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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Целта на настоящата разработка е

да се установят сумарните и средно-
денонощни стойности на евапотранспи-
рацията на градинси фасул, в зависимост
от начина на напояване. Полският експе-
римент е проведен през периода 2013-
2015 г. в УОП на катедра “Мелиорации и
земеустройство” при АУ-Пловдив. Изпол-
зван е сорт “Страйк”, като  са изпитани
следните варианти: 1) без напояване; 2)
гравитачно напояване; 3) капково напоя-
ване; и 4) напояване чрез дъждуване.
Поливките са реализирани при достигане
на предполивна влажност 80 % от ППВ
при всички поливни варианти, а поливна-
та норма е изчислявана за навлажняване
на почвен слой 0-60 cm. Напояването на
опитните парцели е осъществявано чрез
различни техники за разпределяне на
поливната вода, съответно по бразди,
чрез капкова система и чрез микродъж-
дуване. Сумарната ЕТ на градински
фасул отглеждан при неполивни условия,
за условията на експеримента, варира от
222 mm до 236 mm. Напояването уве-
личава съществено водоразхода от
30-35% до над два пъти. Разликата в
стойностите при отделните техники за
напояване е под 10 %. Средната сумарна
ЕТ е 351 mm при дъждуване, при капково

The aim of this study was to be
established the total and the daily average
evapotranspiration (ET) of green bean
depending on different irrigation method.
The experiment was conducted in the
2013-2015 period in the experimental field
of the Department of “Melioration and
geodesy” at AU-Plovdiv. Used a variety
“Strike” in the following variants: 1)
without irrigation; 2) gravity irrigation; 3)
drip irrigation and 4) sprinkler irrigation.
The irrigation rates are realised when soil
moisture before irrigation up to 80% of
field capacity in all irrigation variants and
irrigation rates has calculated to moisture
the soil layer 0-0,40m. The irrigation
experimental plot realised through a
different technique for distributing
irrigation water respectively furrows, drip
irrigation system, and micro spray system.
The total ET of garden bean cultivation
under irrigated conditions varies from 222
mm to 236 mm. The irrigated significantly
increased water consumption from 30 -
35% to over twice.

The difference in values in various
irrigation techniques is below 10%. The
average sum ET 351 mm for sprinkler
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напояване е 357 mm, а при напояване по
бразди 352 mm. При неполивни условия
максималните средноденонощни стой-
ности на ЕТ, за слоя 0 – 60 cm, настъпват
по време на фаза ''масов цъфтеж'' и
варират по години от 3,7 до 3,9 mm. На-
появането измества максимума с две до
три седмици, във фаза ''бобообразува-
не'', като разлика между отделните техни-
ки напрактика няма. Средната максимал-
на средноденонощна ЕТ при напояване
по бразди е 5,5 mm, при капково напоя-
ване е 5,4 mm, а при микродъждуване –
5,3 mm.

Ключови думи: градински
фасул, капково напояване, гравитачно
напояване, бразди, дъждуване,
евапотранспирация

irrigation, drip irrigation was 357 mm, and
furrows 352 mm. The daily average
evapotranspiration for the layer 0-0,60m
without irrigation occur during phase “full
blossoming” and range in 3,7 to 3,9
depending on the year.  Irrigation shifted
maximum two to three weeks in phase
“formation of bean” as the difference
between techniques practically gone. The
average maximum daily average ET in
irrigation furrows is 5,5 mm, with drip
irrigation is 5,4 mm, and for sprinkler
systems – 5,3 mm.

Key words: green been, drip
irrigation, sprinkler irrigation, gravity
irrigation, furrows, evapotranspiration

УВОД INTRODUCTION
Евапотранспирацията (ЕТ) на вся-

ка селскостопанска култура (включително
и тази при фасула) е основен разходен
елемент във водния баланс на активния
почвен слой и е един от основните фак-
тори, определящи параметрите на полив-
ния режим. Тъй като тя е динамичен във
времето показател, нейното проучване и
познаване би спомогнало за прецизиране
на напояването и повишаване на негова-
та ефективност.

За условията на нашата страна, ЕТ
на фасула е проучена за районите на
Русе и Пазарджик. По данни на Vitkov
(1972), ЕТ на фасула, отгледан като про-
летна култура върху оподзолените черно-
земи на Русенската напоителна система
при оптимално напояване е 263-346 mm
за слоя 0-60 cm. Максимумът е през
периода „бутонизация - масов цъфтеж“,
когато достига 4,6-5,9 mm за денонощие.
Според Delibaltov и Sarkizov (1974)
сумарните стойности на евапотранспира-
цията на фасула за района на ОСПЗ -
Пазарджик при неполивни условия
варират в границите 236,3-354,1 mm
(средно 279,3 mm).

По данни на Matzenauer et al.
(2002), въз основа на 8 годишни
резултати, при оптимално напояваните
сумарния водоразход варира от 337 до
384 mm, независимо от срока на сеитба.

The evapotranspiration (ET) of
each culture (including bean) is a basic
costly element in water balance equation
for active soil layer and is one of the main
determinants of irrigation parameters.

Since it is a time-consuming indicator, its
study and knowledge would help to refine
irrigation and increase its efficiency.

For the conditions of our country,
ET of beans was studied for the regions of
Rousse and Pazardzhik. According to
Vitkov (1972), the beetle cultivated as a
spring crop on the degraded chernozems
of the Ruse irrigation system under
optimal irrigation is 263-346 mm for the
layer 0-60 cm. The maximum is during the
"buttoning - mass flowering" period when
it reaches 4.6-5.9 mm per day. According
to Delibaltov and Sarkizov (1974), the
cumulative values of the bean
evapotranspiration in the Pazardzhik
region in the non-irrigation conditions
ranged between 236.3 and 354.1 mm
(279.3 mm on average).

According to Matzenauer et al.
(2002), based on 8 annual results, the
optimum irrigation waterfall ranges from
337 to 384 mm, regardless of the sowing
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Подобни са и данните изнесени от
Muñoz-Perea et al. (2007), според които
сумарната ЕТ при оптимално напояване
на фасула варира от 384 до 432 mm, а
при неполивни условия – от 268 до 309
mm.

Sezen et al. (2005; 2008) провеждат
мащабно проучване върху ЕТ и поливния
режим, при капково напояване на
градинския фасул. Според авторите, за
средиземноморската част на Турция,
сумарната ЕТ варира от 276-365 mm,
когато поливките са с норма 30 mm и са
насрочвани при изпарение 60 mm (по
изпарител „клас А”), до 400-472 mm, при
напояване на база изпарение 15 mm и
пълна поливна норма от 15 mm. Въз
основа на проведени изследвания в
полупустинен район на Турция, Köksal et
al. (2008) съобщават за изключително
високи стойности на ЕТ при градинския
фасул, напояван капково – 580 mm.
Много високи сумарни стойности на ЕТ са
установени и за района на Коня (Турция)
при поддържане на висока почвена
влажност и два начина за напояване –
дъждуване и капково (Topak et al., 2009).
При дъждуването ЕТ е в диапазона
412-623 mm, а при капковото напояване –
от 420 до 627 mm.

time. Similar are data from Muñoz-Perea
et al. (2007), according to which the total
ET for optimum irrigation of beans varies
from 384 to 432 mm and in non-irrigating
conditions from 268 to 309 mm.

Sezen et al. (2005; 2008)
conducted a large-scale study on ET and
irrigation regime in drip irrigation of
garden beans. According to the authors,
for the Mediterranean part of Turkey, the
cumulative ET varies from 276 to 365 mm
when the irrigation is 30 mm in size and is
set at 60 mm evaporation (vaporizer "A"
class) to 400-472 mm for irrigation based
on 15 mm evaporation and full irrigation of
15 mm. Based on research conducted in
the semi-desert area of Turkey, Köksa et
al. (2008) reported extremely high ET
values for garden beans, drip irrigated –
580 mm. Very high cumulative values of
ET are found in the Konya region (Turkey)
in maintaining high soil moisture and two
ways of irrigation – sprinkling and dripping
(Topak et al., 2009). During spraying, ET
is in the range 412-623 mm, and in drip
irrigation – from 420 to 627 mm.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Eкспериментът е проведен през

периода 2013-2015 г. в учебно-опитна
база на АУ - Пловдив върху алувиално-
ливадна бивша заблатена почва. Изпитан
е градински фасул, сорт “Страйк”. Опитът
е заложен по метода на дългите парцели
в четири повторения. Големината на
опитните парцели е 20 m2, а на
реколтните – 10 m2 при схемата на
засяване – 50 х 5 cm (20 растения на 1
линеен метър). За установяване влияние-
то на различни начини на напояване
върху ЕТ на изследвания сорт градински
фасул са изпитани следните варианти: 1)
без напояване; 2) гравитачно напояване;
3) капково напояване; и 4) напояване
чрез дъждуване. Поливките са реализи-
рани при достигане на предполивна
влажност 80 % от ППВ при всички полив-
ни варианти, а поливната норма е

The experiment was carried out
during the period 2013-2015 in the
educational-experimental base of the
Agricultural University of Plovdiv on the
alluvial-meadow former muddy soil.
Garden beans, Strike variety, have been
tested. The experience is based on the
long plots method in four iterations. The
size of the experimental plots is 20 m2,
and the harvest - 10 m2 in the sowing
scheme - 50 x 5 cm (20 plants per 1
meter). To determine the impact of
different ways of irrigation on the ET of
the test beet variety, the following options
were tested: 1) without irrigation; 2)
gravitational irrigation; 3) drip irrigation;
And (4) irrigation. The floodplains were
built at a pre-humidity level of 80% of field
capacity in all irrigation variants and the
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изчислявана за навлажняване на почвен
слой 0-60 cm. Напояването на опитните
парцели при поливните варианти е осъ-
ществявано чрез използване на различни
техники за разпределение на поливната
вода, съответно по бразди, чрез капкова
система и чрез микродъждуване, като
подаваното водно количество при всеки
вариант е измервано с водомер.

Динамиката на фактическата поч-
вена влажност е установявана през 5-7
дни по тегловния метод. За тази цел са
вземани почвени проби през 10 cm на
дълбочина до 1 m. Евапотранспирацията
е изчислена послойно по варианти, чрез
последователен  баланс на водния запас
в почвата, през 20 cm на дълбочина до 1
m. За тази цел е използвана формулата:
ЕТ = Wнач – Wкр + Мв + Мн (mm), където
ЕТ – евапотранспирация за отчетния
период, mm;
Wнач; Wкр – съответно воден запас в
началото и в края на периода, mm;
Мв – сумата от използваемите валежи,
mm;
Мн – използваема поливна норма, mm.

irrigation rate was calculated to wet the
soil layer 0 - 60 cm. The irrigation of the
experimental parcels in the irrigation
variants is carried out by using different
techniques for irrigation water distribution,
respectively by furrows, by a dripping
system and by micro projection, the water
quantity delivered in each variant being
measured by a water meter.

The dynamics of actual soil moisture
is established in 5-7 days by the weighting
method. For this purpose soil samples were
taken over 10 cm at a depth of up to 1 m.
Evapotranspiration is calculated layer by
layer by variants, through a consistent
balance of the water supply in the soil,
through 20 cm to a depth of up to 1 m. For
this purpose, the formula is used:
ET = W basic - W end + MN + MM (mm), where
ET - Evapotranspiration for the reporting
period, mm;
W basic; W end - water stock at beginning
and end of period, mm;
MN - total of usable precipitation, mm;
MM - usable irrigation rate, mm.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Евапотранспирацията на всяка

селскостопанска култура се влияе от
абиотичните фактори на средата, агро-
техниката и използваната поливна тех-
ника при напояваните култури. За тази
цел е направена метеорологична харак-
теристика на опитните години по отно-
шение на сумарните валежи и средно-
денонощната температура на въздуха за
периода V - VIII. В Таблица 1 са
представени стойностите на съответните
показатели и тяхната обезпеченост.

Evapotranspiration of each
agricultural crop is influenced by abiotic
factors of the environment, agro-
technology and irrigation techniques used
in irrigated crops. For this purpose, a
meteorological characteristic of the
experimental years has been made with
regard to the total rainfall and the average
daily air temperature for the period V -
VIII. Table 1 presents the values of the
relevant indicators and their provision.

Таблица 1. Климатична характеристика за периода V-VII (2013-2015)
Table 1. Climate characteristics for periods V-VII (2013 to 2015)

N TMagnitude
Years (mm) P (%) oC P (%)

2013 176,2 31,8 1996,1 21,9
2014 235,5 20,0 1892,1 55,4
2015 151,1 55,2 2018,1 14,3

N - rainfall in mm; T - sum of the average daily air temperature in C˚; P - provision in%
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Първата опитна (2013) година се
характеризира като средно влажна и
средно топла, като през май валежи
практически липсват. В този период по-
ради малките си размери и сравнително
ниските средноденонощни температури
на въздуха, растенията имат малко
водопотребление, което се задоволява
от наличния воден запас. През тази
опитна година валежите са съсредото-
чени в периода от първата декада на
юни до първата на юли, поради което са
реализирани 2 поливки по време на
периода на плодообразуване (в края на
юли).

През влажната 2014г. валежите
(235,5 mm) са сравнително равномерно
разпределени, които са значително по-
високи от средните стойности за много-
годишен период, като най-съществено е
отклонението през втората десетдневка
на юни – над 3 пъти. Във фаза първи
завраз е реализирана единствената по-
ливка за сезона, чрез която се компен-
сира засушаването, започнало през
третата декада на юни, а валежите през
втората десетдневка на юли и след това
продължават да осигуряват достатъчно
леснодостъпна вода за растенията до
края на беритбите.

През последната опитна (2015)
година сумата на падналите валежи е на
практика идентична с тази през 2013г. По
отношение на валежите тя се характе-
ризира като средна, а по отношение на
средноденонощната температура на въз-
духа е топла. През тази година валежите
са съсредоточени главно през първите
две декади на май, когато нуждите на
растенията се задоволяват предимно от
наличния воден запас, и през втората и
третата декада на юни.

Разпределението на валежите по
декади през първата и последната опит-
на година, обуславя реализирането на
коренно различен брой поливки, като
през 2015 г. поливният сезон започва
един месец по-рано. Подадени са най-
голям брой поливки – 5, като първата е
реализирана по време на вегетативния
период от развитието на градинския
фасул. Втората поливка е реализирана в
края на цъфтежа, а следващите три по

The first experimental (2013) year
is characterised as average wet and
moderate, with May rainfall practically
missing. In this period due to their small
size and relatively low average daily air
temperatures, the plants have little water
consumption, which is satisfied with the
available water supply. During this
experimental year, the precipitations were
concentrated in the period from the first
decade of June to the first of July, due to
which two floodplains were carried out
during the fructose period (end of July).

In the wet 2014 Precipitation
(235.5 mm) is relatively evenly
distributed, which is significantly higher
than the average for a multiannual period,
with the most significant being the
deviation in the second ten days of June -
more than 3 times. In the first phase, the
only watering season for the season was
made to compensate for the drought that
started in the third decade of June and
rainfall in the second ten days of July and
then continue to provide enough water for
the plants to the end of the harvest.

In the last experiment (2015), the
sum of the precipitated rainfall is identical
to the one in 2013. In terms of
precipitation, it is characterised as
average, and in terms of average daily air
temperature is warm. This year the
rainfall is mainly concentrated in the first
two decades of May, when the needs of
the plants are mainly satisfied by the
available water supply, and in the second
and third decades of June.

The distribution of precipitations in
decades during the first and last
experimental year determines the
realisation of a radically different number
of irrigation, and in 2015 the irrigation
season starts one month earlier. The
largest number of irrigations - 5, the first
being realised during the vegetative
period of the development of the bean.
The second irrigation is realised at the
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време на периода на плодообразуване,
като последната е подадена през
беритбения период.

В настоящия експеримент се
проучва влиянието на вида на поливната
техника върху ЕТ на градинския фасул.
Данните за сумарните ú стойности за
слоя 0-60 cm при неполивни условия и
при различните начини за напояване са
представени в Таблица 2 по години и в
Таблица 3 средно за опитния период.
Даните показват, че при неполивни
условия водоразхода не се влияе
съществено през опитните години от
221,6 до 235,5 mm. Това се дължи на
сравнително доброто разпределение на
валежите през трите опитни години,
които се характеризират като средни до
средновлажни.

Въпреки че през първата година
са реализирани по-голям брой поливки,
но в по късна фаза в сравнение с вто-
рата година, стойностите на сумарната
евапотранспирация през двете опитни
години са почти идентични. През третата
експериментална година е налице
ефектът от по-високото напрежение на
метеорологичните фактори – много ясно
изразен при напояваните варианти.

Сумарните стойности на ЕТ се
определят основно от характера на годи-
ната, продължителността на вегетацион-
ния период и осигуряването на расте-
нията през цялата вегетация с доста-
тъчно количество лесно достъпна вода в
активния почвен слой чрез провеждането
на оптимален поливен режим. Така, през
първата опитна година дадените през
периода на нарастване на бобовете две
поливки водят до увеличаване водораз-
хода на фасула с 30-32%.

През 2014г. са налице малко по-
съществени различия, като реализира-
нето на една единствена поливка, пода-
дена във фаза „първи завраз“, води до
увеличение на сумарните стойности на
ЕТ с 32 % при дъждуване и при капково
напояване до 41 % при напояване по
бразди. През третата опитна година на-
появането увеличава ЕТ с около 2 пъти.

end of flowering and the next three during
the fruiting period, the latter being fed
during the harvest period.

This experiment explores the
influence of the type of irrigation
technique on the garden bean ET. The
data for its 0-60 cm layer values under
non-irrigating conditions and the different
irrigation methods are presented in Table
2 by years and in Table 3 on average
over the trial period. Danes show that
under non-irrigation conditions the water
flow is not significantly affected during the
trial years of 221.6 to 235.5 mm. This is
due to the relatively good distribution of
rainfall during the three experimental
years, which are characterised as a
medium to medium-low.

Although in the first year a higher
number of irrigation was achieved, in a
later phase compared to the second year,
the values of the aggregate
evapotranspiration during the two
experimental years were almost identical.
In the third experimental year, there is the
effect of the higher tension of the
meteorological factors - very pronounced
in the irrigated variants.

The sum of ETs is determined
mainly by the nature of the year, the
length of the vegetation period and the
provision of the plants throughout the
growing season with sufficient quantity of
readily available water in the active soil
layer by conducting an optimal irrigation
regime. Thus, in the first experimental
year, two waterings during the bean
growing period lead to an increase in the
water run of the beans by 30-32%.

In 2014, There are somewhat more
significant differences, with the realisation
of a single polish given in the first-stage
phase, resulting in an increase of the
aggregate values of ET with 32% for
sprinkling and for drip irrigation to 41% for
furrow irrigation. In the third experimental
year, irrigation increases the ET by about
2 times.
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Таблица 2. Сумарна евапотранспирация на градински фасул в зависимост
от начина на напояване
Table 2. Total evapotranspiration of garden beans depending on the way of
irrigation by variants and years

ЕТ (evapotranspiration)
compared
to Var. 1

compared
to Var. 2

compared
to Var. 3

compared
to Var.  4Variants (mm)

%
2013

1 Not irriated
Без напояване 235,5 100,0 75,9 76,9 77,1

2 On furrows
Напояване по бразди 310,2 131,7 100,0 101,3 101,6

3 Drip irrigation
Капково напояване 306,1 130,0 98,7 100,0 100,3

4 Spring / Дъждуване 305,3 129,6 98,4 99,7 100,0
2014

1 Not irriated
Без напояване 221,6 100,0 71,1 75,9 75,9

2 On furrows
Напояване по бразди 311,6 140,6 100,0 106,7 106,7

3 Drip irrigation
Капково напояване 291,9 131,7 93,7 100,0 99,9

4 Spring / Дъждуване 292,1 131,8 93,7 100,1 100,0
2015

1 Not irriated
Без напояване 226,0 100,0 52,1 47,7 49,6

2 On furrows
Напояване по бразди 433,8 191,9 100,0 91,6 95,3

3 Drip irrigation
Капково напояване 473,7 209,6 109,2 100,0 104,1

4 Spring / Дъждуване 455,2 201,4 104,9 96,1 100,0

Начинът за напояване не влияе
съществено върху сумарните стой-
ности на ЕТ, като през 2013 г.
разликите между отделните техники е
под 2%. През втората и третата опитни
години разликата между отделните
техники е под 10% и липсва
еднопосочност.

Осреднените данни са предста-
вени в Таблица 3. Според тях при
неполивни условия водоразхода е 228
mm, което е с над 55% по-малко от
този при поливните варианти. Като ця-
ло разликите между поливните вариан-
ти не са съществени, като за целия
опитен период са под 2 %, т.е. начинът

The method of irrigation does not
have a significant impact on the
aggregate values of ET, and in 2013 the
differences between the different
techniques are below 2%. In the second
and third experimental years, the
difference between techniques is below
10% and is not one-sided.

Average data are presented in
Table 3. According to them, in non-
irrigation conditions, the water flow is 228
mm, which is by over 55% less than that
of the irrigation variants. Generally, the
differences between the irrigation variants
are not significant, and are below 2% for
the whole of the experimental period. The



303

на напояване не оказва съществено
влияние върху стойностите на сумар-
ното водопотребление.

irrigation method does not have a
significant impact on the total water
consumption values.

Таблица 3. Сумарна евапотранспирация на градински фасул в зависимост
от начина на напояване по варианти средно за периода
Table 3. Total evapotranspiration of garden beans depending on the way of
irrigation by variants on average over the period

ЕТ (evapotranspiration)
compared
to Var. 1

compared
to Var. 2

compared
to Var. 3

compared
to Var.  4Variants (mm)

%

1 Not irriated
Без напояване 227,7 100,0 64,7 63,7 64,9

2 On furrows
Напояване по бразди 351,9 154,5 100,0 98,5 100,3

3 Drip irrigation
Капково напояване 357,2 156,9 101,5 100,0 101,8

4 Spring
Дъждуване 350,9 154,1 99,7 98,2 100,0

За целите на напояването е от
особена важност да бъде проследен во-
доразходът през отделните периоди от
развитие на културата, поради което се
определят средноденонощните му стой-
ности. На Фугурите 1, 2 и 3 е представен
по години средноденонощния ход на ЕТ
при неполивни условия и при напояване
по бразди, капково и дъждуване.

For irrigation purposes, it is of
particular importance to trace water
scarcity during the different periods of
culture development, therefore setting its
daily average values. Figures 1, 2 and 3
represent the yearly ET daily rotation in
non-irrigating conditions and in irrigation,
drip and sprinkling.

Фиг. 1. Средноденонощен ход на ЕТ
по варианти за 2013 г.
Фиг. 1. Average diurnal course of by
variants for 2013

Фиг. 2. Средноденонощен ход на ЕТ
по варианти за 2014 г.
Фиг. 2. Average diurnal course of by
variants for 2014
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Фиг. 3. Средноденонощен ход на ЕТ по варианти за 2015 г.
Fig. 3. Average diurnal course of by variants for 2015

За условията на опита максимални
стойности на средноденонощната ЕТ, при
неполивни условия, се достигат през
първата декада на юли през първите две
опитни години, като през 2013 г. пикът е
във фаза ''първи завраз'', а през 2014 г.
във фаза ''масов цъфтеж''. За слоя 0-60
cm максималнта средноденонощна ЕТ е
3,7 mm през 2013г. и 3,9 mm през 2014 г.
През третата опитна година максимумът е
изтеглен с една декада по-рано (през
периода на цъфтежа) и е 3,5 mm за
денонощие, но поради засушаването през
втората половина на вегетацията, стой-
ностите започват бързо да намаляват.

През първите две години при
поливни условия, максималните стойности
на средноденнощната ЕТ се достигат в
периода на нарастване на бобовете през
третата декада на юли. При гравитачно
напояване максимумът за слоя 0-60 cm
през 2013 и 2014г. е съответно 4,8 mm и
5,5 mm. Поради специфичността по
отношение на метеорологичните фактори,
максимумът (6,2 mm) на ЕТ през третата
година е изтеглен по-рано, но запазва
високите си стойности (5,5-6,0 mm) почти
до края на беритбения период.

При капково напояване се навлаж-
нява по-малка част от повърхността на
почвата и в сравнение с гравитачното на-

For experimental conditions, the
maximum values of day-to-day ET in
non-irrigating conditions are reached
during the first decade of July during
the first two experimental years, with
the peak in 2013 being in the first-
stage phase and in 2014 in phase
''Mass flowering''. For the layer 0 - 60 cm
the maximum average daily temperature
is 3.7 mm in 2013. And 3.9 mm in 2014.
In the third experimental year, the
maximum is pulled one decade earlier
(during the flowering period) and is 3.5
mm per day, but due to drought in the
second half of the vegetation, the values
begin to decrease rapidly.

During the first two years under
irrigation conditions, the maximum
values of the mid-day ET are reached in
the period of beans growth in the third
decade of July. For gravity irrigation the
maximum for the layer 0-60 cm in 2013
and 2014. Is respectively 4.8 mm and
5.5 mm. Due to the specificity of
meteorological factors, the peak (6,2
mm) of the ET in the third year was
withdrawn earlier but kept its high values
(5,5-6,0mm) almost until the end of the
harvest period.

With drip irrigation, a smaller
part of the surface of the soil is
moistened, and there is no surface
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появане липсва повърхностен отток. Неза-
висимо от това стойностите (включително
максималните) на средноденонощната ЕТ
са съизмерими с тези при гравитачното
напояване. Еднопосочни в този смисъл са
и данните за дъждуването, което още
веднъж потвърждава изказаното в настоя-
щата работа становище, че начинът на
напояване не оказва съществено влияние
върху ЕТ на градинския фасул и нейната
интензивност. Освен това няма съществе-
ни различия между изпитаните поливни
техники при средноденонощния ход в
рамките на дадена вегетация.

runoff in comparison with gravity
irrigation. Nevertheless, the values
(including the maximum) of day-to-day
ET are commensurate with gravity
irrigation. One way in this sense is the
sprinkling data, which once again
confirms the view expressed in the
present work that the irrigation method
has no significant impact on the
garden bean ET and its intensity.
Furthermore, there are no significant
differences between the tested
irrigation techniques at the midnight
cycle within a given vegetation.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Сумарната ЕТ на градински фасул

отглеждан при неполивни условия, в
района на Пловдив, за условията на
експеримента, варира от  222 mm до 236
mm. Напояването увеличава съществено
водоразхода от 30-35% до над два пъти.
Разликата в стойностите при отделните
техники за напояване е под 10 %.
Средната сумарна ЕТ е 351 mm при
дъждуване, при капково напояване е 357
mm, а при напояване по бразди 352 mm.

При неполивни условия максимал-
ните средноденонощни стойности на ЕТ,
за слоя 0-60 cm, настъпват по време на
фаза ''масов цъфтеж'' и варират по годи-
ни от 3,7 до 3,9 mm. Напояването из-
мества максимума с две до три десет-
дневки, във фаза ''бобообразуване'', като
разлика между отделните техники на
практика няма. Средната максимална
средноденонощна ЕТ при напояване по
бразди е 5,5 mm, при капково напояване
е 5,4 mm, а при микродъждуване – 5,3
mm.

The cumulative SP of non-irrigated
garden beans in the Plovdiv region for
experimental conditions ranges from 222
mm to 236 mm. Irrigation significantly
increases the water flow from 30-35% to
more than twice. The difference in values
for individual irrigation techniques is below
10%. The average aggregate ET is 351
mm for sprinkling, 357 mm for drip
irrigation, and 352 mm for irrigation.

Under non-irrigating conditions, the
maximum daily average values of ET for
the 0-60 cm layer occur during the "mass
flowering" phase and vary by year from
3.7 to 3.9 mm. Irrigation shifts the
maximum by two to three decades in the
"bean" phase, as there is no difference
between the different techniques. The
average maximum daily average EW for
furrow irrigation is 5.5 mm, with drip
irrigation 5.4 mm and 5.3 mm with
microdilution.
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РЕЗЮМЕ SUMMARY
В Института по декоративни

растения - София е проучено влияние-
то на пет нови, екологично чисти про-
дукта върху продуктивността от резни-
ци при размножаване на мини карам-
фил: Терасорб – растежен стимулатор
(0,1%, 0,2% и 0,5%); Хортигроу –
универсален тор (0,2% и 0,3%);
Лумбрикол – екстракт от червен кали-
форнийски червей (0,5%, 0,8% и 1%);
Байкал – органичен тор (0,1%, 0,3% и
0,5%) и Плантагра – биоминерален тор
(0,1%, 0,14% и 0,18%). Изведени са
съдови опити при оранжерийни усло-
вия с осем български сорта мини
карамфил – Ира, Янита, Регина, Биля-
на, Елмаз, Фея, Русалка и Наслада,
създадени в Института по декоративни
растения - София.

С помощта на клъстер анализ е
установено наличието на сходно влия-
ние между отделните торове върху
растежа и развитието на растенията,

The Institute of Ornamental Plants -
Sofia has studied the impact of five new,
environmentally friendly product on the
productivity of cuttings in propagation of
mini carnation: TeraSorb Foliar– growth
promoter (0,1%; 0,2% and 0,5%);
HortiGrow – universal fertilizer (0,2% and
0,3%); Lumbrikol – extract of red
Californian worm (0,5%; 0,8%; 1%);
Baykal – organic fertilizer (0,1%; 0,3%;
0,5%) and Plantagra Foliar – biomineral
fertilizer (0,1%; 0,14%; 0,18%). The
experiments were carried out in pot trials
under greenhouse conditions with eight
Bulgarian mini carnation varieties – Ira,
Yanita, Regina, Biljana, Elmaz, Feya,
Russalka and Naslada, created at the
Institute of Ornamental Plants - Sofia.

With a cluster analysis was found a
presence of comparable effect between
the fertilizer on the growth and
development of plants, the number of
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броя на разклоненията и броя на
рeзниците. При ускорено производство
на резници от изброените сортове
мини карамфил е необходимо да се
знае, че съществува генотипна зависи-
мост към приложения биостимулатор.
За повишаване ефективността от про-
изводство на резници от мини карам-
фил е необходимо да се използва
подходящия продукт, приложен в
оптимална доза за всеки сорт.

Ключови думи: мини карамфил
(Spray carnation), подхранване, растеж,
продуктивност, клъстер анализ

branches and the number of cuttings. In
the accelerated cuttings production of the
examinated mini carnation varieties it is
necessary to know that there is a
genotypic dependence on the applied
biofertilizer. To increase the efficiency of
mini carnation cuttings, it is necessary to
use the appropriate product applied in an
optimal dose for each variety.

Key words: mini carnation (Spray
carnation), feeding, growth, productivity,
cluster analysis

УВОД INTRODUCTION
През последните години при про-

изводството на цветя все по често се
използват различни екологично чисти
продукти, биоторове, растежни стиму-
латори и други, като алтернатива на хи-
мизацията в растениевъдтвото. Това на-
ложи детайлно изпитване на тяхното въз-
действие върху растенията и установя-
ване на оптималните дози, срокове и на-
чини на прилагане при различни култури.

В Института по декоративни
растения - София, са проведени науч-
ни изследвания при мини карамфила
за проучване влиянието на различни
екологично чисти продукти като Хумус-
тим (Atanassova et al., 2007), Лумбрикол
(Atanassova, 2011a), Терасорб
(Atanassova, 2011b), Байкал (Atanassova,
2012a), Хортигроу (Atanassova, 2012b)
и Плантагра (Atanassova, 2015).

Опити са извеждани и с други
цветни култури за отрязан цвят със
същите и други екологични продукти:
при хризантема (Atanasova, et al 2008
b), астри (Atanassova and Zapryanova,
2009), невен (Zapryanova and
Atanasova, 2009a), гипсофила
(Zapryanova and Atanassova, 2009b;
Atanassova, 2013) и при саксийни
цветни видове: циклама (Sapundzhieva
et al., 2001), саксийна хризантема
(Kotopanova and Nencheva, 2008),
петуния (Atanassova et al., 2008a;
Zapryanova and Atanassova, 2013) и др.

In recent years, the use of various
organic products, biofertilizers, growth
stimulants and others as an alternative to
chemistry in plant growing is increasingly
used in flower production. This required
detailed testing of their effects on plants
and the establishment of optimal doses,
duration of treatment and methods of
application in different flower crops.

At the Institute of Ornamental
Plants - Sofia, experiments with mini-
carnation have been conducted to study
the impact of various ecologically clean
products such as Humustim (Atanassova
et al., 2007), Lumbrikol (Atanassova,
2011a), TeraSorb (Atanassova, 2011b),
Baykal (Atanassova, 2012a), HortiGrow
(Atanassova, 2012b) and Plantagra
(Atanassova, 2015).

Experiments are also carried out
with other ornamental crops for cutting
flower with the same and other ecological
products: chrysanthemum (Atanasova, et
al 2008b), aster (Atanassova and
Zapryanova, 2009), calendula
(Zapryanova and Atanasova, 2009a),
gypsophila (Zapryanova and Atanasova,
2009b; Atanassova, 2013), in potted plats
as cyclamen (Sapundzhieva et al., 2001),
potted chrysanthemum (Kotopanova and
Nencheva, 2008), petunia (Atanassova et
al., 2008a and Zapryanova and
Atanassova, 2013) and others.



309

Целта на настоящото проучване
е да се обобщят данните от проучва-
нията с различни сортове мини карам-
фил за стимулиране на растежа при
получаване на резници като се прило-
жи клъстерен анализ и се прецени
съществуват ли сходни зависимости в
изменението на растежните показатели
при третиране с различни екологично
чисти продукти.

The purpose of this study is to
summarize data from studies with
different cultivars of mini carnation to
stimulate growth in cuttings by applying a
cluster analysis and to assess whether
there are similar dependencies in the
change of the growth indicators when
plants were treated with different
ecologically pure products.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
В Института по декоративни

растения - София са изведени съдови
опити в продължение на шест последо-
вателни години (2009-2014). В методич-
ната постановка на опита бяха включени
пет различни продукта (Плантагра, Тера-
сорб, Хортигроу, Байкал и Лумбикол). За
растителен материал са използвани осем
български сорта мини карамфил (Регина,
Янита, Русалка, Наслада, Фея, Елмаз,
Биляна и Ира) като целта на проучването
е да се определи ефекта и оптималната
концентрация на всеки продукт върху
растежните прояви и продуктивността от
резници на майчини растения.

Плантагра – биоминерален хуми-
нов тор на фирма „РОМБ”, с имобилизи-
рани ензимни системи и живи клетки от
гъби, полезни  за растенията, бактерии и
други микроорганизми. Торът е добре
балансирана микроторова композиция на
органични вещества с минерална база.
Приложен е при сортовете Русалка и
Наслада, в концентрации 0,1%, 0,14% и
0,18%.

Терасорб фолиар – растежен
стимулатор на фирма BIOIBERICA, съз-
даден на основата на 18 аминокисели-
ни, получени чрез метода на ензимна
хидролиза, обогатен с 7 макроелемен-
та и микроелементи. Изпитан е при два
сорта – Регина и Янита, в концентра-
ции 0,1%, 0,2% и 0,3%.

Хортигроу – минерален универ-
сален, висококачествен тор на Холанд-
ската фирма ”HortiLand”, който представ-
лява балансирана формула от всички
необходими макро- и микроелементи.
Микроелементите са капсулирани в

The Institute for Ornamental Plants -
Sofia has carried out vascular
experiments for six consecutive years
(2009-2014). Five different products
(Plantagra, TeraSorb, HortiGrow, Baykal
and Lumbikol) were included in the
methodological set-up of the experiment.
Eight Bulgarian mini carnation cultivars
(Regina, Yanita, Rusalka, Naslada, Feya,
Elmaz, Bilyana and Ira), as the plant
material, were used to determine the
effect and optimal concentration of each
product on the growth and productivity of
cuttings of maternal plants.

Plantagra – a biominemal humic
fertilizer of company “ROMB”, with
immobilized enzyme systems and live
mushroom cells useful for plants, bacteria
and other microorganisms. The fertilizer is
a well-balanced microorganic composition
of organic substances with a mineral
base. It was applied to cvs Rusalka and
Naslada in concentrations of 0.1%, 0.14%
and 0.18%.

TeraSorb foilar – growth promoter
of company BIOIBERICA, based on 18
amino acids, obtained by the enzymatic
hydrolysis method, enriched with 7
macroelements and trace elements. It was
tested in two varieties – Regina and Yanita,
in concentrations of 0.1%, 0.2% and 0.3%.

HortiGrow – a mineral universal,
high quality fertilizer, product of Dutch
company HortiLand. It had a balanced
formula of all the necessary macro and
trace elements. Microelements are
encapsulated in a special substance for
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специална субстанция за по-пълно
усвояване от растенията. С него са
третирани сортовете Фея, Елмаз и Ира в
концентрации 0,2% и 0,3%.

Байкал – микробиологичен тор
създаден от фирма “ЭМ-център Украйна”.
В неговия състав са включени 60 щама
микроорганизми, образуващи устойчива
симбиоза, които живият продължително
време в почвата. Приложен е при
сортовете Биляна и Ира в концентрации
0,1%, 0,3% и 0,5%.

Лумбрикол – екстракт на биотор от
червени калифорнийски червеи на
„Екоферма”, който е особено ценен със
съдържанието на хуминови киселини,
представляващи резерв на хранителни
елементи и подобряващи структурата на
почвата. Съдържа в концентриран вид
всичките 16 химически елемента, необхо-
дими на растенията, биологични активни
стимулатори, витамини, аминокиселини и
хормони, които са в лесно усвоима фор-
ма освобождаващи се постепенно според
нуждите на растенията. Използван е при
сортовете Регина и Янита в концентра-
ции 0,5%, 0,8% и 1%.

Опитите са изведени с адаптирани
in vitro растения, като по време на
вегетацията са спазени всички техноло-
гични изисквания при отглеждане на
растенията. Методиките на залагане, тре-
тиране и отчитане за всеки препарат са
дадени подробно в предишни публикации
на проф. Атанасова (2007, 2011ab,
2012ab и 2015).

Получените данни са обработени
с статистическия пакет JMP-7. Прове-
ден е клъстерен анализ при използванe
метода на Вард.

more complete absorption by plants. The
treated varieties are Feya, Elmaz and Ira
in concentrations of fertilizer 0,2% and
0,3%.

Baykal – microbiological fertilizer
created by the company "EM-Center
Ukraine". The fertilizer contained 60
strains of microorganisms, forming a
sustainable symbiosis, which lasts for a
long time in the soil. It was applied to cvs
Bilyana and Ira with concentrations of
0.1%, 0.3% and 0.5%.

Lumbrikol is a redworm biofuel
extract by the company “Ecopherma”,
which is especially valuable with the
content of humic acids, which is a reserve
of nutrients and soil structure
improvement. It contains in a
concentrated form all 16 chemical
elements required by plants, biologically
active stimulants, vitamins, amino acids
and hormones that are in an easily
digestible form, gradually releasing to the
needs of the plants. Used in cvs Regina
and Yanita in concentrations of 0.5%,
0.8% and 1%.

The experiments are carried out
with adapted in vitro plants, and all plant
requirements ware met during vegetation.
The betting, treatment and reporting
methods for each product are detailed in
previous publications of Prof. Atanassova
(2007, 2011ab, 2012ab and 2015).

The data obtained were processed
with the statistical package JMP-7. The
cluster analysis was performed using the
Ward method.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Получената информация от про-

ведените изследвания с мини карам-
фил (Spray carnation) през отделните
годините е обобщена с помощта на
клъстерен анализ. На Фигура 1
проучваните сортове са разделени в
клъстери въз основа на продуктивните
им елементи – височина на растенията,
брой разклонения и брой резници.

The information obtained from the
Spray carnation conducted during the
years was summarized using cluster
analysis. The studied varieties are divided
into clusters based on their productive
elements – plant height, number of
branches and number of cuttings (Figure
1).
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Фиг. 1. Дендограма на продуктивността и растежните показатели на сортове
мини карамфил (Spray carnation) (2009-2014г.), третирани с минерални и
органични продукти
Fig. 1. Dendogram of productivity and growth indicators of cvs mini carnation
(Spray carnation) (2009-2014), treated with mineral and organic products
Легенда: / Legend:
варианти 1 ÷ 6 Терасорб (0,1%,0,2%, 0,3%) за сортовете Регина и Янита
варианти 7 ÷ 12 Хортигроу (0,2%, 0,3%) за сортовете Фея, Елмаз и Ира
варианти 13 ÷ 18 Плантагра (0,1%,0,2%, 0,3%) за сортовете Русалка и Наслада
варианти 19 ÷24 Лумбрикол (0,5%, 0,8%, 1%) за сортовете Регина и Янита
варианти 25 ÷30 Байкал (0,1%,0,3%, 0,5%) за сортовете Биляна и Ира
variants 1 ÷ 6 TeraSorb (0,1%,0,2%, 0,3%) for cvs Regina и Yanita
variants 7 ÷ 12 HortiGrow (0,2%, 0,3%) for cvs Feya, Elmaz и Ira
variants 13 ÷ 18 Plantagra (0,1%,0,2%, 0,3%) for cvs Russalka и Naslada
variants 19 ÷24 Lumbricol (0,5%, 0,8%, 1%) for cvs Regina и Yanita
variants 25 ÷30 Baykal (0,1%,0,3%, 0,5%) for cvs Bilyana и Ira
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От дендрограмата е видно, че
образците са групирани в четири
клъстера. Най-многоброен е първият
клъстер, в който са обединени 12
варианта от сортовете Регина и Янита
с всички дози на торене с растежния
стимулатор Терасорб и органичния тор
Лумбрикол. Във втори клъстер със
сходни резултати по изследваните
признаци са сортовете Русалка и
Наслада, третирани само с биомине-
ралния хуминов тор Плантагра.

В трети клъстер са обединени
най-много сортове – Фея, Елмаз и Би-
ляна, третирани с универсалния мине-
рален тор Хортигроу и към същия брой
сортове, прибавен и сорт Ира, трети-
рани с микробиологичния тор Байкал.
В този клъстер най-близко стоящи са
вариантите 10 и 27 (това са сорт
Елмаз, третиран с 0,3% разтвор на
Хортигроу и Биляна – с 0,5% разтвор
на Байкал), които формират подгрупа с
най-малка дистанционна единица. В
изследванията на Атанасова тези два
сорта показват едни от най-високите
стойности на признаците – височина
на растенията, брой разклонения и
брой резници, както и доказани разли-
ки спрямо нетретираните растения
(контрола) при вероятност α< 0,001%.

Четвъртият клъстер е предста-
вен само от сорт Ира, третиран с
минералния тор Хортигроу. Сходното
действие на двете приложени дози
(0,2% и 0,3%) при този сорт е устано-
вено и в опитите на Атанасова (2012b).

В двата най-отдалечени клъсте-
ра, видимо от получената  дендрогра-
мата, са разположени две двойки
варианти. Това са вариантите 1 и 3 от
първи клъстер (сорт Регина, третирана
с 0,1% и 0,3% разтвор на Терасорб) и
вариантите 11 и 12 от четвърти само-
стоятелен клъстер (сорт Ира с 0,2% и
0,3% разтвор на минералния тор
Хортигроу). Вероятно тези два суб-
страта има различно действие върху
растежните характеристики на двата
сорта мини карамфил Регина и Ира.

It is clear from the dendrogram that
the samples are grouped into four
clusters. Most numerous is the first
cluster in which twelve variants of the
Regina and Yanita varieties are
combined with all fertilization doses with
the growth promoter - TeraSorb and the
organic fertilizer - Lumbrikol. In a second
cluster with similar results on the studied
characteristics are the cvs Rusalka and
Naslada, treated only with the
biominemal humic fertilizer Plantagra.

In the third cluster, the most
varieties have been combined – cvs
Feyia, Elmaz and Bilyana, treated with
the universal mineral fertilizer HortiGrow
and cv Ira, treated with Baykal
microbiological fertilizer. In this cluster,
variants 10 and 27 are the closest (these
are the cv Elmaz, treated with 0.3%
HortiGrow and cv Bilyana - with 0.5%
Baykal solution), which formed a
subgroup with the smallest distance unit.
In the Atanassova studies, these two
varieties show one of the highest values
of the growth characteristics- plant height,
number of branches and number of
cuttings, and proven differences towards
untreated plants (control) with a <0.001%
probability.

The fourth cluster is represented
only by the cv Ira, treated with the
HortiGrow mineral fertilizer. The similar
effect of the two applied doses (0.2% and
0.3%) for this variety was also found in
Atanassova's trials (2012b).

In the two farthest clusters visible
from the dendogram, two pairs of variants
are located. These are variants 1 and 3 of
the first cluster (cv Regina treated with
0.1% and 0.3% TeraSorb solution) and
variants 11 and 12 of the fourth cluster
(cv Ira with 0.2% and 0.3% HortiGrow
mineral fertilizer solution). It is entirely
possible that these two substrates have a
different effect on the growth
characteristics of the two mini carnation
Regina and Ira.
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Клъстерният анализ намира при-
ложение в различни агротехнически, се-
лекционни и обществено-икономически
опити. Например при:
- оценка на въздействие на разли-
чен поливен режим върху растежните
характеристики на соя (Matev et al.,
2014);
- селекционни опити за продуктивна
оценка на различни маслодайни
хибриди слънчоглед (Kuneva and
Tahsin);
- определяне на биологични и
стопански качества на перспективни
образци от пролетен ечемик (Neykov,
2014);
- обществено-икономически изслед-
вания за проучване на ролята и
жизнените характеристики на дребните
и средни производители в овощар-
ството (Manolova and Penov, 2014).

При този метод съществува го-
лямо разнообразие на клъстериза-
ционните процедури и от тук различ-
ното му приложение. Най-често изпол-
званата метрика между различните
обекти е Евклидовото разстояние, кое-
то е приложено и в това изследване.

The cluster analysis have found
application in various agrotechnical, plant
breeding and social-economic
experiments. For example:
- An assessment of impact of different
irrigation regime on the soybean growth
characteristics (Matev et al., 2014);

- Breeding trials for productive
evaluation of various oilseed sunflower
hybrids (Kuneva and Tahsin, 2015);

- Determination of biological and
economic qualities of perspective
samples of spring barley (Neykov, 2014);

- Social-economic research to study
the role and living characteristics of small
and medium-sized fruit growers
(Manolova and Penov, 2014).

There is a wide variety of
hierarchical cluster in this method and
hence its different application. The most
common metric between objects is the
Euclidean distance, which is also applied
in this study.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Проучването имаше за цел да

изследва и обобщи ролята от прилага-
нето на различни екологично чисти
минерални и органични продукти за
ускорено размножаване на осем сорта
мини карамфил (Българска селекция).
От приложения клъстерен анализ се
установи, че действието им може да се
обедини основно в три клъстера: пър-
вият включва сортовете Регина и Яни-
та, третирани с растежния стимулатор
Терасорб и органичния тор Лумбрикол;
вторият клъстер – сортовете Русалка и
Наслада с биоминералния тор Плантаг-
ра; трети клъстер – комбинация от четири
сорта – Фея, Елмаз, Биляна и Ира, при
третиране с два продукта Хортигроу
(минерален) и Байкал (биологичен). Като
самостоятелен четвърти клъстер е опре-
делен сорт Ира с прилагане на Хортигроу.

The study aimed to explore and
summarize the role of the application of
various ecologically pure mineral and
organic products for the accelerated
propagation of eight mini carnation
varieties (Bulgarian selection). From the
cluster analysis applied, it was found that
the effect of mineral and organic products
can be grouped mainly into three clusters:
the first one combines cvs Regina and
Yanita, treated with TeraSorb and
Lumbrikol; the second cluster – Rusalka
and Naslada varieties with the bio-mineral
fertilizer Plantagra; and the third cluster –
a combination of four varieties – Feya,
Elmaz, Bilyana and Ira, treated with two
products HortiGrow (mineral) and Baykal
(organic). The separate fourth cluster was
formed of cv Ira, treated with HortiGrow.
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При някои сортове, като Регина,
Янита, Русалка, Наслада и Ира, най-
подходящи за призводство на резници
се оказа приложението само на един
продукт, докато при други сортове,
Фея, Елмаз и Биляна, положително
въздействие върху размножителния
потенциал има използването на два от
тестваните продукти.

При ускорено производство на
резници от изброените сортове мини
карамфил е необходимо да се знае, че
съществува генотипна зависимост към
приложения биостимулатор. Проучва-
нето потвърждава значението на гено-
типа и зависимостта на сорта към при-
лагане на екологично чисти, минерални
и органични продукти. За повишаване
ефективността от производство на рез-
ници от мини карамфил е необходимо
да се използва подходящия продукт, при-
ложен в оптимална доза за всеки сорт.

In some varieties mini carnation,
such as Regina, Yanita, Rusalka, Naslada
and Ira, the most suitable for cuttings
production was to apply only one product,
while for other varieties, Feya, Elmaz and
Bilyana, a positive impact on the
propagation potential was to use two of
the tested products.

In the accelerated cuttings
production of the examinated mini
carnation varieties it is necessary to know
that there is a genotypic dependence on
the applied biofertilizer. The study
confirms the importance of genotype and
cultivar dependence from environmentally
friendly, mineral and organic products.
The efficiency of mini-carnation cuttings
production can be increased by using the
appropriate product applied in an optimal
dose for each variety.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
1. Atanassova, B., Y. Kotopanova, D. Slavov and I. Valchovski, 2007. Exploring the
impact of humic fertilizer Humustim on the yield and quality of mini carnation.
Humustim - Gift from nature. The fertilizer of the future “Dimi 99” OOD, pp. 144-147 (Bg).
2. Atanassova, B., N. Zapryanova and S. Atanassov, 2008a. Investigation of the
impact of new preparation immunocytophyte in petunia (Petunia X hibrida l.). In:
Proceedings of  Jubilee Scientific Conference "80 Years of Agrarian Science in the
Rhodope Mountains", pp. 269-275 (Bg).
3. Atanassova, B., D. Nencheva and N. Zapryanova, 2008b. Effect of application of
immunocytophyte on growth and yield of chrysanthemum cuttings(Chrysanthemum X
Grandiflorum Ramat. Kitam) cv Fanch. In: Proceedings of Jubilee Scientific
Conference "80 Years of Agrarian Science in the Rhodope Mountains", pp. 276-279 (Bg).
4. Atanassova, B. and N. Zapryanova, 2009. Testing the effect of immunocytophyte
in aster (Callistephus sinensis Nees.). In: Proceedings of International Scientific
Conference "Development of Economics and the Society of Knowledge", Stara Zagora,
04-05 June 2009, electronic carrier (Bg).
5. Atanassova, B., 2011a. Study of Lumbrikol on early phases of growth and
development of spray carnation, I. Testing the impact of concentration. Soil Science,
Agrochemistry and Ecology, XLV(1-4) 224-226 (Bg).
6. Atanassova, B., 2011b. Testing the new product TeraSorb on the initial phases of
growth and development in spray carnation. I. Effect of TeraSorb concentration on
growth indexes. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14(6), 1394-1405.
7. Atanassova, B., 2012a. Biological study of new organic fertilizer Baykal in spray
carnation. In: Proceedings of National Scientific and Technical Conference with
International Participation "Ecology and Health", pp. 237-242 (Bg).



315

8. Atanassova, B., 2012b. Study of the effect of foliar treatment of spray carnation
with universal fertilizer HortiGrow. In: Proceedings of National Scientific and Technical
Conference with International Participation "Ecology and Health", 243-248, (Bg).
9. Atanassova, B., 2013. Foliar treatment of Gypsophila with the universal fertilizer
HortiGrow. In: Proceedings of Seminar of ecology, Sofia, pp. 160-165 (Bg).
10. Atanassova, B., 2015. Effect of the biomineral fertilizer Plantagra on the growth of
spray carnation, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 18, 2, 376- 387.
11. Kotopanova, Y. and D. Nencheva, 2008. Testing of ecologically clean fertilizer
"Humustim" on the quality of potted chrysanthemum. Ecological engineering and
environmental protection "Ecology"”, 7(2-3), 103-105 (Bg).
12. Kuneva ,V. and N. Tahsin, 2015. Using a cluster analysis to group and evaluation
of various oilseed sunflower hybrids. Scientific Works of AU, book 2, 59-64 (Bg).
13. Manolova, V. and I. Penov, 2014. Small and medium-sized farms in fruit growing.
Agricultural Sciences, book 15, 91-100 (Bg).
14. Matev, A., V. Kuneva and R. Kalaydzhieva, 2014. Using a cluster analysis to
estimate the impact of different irrigation regime based on ordinary biometric
parameters in soybean cv Srebrina. Agricultural Sciences, book 14, 85-90 (Bg).
15. Neykov, N., 2014. Biological and economical qualities in perspective accessions
spring barley from European-Siberian genetic center. Scientific Works of IZ-Karnobat,
issue 3, book 2, 69-80 (Bg).
16. Sapundzhieva, K., V. Ivanova, Y. Kartalska and K. Kanalieva, 2001. Influence of
the biostimulator Agrostamine and granulated fertilizer HortiGrow on the vegetative
and ornamental appearance of Cyclamen persicum. Jubilee Scientific Conference "80
Years of Higher Education", Scientific Works of AU, XLVI, book 4, 157-162 (Bg).
17. Zapryanova, N. and B. Atanassova, 2009a. Study of the effect of the growth
promoter immunocytophyte on the growth and flowering of marigold (Callendula
ofificinalis L.). In: Proceedings of International Scientific Conference "Development of
Economics and the Society of Knowledge", Stara Zagora, 04-05 June 2009, electronic
carrier (Bg).
18. Zapryanova, N. and B. Atanassova, 2009b, Study of the response to
immunocytophyte of Gypsophila L. In: Proceedings of Seminar of Ecology, Sofia, 23-
24 April, pp. 124-131 (Bg).
19. Zapryanova, N. and B. Atanassova, 2013, Study of the effect of the organic
product Lumbricol on the growth and development of pot flower seedlings – impatiens
(Impatiens New-Guinea) and petunia (Petunia x hybrid). Journal of Mountain
Agriculture on the Balkans, 16(4), 1035-1048.


	Alexander Matev et al_paper_final.pdf
	Bistra Atanassova et al_paper_final.pdf

