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Abstract 
This study aims at investigation of productivity 
and grain quality of sunflower, cultivated without 
fertilization in Southeast Bulgaria. Grain yield 
and quality of different sunflower varities, 
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 sunflower vegetation period, 
nutritive resources of the soil, grain yield and its 
oil content has been summarized and analyzed. 
It has been established that sunflower cultivation 
on Pellic vertisol in Southeast Bulgaria without 
fertilization passes on shortage of nitrogen and 
phosphorus and hazardous climate conditions 
with clearly expressed drought in 35 % of the 
years. Development and introduction of 
technologies for organic farming of sunflower on 
Pellic vertisols in Southeast Bulgaria, in natural 
nutritive regime has to take in mind that in 
favorable years the grain yield can reach 295 
kg/dka but under drought conditions - 46 kg/dka. 
The presented data for grain crude fats and oil 
yield from dekar in favorable and dry years can be 
used for planning the incomes and evaluation of 
the risk of unfavorable climate conditions.  
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Резюме 
В изследването се проучва продуктивността и 
качеството на семената от слънчоглед, 
отглеждан без торене на излужена смолница в 
Югоизточна България. Анализиран е добивът 
на семена и тяхното маслено съдържание от 
различни сортове / хибриди слънчоглед, 
отглеждани в дълготраен стационарен опит. 
Обследвана е 25 годишна база от данни 
набирана към стационарния опит. Обобщени 
са първични резултати събрани в базата данни 
относно метеорологичната обстановка, 
хранителния режим на почвата, добива на 
семена и масло.  
Установено е, че отглеждането на слънчоглед 
на излужена смолница в Югоизточна 
България, без торене, протича при азотен и 
фосфорен дефицит и рискови метеорологични 
условия с ясно изразена суша в една трета от 
годините. При разработване на технологии за 
органично отглеждане на слънчоглед в 
Югоизточна България на излужената 
смолница трябва да се има в предвид, че в 
благоприятни години могат да се получат 
около 295 kg/dka, а в условия на суша около 
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46 kg/dka семена. Посочените данни за 
съдържание на сурови мазнини в семената и 
добива на масло от 1 декар в благоприятни и 
сухи години могат да се използват за 
планиране на приходите от продукцията и 
оценка на риска от метеорологичата 
обстановка. 
 
Ключови думи: слънчоглед, добив на зърно, 
качество на зърното, плодородие на почвата, 
климат, органично земеделие 
 
Въведение 
 
Слънчогледът е една от основните за страната 
полски култури, от която ежегодно се засяват 
около 7.5 хил. дка. Неговите семена се 
използват за получаване на масло за 
продоволствени цели и като суровина за 
добиване на биогорива (Стоянова и др., 1997). 
От слънчогледа могат да се получат високи 
добиви на семена с добро съдържание на 
масло (Тонев и Николова, 1997; Тонев, 2005) и 
висока енергийна стойност (Котева, 2006). 
Пластичността му позволява да се отглежда 
във всички райони на страната без изключение 
(Тонев, 2006).  
Продуктивността и качеството на семената от 
слънчогледа зависи от условията на средата 
(Тонев, 2006); генетичните заложби на 
хибридите / сортовете (Стоянова и др., 1997; 
Радевска, 2005) и приложената агротехника 
(Тонев, 2006) в различните системи на 
земеделие. 
Изследванията за влиянието на 
агротехническите фактори върху добива и 
качеството на семената, прилагани в 
конвенционалното земеделие, са 
дългогодишни и разнообразни, обхващат 
всички звена от агротехниката – 
сеитбообращения (Ангелова, 2001; Салджиев, 
2004), торене и използване на пестициди 
(Тонев, 1992; Котева и др., 1997; Салджиев, 
2004 и др.), обработка на почвата (Ангелова, 
Христов и Димитров, 2003; Янков, 2009) 
биологична характеристика и екологична 
пластичност на хибридите (Тонев, 1993; Адел, 
2002; Радевска, 2005; Тахсин и Янков, 2006) и 
др.. Недостатъчни са изследванията със 
слънчоглед, отглеждан в органични системи 
на земеделие, без химизация, в това число без 
торене, както и тези даващи информация за 
влиянието на почвеното плодородие и 
климатичните условия (Ангелова и 
Стамболиев, 1999) върху добива на семена и 
тяхното качество. За излужените смолници от 

Югоизточна България е докладвано едно 
подобно изследване (Котева, 2001). 
Резултатите от подобни точни научни 
изследвания биха били полезни при 
разработване и внедряване на технологии за 
органично отглеждане на слънчогледа, за 
оценка на риска при различни условия на 
средата и за планиране на приходите от 
продукцията в органичните стопанства, 
отглеждащи слънчоглед.  
Целта на настоящото изследване е да се 
проучи продуктивността и качеството на 
семената от слънчоглед, отглеждан без торене 
на излужена смолница в Югоизточна България 
с цел разработване на технология за 
органичното му отглеждане. 
 
Използвани материали и методи 
 
За целите на изследването е анализиран 
добива на семена и тяхното маслено 
съдържание от различни сортове / хибриди 
слънчоглед, отглеждани в дълготраен 
стационарен опит. Обследвана е 25 годишна 
база от данни (1986 – 2011 година) набирана 
към стационарния опит.  
Стационарният опит е извеждан в 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 агротехнологии. За целите на 
изследването са обобщени и анализирани 
първични резултати от неторения вариант на 
опита относно метеорологичната обстановка 
през вегетационния период на слънчогледа, 
хранителния режим на почвата, добива на 
семена и масло. Метеорологичната обстановка 
е характеризирана със сумата на 
вегетационните валежи (март - август) 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 семена е изчислен към стандартна 
влага. Масленият състав на семената е 
определен по остатъчен метод на Соксле.  
През 25 годишния период на изследването в 
стационарния опит са отглеждани различни 
сортове / хибриди: през 1986 – 1994 г. и 1999 – 
2002 г. е отглеждан сорт Передовик, през 
1996 – 1998 г. и през 2003 – 2006 г. хибрида 
Албена, 2007 – 2011 г. хибрида Almanzor.  
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Руският сорт Передовик е отглеждан в 
стационарния опит като най-разпростарен в 
Югоизточна България и стандарт в ИАСАС. 
Средно ранозрелият хибрид на ДЗИ – Генерал 
Тошево Албена е включен за отглеждане след 
1997 г. като най-високодобивен български 
хибрид, устойчив на синя китка, раси А-Е, и на 
брашнеста мана (www.bg.wikipedia.org и 
www.agrodimex.com). Синята китка и маната 
са се оказали проблемни в опита, поради 
нарушено сеитбообращение и дългогодишно 
натрупване на заразата в почвата (Котева, 
1996). След 2006 г. е отглеждан френският 
хибрид Almanzor (Rustica), който същи е 
средно ран и устойчив на Синя китка 
(www.brochura_semena.pdf и www.fermer.bg).  
Излужената смолница в опитното поле на ИЗ - 
Карнобат се характеризира с мощен хумусен 
хоризонт (50 - 70 cm), тежък механичен 
състав, средни хумусни запаси (232 до 400 
t/ha), слабо кисела почвена реакция (рНН2О 
6,4), ниска запасеност с достъпен фосфор и 
минерален азот, добра запасеност с усвоим 
калий (Котева, 1993).  
Климатът в района е преходно континентален 
с продължителна и хладна пролет; горещо 
лято; удължена, топла и влажна есен; мека 
зима. Рисковите климатични неблагополучия 
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 сеитбата през март до пълната зрялост през 
август и хидротермичния коефициент през 
критичните за слънчогледа месеци юли и 
август. Подбирането на тези метеорологични 
фактори и периоди направихме въз основа на 
заключения в други публикации (Стоянова и 
др., 1977; Тонев и Николова, 1997; Ангелова и 
Стамболиев, 1999), в които те се посочват като 
основни за растежа, развитието и формирането 
на добива от слънчогледа, отглеждан в 
различни агроекологични райони. 
Установи се, че през 24 % от годините на 
проучвания годишен период, вегетацията на 
културата е протекла при сухи и много сухи 
условия, когато средната сума на валежите е 
161 mm с вариране 110 – 199 mm – таблица 1. 
През останалите 76 % от годините 
вегетационният период е бил среден и средно 
влажен със средни валежи 307 mm и вариране 
221 – 458 mm.  

Хидротермичният коефициент, даващ 
представа за баланса на влагата, през месец 
юли в средни и средно влажни години е 
0.75 (вариране 0.6 – 1.2), а в много сухи и сухи 
години е 0.25 (вариране 0.0 – 0.5), таблица 2. 
През месец август в средни и средно влажни 
години е със стойности 0.27 (вариране 0.6 – 
1.2) и в много сухи и сухи години – 0.27 
(вариране 0.0 – 0.5). Анализът на 
многогодишния период по обследваните 
метеорологични показатели определя периода 
юли - август на около 31 % от годините като 
«сух» и критичен по отношение на 
слънчогледа. През останалата част от периода 
(69 % от годините) двата месеца са били само 
«засушливи» или «нормални» за културата. 
Растежът и развитието на слънчогледа в 
естественото плодородие на излужената 
смолница е протичало при ежегоден азотен и 
фосфорен недостиг и добра обезпеченост на 
растенията с усвоим калий – таблица 3. 
Даказателство за това е много ниската 
запасеността на почвата с минерален 
N (49.50 mg/1000 g) и ниската запасеност с 
подвижен Р2О5 (4.50 mg/100 g). През целия 
период запасеността с усвоим К2О е много 
добра (30.01 mg/100 g). 
При такъв хранителен режим, средно за 
периода 1986 – 2011 година, слънчогледът 
отглеждан без торене е формирал добив на 
семена от 123 kg/dka (таблица 4), като при 
това от сорт Передовик и хибрид Almanzor 
добива е значително по-нисък (114 kg/dka и 
97 kg/dka ) в сравнение с добива от българския 
хибрид Албена (207 kg/dka). 
Съществена е разликата между най-високия 
добив от трите сорта/хибрида, отглеждани без 
торене в почвено климатичните условия на 
района. От сорта Передовик и хибрида 
Almanzor са получени относително еднакви 
най-високи добиви, съответно 160 и 
149 kg/dka. Потенциалните генетични заложби 
на хибрида Албена са значително по-високи и 
се проявяват в района чрез максимален добив 
на семена от 295 kg/dka. 
Най-ниските добиви са относително еднакви 
при хибридите Албена (88 kg/dka) и Almanzor 
(85 kg/dka), но са приблизително два пъти по-
ниски от тези при сорт Передовик (46 kg/dka). 
Добивите на семена, получени от слънчогледа 
в различни в метеорологично отношение 
години е представен на таблица 5. Видно е, че 
при благоприятни метеорологични условия (в 
средни и средно влажни години), доброто 
потенциално плодородие на излужената 
смолница и високият продуктивен потенциал 
на отглежданите хибриди е гаранция за 
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получаване на сравнително висок добив на 
семена 181.3 kg/dka (вариране 150.6 – 
295.8 kg/dka). Въздействието на водния 
дефицит в сухи и много сухи години намалява 
добива с 41.2 % до 74.7 kg/dka (вариране 45.7 – 
95.0 kg/dka). 
Семената на слънчогледа, отглеждан без 
минерално или органично торене съдържат 
средно 64.29 % сурови мазнини (таблица 6). 
Посоченото на таблицата вариране в 
измерените стойности на суровите мазнини е в 
най-висока зависимост от хибрида (r = 
0.400** – 0.410*), следвани от хидротермич-
ните коефициенти през юли (r = 0.290* – 
0.311*) и август (r = 0.268* – 0.299*). Най-

ниска и недоказана е зависимостта им от 
вегетационните валежи (r = 0.190 – 0. 208). 
Чрез добива на семена и тях маслено 
съдържание е изчислен добива на масло от 
1 декар. Установено беше, че средно за 
периода от семената на слънчогледа могат да 
се добият 79 kg/dka масло. В години с 
неблагоприятни (сухи) условия обаче добивът 
на масло е много нисък – 44.7 kg/dka и 
отстъпва на този получен в години с 
благоприятни метеорологични условия 
(123.1 kg/dka) с 78.4 kg/dka. За близки до 
посочените количества докладва Янков (2009) 
при отглеждане на слънчоглед с различни 
обработки на почвата. Подобна информация е 
публикувана и в www.agronet.bg. 

 
Таблица 1. Обезпеченост с валежи през вегетационния период на слънчогледа 

(март – август), mm 
Table 1. Rainfall security for the sunflower’s vegetation period (March-August) in 1986 – 2011, mm 

 
Характер на годините 
Years 

Средно 
Average 

Вариране 
Variations 

Средни и средно влажни  
Medium and medium humid 

307 221 – 458 

Много сухи и сухи 
Very dry and dry 

161 110 - 199 

 
Таблица 2. Хидротермичен коефициент през критичните за слънчогледа 

месеци юли и август през 1986 – 2011 година 
Table 2. Hydrothermal coefficient for the critical months 

for the sunflower - 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 

 
Таблица 3. Плодородие на почвата в хоризонта 0 – 40 през периода 1986 – 2011 г. 

Table 2. Soil fertility in horizon 0- 40 cm, in 1986 – 2011 
 
Показатели / Parameters Средно / Average Вариране / Variation 
Минерален N, mg/1000 g 
Mineral N, mg/1000 g 

49.50 36.30 – 52.90 

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

4.50 3.00 – 4.99 

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

30.01 28.99 – 32.09 
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Таблица 4. Добив на зърно от различни сортове / хибриди слънчоглед 
през периода 1986 – 2011 г., kg/dka 

Table 4. Grain yield from different sunflower varieties/ hybrids 
during the period 1986 – 2011 г., kg/dka 

 
Сорт /Хибрид) 
Variety / Hybrid 

Средно 
Average 

Вариране 
Variation 

Сорт Передовик  
Peredovik variety 

114 46 - 160 

Хибрид Албена  
 Albena hybrid 

207 88 - 295 

Хибрид Almanzor 
Almanzor hybrid 

97 85 - 149 

Средно за 1986 – 2011 г. 
Average for 1986 – 2011  

123 85 - 295 

 
Таблица 5. Добив на зърно от слънчогледа, отглеждан при различни метеорологични условия 

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

 
Характер на годините 
Years  

Добив, kg/dka 
Средно / Average Вариране / Variation 

Средни и средно влажни  
Medium and medium humid 

181.3 150.6 – 295.8 

Много сухи и сухи 
Very dry and dry 

74.7 45.7 – 95.0 

 
Таблица 6. Съдържание на сурови мазнини в семената и добив на масло от слънчогледа 

през периода 1986 – 2011 г. 
Table 6. Crude fats content in the grain and oil yield for sunflower during the period 1986 – 2011 

 
Показатели / Parameters Средно / Average Вариране / Variation 
Сурови мазнини в семената, % 
Crude fats in the grain, % 

64.29 59.87 – 67.77 

Добив на масло, kg/dka, в т.ч.: 
Oil yield, kg/dka: 
- Средни и средно влажни години 
Medium and medium humid years  
 - Много сухи и сухи години 
Very dry and dry years 

79.0 
 

123.1 
 

44.7 

54.4 - 188.8 
 

102.5 - 201.1 
 

27.4 – 56.9 

 
Заключение 
Направеният анализ позволява да се оформят 
следните изводи: 
Отглеждането на слънчоглед на излужена 
смолница в Югоизточна България, без торене, 
протича при азотен и фосфорен дефицитен 
хранителен режим и при рискови 
метеорологични условия през вегетационния 
период с ясно изразена суша в една трета от 
годините.  
При разработване и внедряване на технологии 
за органично отглеждане на слънчоглед на 
излужените смолници от Югоизточна 
България в условията на естествения 
хранителен режим на излужената смолница 
трябва да се има в предвид, че в благоприятни 
години могат да се получат около 295 kg/dka, а 
в условия на суша около 46 kg/dka семена. 

Посочените в статията данни за съдържание на 
сурови мазнини в семената и добива на масло 
от 1 декар в благоприятни и сухи години могат 
да се използват за планиране на приходите и 
оценка на риска от неблагоприятни 
метеорологични фактори. 
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