит с малини, 
определени към въздушно- сух материал в опит ”Крива на отзивчивост на азотно торене” 

 
Съдържание на общ азот – в % към сух растителен материал 

Вариант стебла плодоноси листа плод 
1 0,58 1,34 1,98 1,54 
2 0,69 1,20 2,02 1,40 
3 0,69 1,31 1,96 1,63 
4 0,64 1,59 2,08 1,81 
5 0,65 1,58 2,17 1,65 
6 0,62 1,47 2,40 1,98 
7 0,76 1,32 2,25 2,33 

 
Съдържание на общ фосфор – в mg P/kg суха растителна маса 

Вариант № стебла плодоноси листа плод 
1 378 1393 2426 2695 
2 411 1406 1591 2214 
3 353 1502 1361 3113 
4 378 1361 1694 2992 
5 436 1399 1695 2451 
6 391 1592 1480 2446 
7 564 1913 1463 2695 
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Съдържание на общ калий– в mg К/kg суха растителна маса 
Вариант № стебла плодоноси листа плод 

1 2325 13000 10000 15715 
2 2450 14500 13000 15978 
3 2040 14750 10235 15000 
4 2250 13750 8500 16250 
5 2396 14750 8250 14970 
6 2270 12250 8202 16235 
7 2220 10750 9730 17477 

 
Фигура 1. .Зависимост на %N в надземните части на малина от азотната норма 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 10 20 30

Азотна норма N/0.1 ha

%
N
 в

 

ст
еб
л
а,
п
л
о
д
о
н
о
си

,л
и
ст
а,
п
л
о
д

стебла

плодоноси

листа 

плод

Linear (плод)

Linear (листа )

Poly. (стебла)

Poly. (плодоноси)

 
 

Таблица 2. Съдържание на общ азот, фосфор и калий в растителни проби от опит с малини, 
определени към въздушно -сух материал в опит ”Крива на отзивчивост на фосфорно торене” 

 
Съдържание на общ азот – в % към сух растителен материал 

Вариант стебла плодоноси листа плод 
1 0.53 1.67 2.54 1.92 
2 0.58 1.47 1.55 1.68 
3 0.55 1.72 2.44 1.89 
4 0.58 1.70 2.48 1.67 
5 0.55 1.45 2.33 1.57 
6 0.55 2.29 2.27 1.58 
7 0.64 1.47 2.11 1.49 

 
Съдържание на общ фосфор – в mg P/kg суха растителна маса 

Вариант № стебла плодоноси листа плод 
1 501 2131 1477 2318 
2 514 1560 1547 2138 
3 486 2054 1598 2690 
4 456 1573 1624 2022 
5 448 1804 1663 1861 
6 455 1316 1778 2272 
7 551 1156 1701 2375 

 
Съдържание на общ калий– в mg К/kg суха растителна маса 

Вариант № стебла плодоноси листа плод 
1 2750 13739 11750 15750 
2 2350 13735 13000 17250 
3 1849 13000 11749 16750 
4 1848 13735 14250 14750 
5 1848 13623 13750 13643 
6 1250 12250 13000 13635 
7 1848 14239 11243 13743 
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Фигура 2. Зависимост на % Р в надземните части на малина от фосфорната норма 
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Снимка 1. Общ изглед на полските опити с малини 
 
На таблица 2 са представени резултатите за 
съдържанието на N, P и K в плода, листата, 
плодоносите и стъблата на малината от опита 
“Крива на отзивчивост на фосфорно торене”. 
Тези данни показват известно намаление на % 
на азота в плода с увеличение на фосфорната 
норма, което очевидно е свързано с 
увеличението на добива и ефекта на 
разреждане. В останалите случаи азотът и 
калият не показват някакви стабилни 
тенденции за изменение. Съдържанието на 
фосфор обаче е повлияно в по-голяма степен 
от големината на фосфорната норма. 
Установените закономерности за изменението 
на % на фосфора в отделните органи са 
показани графично на фиг.2. 

Изменението на съдържанието на фосфор в 
плода показва една сравнително слабо 
изразена тенденция описвана от полином от 
втора степен у=2Е-0,5х2-0,0018х+0,2405, 
R2=0,2946. 
Добре подчертано е увеличението на % на 
фосфора в листата описано от линейно 
уравнение у=0,0003х+0,154, R2=0,7526. 
За разлика от листата съдържанието на фосфор 
в плодоносите значително намалява тъй като 
очевидно се транспортира в плода и се описва 
добре с права линия у=0,0009х+0,1937, 
R2=0,6038. Най-ниско е съдържанието на 
фосфор в стъблата и неговото изменение се 
описва добре от полином от втора степен 
у=6Е-0,6х2-0,0004х+0,0518, R2=0,8981. 
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Изводи 
В опита “Крива на отзивчивост на фосфорно 
торене” най високо съдържание на фосфор 
като абсолютни стойности отнесени към сухо 
вещество се акумулира в плодовете, следвани 
от плодоносите, листата и стеблата. 
С увеличаване на фосфорната норма на торене 
се наблюдава намаление съдържанието на 
фосфор в плодоносите, който очевидно се 
транспортира в плода. 
С оглед подобряване използването на 
хранителните елементи и храненето на 
растенията е установено, че повишаването на 
фосфорната норма до 40 kg P2O5/0,1 ha е 
екологически и икономически оправдано. 
При опита “Крива на отзивчивост на азотно 
торене” съществува тенденция за нарастване 
съдържанието на азот с нарастване на азотната 
норма на торене във всички надземни органи 
на малиновото растение. Най– много азот се 
акумулира в листата и там е най-ясно изразена 
тенденцията на повишаването му с повишение 
на нормата на торене с азот. 
Резултатите показват, че нормите по-високи от 
12 kg N/da при плододаващо насаждение 

осигуряват по-добро хранене на малиновото 
растение. 
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