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1. Цел на опита 

 

Проведеният опит има за цел отчитане действието на листните торове Панамин и 

Панатоп върху нивото и качеството на добива при мека пшеница.  

 

2. Варианти 

 

Изпитваните варианти включват самостоятелно приложение на Панамин в 

различни фази от развитието на пшеница, както и комбинация между този продукт и 

Панатоп. За сравнение бяха използвани аналогични продукти от различни пазарни 

сегменти и нетретирана контрола. 

Табл. 1 

Вариант, 

N: 
Продукт 

Приложена доза в г/ мл / дка 

в различен период 

14.04 1.05 22.05 

2 стъблен 

възел,  

(BBCH 32) 

В средата на  

изкласяване 

(BBCH 63)  

Късна млечна 

зрялост 

(BBCH 73) 

1 Панамин 150  150  - 

2 Панамин 200 - - 

3 
Панамин  150 - - 

Панатоп 400 - - 

4 Панатоп 500 - - 

5 Грамитрел (Yara) 300 - - 

6 Панамин 150 150 150 

7 
Муртоник 11-7-7 + 

МЕ (Nufarm) 
200 - - 

8 Нетретирана контрола - - - 

 

 



3. Схема на опита 

 

Изпитването бе проведено при полски условия в района на град Пловдив. Всеки 

вариант бе изпитан в 3 повторения, които бяха разположени в един голям блок с три 

по-малки участъка. С цел обективност на резултатите във всеки по-малък участък бе 

произволно разположено по едно повторение от вариант. Площта на всяко едно 

повторение бе 15 м
2
. Стремежът бе да се използва сорт мека пшеница с относително 

висок потенциал за добив и качествени показатели. За целта бе избран интродуцирания 

в страната сорт Состен.  

 

4. Агротехника 

5.  

Предшественик:  

Сезон 2017/18 – слънчоглед. 

Сезон 2018/19 – угар с едно дискуване и оран. 

 

Сеитба: На 28.10.2019 година с норма 450 кълняеми семена на м
2
.  

 

Растителна защита: Стандартни за района и сезона мероприятия. 

 

Торене – не е извършено преди сеитба. През пролетта е приложен еднократно в 

средата на фаза братене (10
- ти

 март) 20 кг/дка Амидас (40% N, 14% S). През есента 

преди сеитба са взети почвени проби от полето за подробен анализ: 

Табл. 2 

Показател 
Мерна 

единица 
Стойност 

Оценка 

съдържание 

Подвижен азот мг/кг 20  средно до високо 

Общ азот мг/кг 830 ниско 

Карбонати активни г/кг <1,5 ниски  

Хумус % 1,5 ниско  

Съотношение С/N  10 нормално 

Калий  ppm 354 високо 

Фосфор ppm 18 нормално  

Желязо ppm 183 нормално 

Сяра  ppm 4 много ниско 

Цинк  ppm 4 леко ниско 

pH ppm 8 алкална  

Механичен състав - 

Глинесто 

песъчлива (loaf 

sandy)  

  

лека почва с 

балансирани 

показатели 

 



6. Климатични условия 

 

Есента и зимата бяха относително сухи и меки в температурно отношение. 

Пролетта като цяло бе много благоприятна за културата с изключение на известно 

засушаване през месец май и закъснял лек мраз през април (фиг. 1).  

Фиг. 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Резултати  

Приравнени към 13,5% стандартна влажност на зърното обобщените данни за 

добива са следните: 

Табл. 3 

Вариант 

N: 
Описание 

Добив, 

кг/дка 

Разлика 

спрямо  

контрола, 

кг/дка 

Хекто- 

литър 

Протеин,  

% 

Глутен,

% 

Индекс 

Zeleny, 

мл 

2 
Панамин   

1 трет. 
1051 170 77 9 19 16 

1 
Панамин                    

2 трет. 
1022 141 77 9 18 15 

5 
Грамитрел 

1 трет. 
1020 139 77 9 18 14 

3 
Панамин и Панатоп 

1 трет. 
1019 138 78 9 18 16 

4 Панатоп 987 106 77 9 18 14 

7 
Панaмин                    

3 трет. 
979 98 77 9 17 13 

6 

Муротоник 11-7-7 + 

микроелементи, 1 

трет. 

928 47 77 8 16 11 

0 
Не е приложен 

листен тор 
881 0 76 7 15 8 

 

Резултатите показват, че всички варианти, включващи приложение на листен тор 

са реализирали по-високи добив в качествено и количествено отношение спрямо 

нетретираната контрола. Най-висок е бил добива при еднократно третиране с Панамин  

в началото на вретенене с доза 200 г/дка. Спрямо контролата е отбелязано повишаване 

със 17% (170 кг/дка) на добива, виж фиг. 2. Малко по-нисък е бил добива (140 кг по-

висок спрямо контрола) при  двукратно третиране с Панамин  (в доза 150 г/дка); 

еднократно с  Грамитрел (300 мл/дка) и комбинация между Панамин (150 г/дка) и 

Панатоп (400 мл/дка). Трета група съобразно резултатите се оформя от вариантите, 

включващи - трикратно пръскане с Панамин (150 г/дка) и самостоятелно на Панатоп 

(500 мл/дка). В тези два случая добивът е бил приблизително 100 кг по-висок от този на 

контролата. Положителен ефект (47 кг/дка спрямо контрола) е установен след пръскане 

с Муртоник 11-7-7 +МЕ (200 мл/дка).  

 

 



Фиг. 2 

 
 

 

При така получените данни прави впечатление значителното увеличаване на 

добива след приложение на листни торове. Вероятно едно от обясненията е свързано с 

приложението на относително по-ниска азотна норма за сезона – 8 кг активно вещество 

на декар През предишни сезони е установено, че при почвено торене на пшеница с азот 

най-голямо е нарастването на добива след добавяне на първите 6-8 кг активно 

вещество. Следователно при по-ниско от оптималното азотно торене и най-малката 

корекция вкл. с друг вид хранене може да доведе до съществено подобрение. По-

подробна информация ни дават и резултатите от отделните повторения. Прави 

впечатление, че при някои варианти има леко вариране в едно от повторенията и това е 

индикация, че установените тенденции би следвало напълно да се затвърдят с 

допълнителни опити.  

 

 

 

 

 

 

 

1051 
1022 1020 1019 

987 979 

928 

881 

Добив (13,5% влажност зърното) 

кг/дка 



Табл. 4 

Повторение 1 Повторение 2 Повторение 3 

вариант кг/дка 
вариант кг/дка вариант кг/дка 

2 1201 
1 1032 1 1079 

4 1135 
5 972 2 1076 

3 1127 
3 916 3 1015 

5 1086 
7 916 5 1004 

7 1085 
4 899 7 936 

1 955 
6 877 4 927 

Контрола 952 
2 877 6 904 

6 904 
Контрола 826 Контрола 866 

 

Сортът Состен комбинира относително добър потенциал за добив и качество. Не е 

типична хлебна пшеница, но позволява да се сравняват хелбопекарните показатели 

между вариантите. Ниското ниво на приложен азот, липса на азотфиксиращи култури в 

сеитбооборота и почвени плодородие не позволяват да се постигне много високо 

качество на зърното. Независимо от това можем да посочим, че листните торове 

значително допълват основното азотно торене. При протеина разликата е малка и 

следва очерталите се тенденции при добива. 

Фиг. 3 

 

9 9 9 9 9 9 8 
7 

Протеин, % 



При глутена има съществена разлика между най-добре представилия се вариант с 

Панамин (еднократно при норма 200 г/дка) и контролата. Останалите варианти са 

близки като стойностите като последните два се доближават постепенно до контролата.  

Фиг. 4 

 
 

Индексът Zeleny е свързан с наличието на специфични протеини, необходими за 

набухване на хляба. Той е важен и се взема под внимание при търговията в много 

европейски страни. Реално погледнато и при най-добре представилите се варианти 

Панамин (еднократно) и Панамин в комбинация с Панатоп (еднократно) стойността 16 

(мл) е далеч от изискванията за висококачествена пшеница (над 40 мл) и част от 

причината както споменахме е сорта и неговите особености. Независимо от това няма 

как да не бъде отчетено, че разликата между най-добре представилите се варианти и 

контролата е двойна.  
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Глутен, % 



 

Фиг. 5 
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Индекс Zeleny, мл 



Изводи 

 
След проведените едногодишни изпитвания можем да направим следните по-важни 

изводи и заключения: 

 

 Листният тор Панамин повишава добива при пшеница със 17%, а Панатоп с 11% 

спрямо нетретирана контрола при умерено високи норми на азотно торене 

 

 Панамин във висока доза показва съпоставими резултати с тези на еталон в 

качественото листно торене при пшеница 

 

 Комбинацията между Панамин и Панатоп повишава с 14% добива и осигурява 

по-стабилни резултати по отношение на добива  

 

 Приложение във фаза начало на вретенене е оптимално, но в млечна зрялост е 

късно и не се препоръчва 

 

 Панамин представлява интерес в следните направления: 

o За балансирано хранене при редуцирано азотно торене 

o При производство на хлебна пшеница 

o Биологично отглеждане при ограничен набор от възможности за 

допълнително подхранване.  

 

 


