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Abstract 
This study aims at investigation of productivity 
and grain quality of maize, cultivated without 
fertilization and watering in Southeast Bulgaria.  
Grain yield and quality of different maize hybrids, 
cultivated in long term stationary trial in the 
experimental field of Institute of agriculture, 
Karnobat on Pellic vertisol have been analyzed. 
Research of the 25 years data base (1986 – 2011) 
from the stationary trial is made.  
The primary results from the no fertilized variant 
as climate information for the vegetation period, 
nutritive resources of the soil, grain yield and its 
biochemical and energy content has been 
summarized and analyzed.   
It has been established that maize cultivation on 
Pellic vertisol in Southeast Bulgaria without 
fertilization and watering pass on shortage of 
nitrogen and phosphorus. In 35 % of the last 25 
years the climate conditions are hazardous with 
clearly expressed drought during the vegetation 
period and mainly in July and August. In such 
environmental conditions the medium early 
hybrids produces more stabile in the years grain 
yield. Development and introduction of 
technologies for organic farming of maize on 
Pellic vertisols in Southeast Bulgaria, without 

watering, has to take in mind that in favorable 
years the grain yield can reach 589 kg/dka but 
under drought conditions - 181 kg/dka. The 
presented data for biochemical content of grain 
and total energy production can be used in 
realization of the crop and its direction to food, 
biodiesel or fodder production. 
 
Key words: maize, grain yield, grain quality, soil 
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Резюме 
Целта на настоящото изследване е да се 
проучи продуктивността и качеството на 
зърното от царевица за зърно, отглежда при не 
поливни условия и без торене на излужена 
смолница в Югоизточна България. 
За целите на изследването са анализирани 
добива на зърно и неговите качествени 
характеристики от различни хибриди 
царевица, отглеждани в дълготраен 
стационарен опит, извеждан в опитното поле 
на Института по земеделие, Карнобат на 
почвен тип излужена смолница (Pellic vertisol). 
Обследвана е 25 годишна база от данни 
(1986 – 2011 година), набирана към 
стационарния опит.  
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За целите на изследването са обобщени и 
анализирани първични резултати от не 
торения вариант, събрани в базата данни, 
съдържаща информация за метеорологичната 
обстановка през вегетационния период на 
царевицата, хранителния режим на почвата, 
добива на зърно и неговия биохимичен и 
енергетичен състав.  
Установено е, че отглеждането на царевица за 
зърно на излужена смолница в Югоизточна 
България, без торене и при не поливни 
условия, протича при азотен и фосфорен 
дефицит и добър калиев хранителен режим. В 
35 % от последните 25 години метеоро-
логичните условия през вегетационния период 
и главно през юли и август са рискови за 
царевицата, с ясно изразена суша. При такива 
почвено климатични условия средно ранните 
хибриди царевица формира по-стабилен във 
времето добив на зърно в сравнение с средно 
късните хибриди. При бъдещо разработване и 
внедряване на технологии за органично 
отглеждане на царевица на излужените 
смолници от Югоизточна България, без 
напояване, трябва да се има в предвид, че в 
благоприятни години от тази култура могат да 
се получат 589 kg/dka, а в условия на суша – 
181 kg/dka зърно. Посочените данни за 
биохимичния състав на зърното и добива на 
бруто енергия могат да се използват при 
реализацията на царевицата и насочването и за 
продоволствени цели, получаване на биодизел, 
или за фураж в животновъдството. 
 
Ключови думи: царевица, добив на зърно, 
качество на зърното, плодородие на почвата, 
климат, органично земеделие 
 
Въведение 
Царевицата е една от основните за страната 
продоволствени и фуражни култури. Нейното 
зърно се използва в хранително-вкусовата и 
фармацевтичната промишленост и в селското 
стопанство като фураж за животните (Томов, 
1984). От нея се получава висок добиви на 
зърно (Томов, 1984; Цанкова и др., 2006) с 
висока енергийна стойност (Терзиев, Янчева и 
Колев, 2001) и добре балансиран биохимичен 
състав по отношение използването и като 
продоволствена и фуражна култура (Кръстева, 
Илчовска и Бозаджиева, 2003; Кръстева, 
Бозаджиев и Илчовска, 2005). Пластичността 
на културата позволява тя да се отглежда във 
всички райони на страната без изключение 
(Томов, 1984).  
Продуктивността и качеството на зърното на 
царевицата зависи от условията на средата 

(Зарков и Михов, 1996; Михов, Котева и 
Зарков, 1996; Котева и Върлев, 2003; 
Граматиков и Котева, 2005; Йорданов, 2010); 
генетичните заложби на хибридите/сортовете 
(Томов, 1984; Терзиев, Янчева и Колев, 2001; 
Граматиков, 2005) и приложената агротехника 
в конвенционалните и органичните системи на 
земеделие. 
Изследванията за влиянието на основните 
агротехнически фактори върху добива и 
качеството на зърното, прилагани в 
конвенционалното земеделие, са разнообразни 
(Цанкова и Нанков, 1993; Видева и Котева, 
1997; Йорданов, 1999; Нанков, и Глогова, 
2004; Христов, Ангелова и Давидков, 2006; 
Цанкова и др., 2006; Петров и Христов, 2007 и 
много други). Недостатъчни са изследванията 
с царевица, отглеждана без химизация, в това 
число без торене. Резултатите от такива 
изследвания биха били полезни при 
разработване и внедряване на технологии за 
органично отглеждане на царевица, при 
оценка на риска от промените в условията на 
средата (почвено плодородие и метео-
рологична обстановка) и при планиране на 
приходите от продукцията от царевицата в 
органичните стопанства. За излужените 
смолници от Югоизточна България, например, 
е публикувано само едно изследване в тази 
насока (Котева, 2001). В него се анализирани 
данни за добива на зърно без той да се свързва 
с качеството на зърното и условията на 
средата. 
Целта на настоящото изследване е да се 
проучи продуктивността и качеството на 
зърното от царевица за зърно, отглежда при не 
поливни условия и без торене при 
естественото плодородие на излужените 
смолници в Югоизточна България. 
 
Използвани материали и методи 
За целите на изследването са анализирани 
добива на зърно и неговите биохимични 
качества от различни хибриди царевица, 
отглеждани в дълготраен стационарен опит. 
Обследвана е 25 годишна база от данни 
(1986 – 2011 година), набирана към стацио-
нарния опит.  
Стационарният опит е извеждан в опитното 
поле на Института по земеделие, Карнобат на 
почвен тип излужена смолница (Pellic vertisol). 
В сеитбообращението на опита по време и 
място се редуват царевица, пшеница, 
слънчоглед и ечемик. Културите се отглеждат 
по общоприети за страната агротехнологии. За 
целите на изследването са обобщени и 
анализирани първични резултати от не 
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торения вариант, събрани в базата данни, 
съдържаща информация за метеорологичната 
обстановка през вегетационния период на 
царевицата, за хранителния режим на почвата, 
за добива на зърно и неговия биохимичен 
състав. 
Метеорологичната обстановка по отношение 
на царевицата е характеризирана със сумата на 
вегетационните валежи (април - септември) и 
хидротермичния коефициент (по Селянинов) 
през критичните за културата месеци юли и 
август. Хранителният режим на почвата е 
представен чрез съдържание на минерален 
азот (по Тюрин-Кононова), подвижен фосфор 
(по Егнер-Рийм) и усвоим калий (по Милчева). 
Добивът на зърно е изчислен към стандартна 
влага. Биохимичният състав на зърното е 
определян по общоприети за страната 
методики за суров протеин (общ N умножен 
по коефициент 6.25), суров лизин 
(колориметрично по Сисоев), сурово нишесте 
(поляримотрично по Еверс), мазнини 
(остатъчен метод на Соксле), пепелно 
съдържание (изгаряни при 600 – 650 оС) и 
влакнини (по Хенеберг и Щоман). Без 
азотните екстрактни вещества (БЕВ) са 
изчислени по формулата БЕВ% = 100 – (суров 
протеин + сурови мазнини + сурови влакнини 
+ пепели). Брутната енергия е определена въз 
основа на биохимичните анализи на зърното и 
е изчислена по формула на Тодоров (1995)  
През 25 годишния период в стационарния опит 
са отглеждани различни хибриди царевица. 
През периодите 1986 – 1995 г. е отглеждан 
Пионер 3978, 1996 – 1999 г. Кнежа 530 и 2000 
– 2011 г. Русе 464. През първия период е 
предпочетен американският средно ран 
хибрид Пионер 3978, който в практиката от 
Югоизточна България е оценян като най-
високо продуктивен. По-късно, с цел 
повишаване на добива, той е заменен със 
среднокъсния хибрид Кнежа 530. Поради 
силна суша през 1999 г., среднокъсният 
хибрид Кнежа 530 не формира добив от зърно 
и отново е преминато към сеитба на средно 
ран хибрид - Русе 464. По-късно се оказва, че 
изборът на хибрида е бил най-удачния за 
района (Граматиков, 2005).   
Излужената смолница в опитното поле на ИЗ - 
Карнобат се характеризира с мощен хумусен 
хоризонт (50 - 70 cm), тежък механичен състав 
с преобладаващ механичен елемент ил, средни 
хумусни запаси (232 до 400 t/ha), слабо кисела 
почвена реакция (рНН2О 6.4), ниска запасеност 
с достъпен за растенията фосфор и минерален 
азот, много добра запасеност с усвоим калий 
(Котева, 1993).  

Климатът в района е преходно континентален 
с продължителна и сравнително хладна 
пролет; горещо лято; удължена, топла и 
сравнително влажна есен; мека зима. 
Рисковите климатичните неблагополучия при 
пролетните окопни култури, в т.ч. и при 
слънчогледа са повратните майски студове, 
летните суховей, недостигът на валежи и 
ниската атмосферна влажност през юли и 
август ( Котева и Марчева, 2004). 
 
Резултати 
За целите на изследването обобщихме 
първичните данни за вегетационните валежи 
от поникването през април до пълната зрялост 
през септември и хидротермичния коефициент 
през критичните за царевицата месеци юли и 
август. Подбирането на тези метеорологични 
фактори направихме въз основа на заключения 
в други публикации (Зарков и Михов, 1996; 
Михов, Котева и Зарков, 1996; Котева и 
Върлев, 2003; Граматиков и Котева, 2005; 
Йорданов, 2010), в които те се посочват като 
основни за растежа, развитието и формирането 
на добива от царевицата, отглеждана при не 
поливни условия в региона. 
Установи се, че през 28 % от годините на 
проучвания 25 годишен период, вегетацията 
на културата е протекла при сухи и много сухи 
условия, когато средната сума на валежите е 
185 mm с вариране 140 – 218 mm – таблица 1. 
През останалите 72% от годините 
вегетационният период е бил среден и средно 
влажен със средни валежи 310 mm и вариране 
230 – 490 mm. Хидротермичният коефициент, 
даващ представа за баланса на влагата, през 
месец юли в 39 % от годините е със средна 
стойност 0.25, а през месец август 34 % от 
годините е със стойности 0.27 – таблица 2. 
Това определя периода юли - август на около 
35 % от годините като «сух» и критичен по 
отношение на царевицата. През останалата 
част от периода (65% от годините) двата 
месеца са били само «засушливи» или 
«нормални» за царевицата – среден ХТК за 
юли 0.75 и за август 0.82, с вариране от 0.6 до 
1.2. 
Растежът и развитието на царевицата в 
естественото плодородие на излужената 
смолница е протичало при ежегоден азотен и 
фосфорен недостиг и добра обезпеченост на 
растенията с усвоим калий – таблица 3. 
Доказателство за това е много ниската 
запасеността на почвата с минерален 
N (45.59 mg/1000 g с вариране 35.37 – 
54.90 mg/1000 g) и ниската запасеност с 
подвижен Р2О5 (4.07 mg/100 g с вариране 



NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 184 

3.54 – 4. 98 mg/100 g). През целия период 
запасеността с усвоим К2О е много добра 
(32.00 mg/100 g с вариране 30.59 – 
34.99 mg/100 g). 
При такъв хранителен режим, средно за 
периода 1986 – 2011 година, царевицата 
отглеждана без торене е формирала среден 
добив на зърно от 357 kg/dka – таблица 4, като 
при това от средно ранните хибриди Пионер 
3978 и Русе 464 добивът е значително по-
нисък (314 kg/dka и 362 kg/dka ) в сравнение с 
добива от средно късния хибрид Кнежа 530 
(468 kg/dka). Разликата между максималния и 
минималния добив е най-висока при Пионер 
3978, следван от Русе 464 и Кнежа 530. Тя е 
следствие от съществените различия в 
метеорологичната обстановка през отделните 
години.  
Добивите на зърно, получени от царевицата в 
средни и средно влажни години, и в много 
сухи и сухи години са представени на таблица 
5. Видно от осреднените данни е, че при 
благоприятни метеорологични условия, 
доброто потенциално плодородие на 
излужената смолница и високият продуктивен 
потенциал на отглежданите хибриди е 
гаранция за получаване на сравнително висок 
добив 589 kg/dka (вариране 515 – 647 kg/dka). 
Въздействието на водния дефицит в сухи и 
много сухи години намалява добива с 325% до 
181 kg/dka (вариране 84 – 259 kg/dka).  
Зърното на царевицата, отглеждана на 
излужена смолница в Югоизточна България, 

без допълнително минерално или органично 
торене, съдържа 8.01 % протеин, 4.17 % лизин, 
71.12 % нишесте, 3.23 % мазнини, 1.44 % 
пепели, 69.38 % безазотни екстрактни 
вещества и 22.65 MJ/kg бруто енергия – 
таблица 6. Посоченото на таблицата вариране 
в измерените стойности на различните 
биохимични показатели е в най-висока 
зависимост от хибрида (r = 0.390** – 0. 410*), 
следвани от хидротермичните коефициенти 
през юли (r = 0. 295* – 0. 315*) и август 
(r = 0.258* – 0.299*). Най-ниска и недоказана е 
зависимостта им от вегетационните валежи 
(r = 0.194 – 0. 258).  
На основа установеното в зърното съдържание 
на сурови влакнини, протеин, мазнини, 
безазотни екстрактни вещества и сухо 
вещество е изчислен добива на бруто енергия 
от 1 декар, която се получава от царевицата, 
отглеждана в благоприятни и сухи години – 
таблица 7. Средно за периода от основната 
продукция на царевицата (зърното), могат да 
се добият 8086 MJ/dka енергия. В години с 
неблагоприятни (сухи) условия обаче добивът 
на енергия е много нисък – 4100 MJ/dka и 
отстъпва на този получен в години с 
благоприятни метеорологични условия (13341 
MJ/dka) с 9241 MJ/dka. За близки до 
посочените количества бруто енергия 
докладват Терзиев, Янчева и Колев (2001) при 
различни хибриди и Нанков и Глогова (2004) 
при отглеждане на царевица с резлични 
обработки на почвата и нива на торене. 

 
Таблица 1. Вегетационни валежи за царевицата (април – септември) 

през периода 1986 – 2011 година, mm 
Table 1. Rainfall security for the maize’s vegetation period (April - September) in 1986 – 2011, mm 

 
Характер на годините / Years Средно / Average Вариране / Variation 
Средни и средно влажни / Medium and medium 
humid 

310 230 - 490 

Много сухи и сухи / Very dry and dry 185 140 - 218 
 

Таблица 2. Хидротермичен коефициент през критичните за царевицата 
месеци юли и август през периода 1986 – 2011 година 
Table 2. Hydrothermal coefficient for the critical months 

for the maize - July and August - in 1986 – 2011 
 

Характер на годините 
Years 

Месец юли 
July 

Месец август 
August 

Средно Average Вариране 
Variation 

Средно Average Вариране 
Variation 

Средни и средно влажни  
Medium and medium humid 

0.75 0.6 – 1.2 0.82 0.6 – 1.2 

Много сухи и сухи 
Very dry and dry 

0.25 0.0 – 0.5 0.27 0.0 – 0.5 
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Таблица 3. Запасеност на почвата с усвоими за растенията N, P2O5, K2O 
Table 3. Soil reserve of available for the plants N, P2O5, K2O 

Показатели 
Parameters 

Средно 
Average 

Вариране 
Variation 

Минерален N, mg/1000 g 
Mineral N, mg/1000 g 

45.59 35.37 – 54.90 

Подвижен P2O5, mg/100 g 
Mobil P2O5, mg/100 g 

4.07 3.54 – 4.98 

Усвоим K2O, mg/100 g 
Mobile K2O, mg/100 g 

32.00 30.59 – 34.99 

 
Таблица 4. Добив на зърно от различни хибриди царевица през периода 1986 – 2011 г., kg/dka 

Table 4. Grain yield from different maize hybrid during the period 1986 – 2011, kg/dka 
Хибрид 
Hybrid 

Тип 
Type 

Средно 
Average 

Вариране 
Variation 

Пионер 3978 
Pioneer 3978 

Средно ран 
Moderate early 

314 84 - 647 

Кнежа 530 
Kneja 

Средно късен 
Moderate late 

468 373 - 590 

Русе 464 
Rousse 464 

Средно ран 
Moderate early 

362 174 - 603 

 
Средно / Average 

 
357 

 
84 - 647 

 
Таблица 5. Добив на зърно от царевицата, отглеждана при различни метеорологични условия 

през периода 1986 – 2011 година 
Table 5. Grain yield of maize, cultivated in different climate conditions in 1986 – 2011 

Характер на годините 
Years character 

Добив, kg/dka 
Yield, kg/dka 

Средно 
Average 

Вариране 
Variation 

Средни и средно влажни  
Medium and medium humid 

589 515 – 647 

Много сухи и сухи 
Very dry and dry 

181 84 – 259 

 
Таблица 6. Биохимичен състав на зърното на царевицата през периода 1986 – 2011 г. 

Table 6. Biochemical content of maize grain for the period 1986 – 2011 
Показатели 
Parameters  

Средно 
Average 

Вариране 
Variation 

Протеин, % 
Protein, % 

8.01 5.74 - 9.50 

Лизин, % 
Lysine, % 

4.17 1.36 - 5.44 

Нишесте, % 
Starch, % 

71.12 67.24 - 73.61 

Мазнини, % 
Fats, % 

3.23 1.52 - 4.46 

Пепели, % 
Ashes, % 

1.43 0.98 - 2.08 

Влакнини, % 
Fibers, % 

2.72 1.81 - 3.92 

Безазотни екстрактни вещества, % 
Nitrogen-free extract, % 

69.38 67.24 - 71.44 

Сухо вещество, % 
Dry matter, % 

84.77 83.86 – 85.74 

Бруто енергия, MJ/kg 
Total energy, MJ/kg 

22.65  
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Таблица 7. Добив на енергия от царевицата, отглеждана при различни метеорологични 
условия през периода 1986 – 2011 година 

Table 7. Energy production of maize, cultivated in different climate conditions in 1986 – 2011 
 

Характер на годините 
Years  

Добив на енергия, MJ/dka 
 

Средно 
Average 

Вариране 
Variation 

Средни и средно влажни  
Medium and medium humid 

13341 11665 – 14654 

Много сухи и сухи 
Very dry and dry 

4100 1903 – 5866 

Средно за периода 1986 – 2011 г. 
Average in 1986 - 2011 

8086 1903 – 14655 
 

 
Заключение 
Направеният анализ позволява да се оформят 
следните изводи: 
Отглеждането на царевица за зърно на 
излужена смолница в Югоизточна България, 
без торене и при не поливни условия, протича 
при азотен и фосфорен дефицитен хранителен 
режим и при рискови метеорологични условия 
през вегетационния период с ясно изразена 
суша в 35 % от годините. При такива почвено-
климатични условия средно ранните хибриди 
формира по-стабилен във времето добив на 
зърно в сравнение със средно късните 
хибриди. 
При разработване и внедряване на технологии 
за органично отглеждане на царевица на 
излужените смолници от Югоизточна 
България, без напояване, трябва да се има в 
предвид, че в благоприятни години могат да се 
получат 589 kg/dka, а в условия на суша – 181 
kg/dka зърно. 
Посочените в статията данни за биохимичен 
състав на зърното и добива на бруто енергия 
могат да се използват за планиране на 
реализацията на царевицата и насочването и за 
продоволствени цели, получаване на биодизел, 
или за фураж в животновъдството. 
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