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РЕЗЮМЕ 
Основният източник на захари от много време 
насам е използването на захар от захарна 
тръстика, захарно цвекло, доставящи в малък 
процент необходимите за човешкия организъм 
захариди. При проучване на тези захари, 
заедно с подсладителните им качества е 
открито, че допринасят за голямо количество 
калории, които могат да доведат до 
затлъстяване, което е рисков фактор за някои 
хронични заболявания като диабет, 
хипертония, сърдечно-съдови заболявания и 
др. Следователно жажда за сладост е накарала 
човек да открие различни форми на 
алтернативни силни подсладители, които 
могат да се предложат на потребителите - 
сладък вкус без калории.  
Много страни провеждат изследвания с цел 
откриване на естествени, нискокалорични 
подсладители от растителен произход, които 
не са вредни за човешкия организъм. 
Разнообразните климатични условия налагат 
конкретни проучвания относно: получаването 
на посадъчен материал; подбор на подходящи 
почви и климатични условия за отглеждането; 

поливни норми; торене; установяване на 
благоприятни срокове на прибиране, сушене и 
съхраняване на получената реколта от листна 
маса.  
Целта на доклада е част от разработване на 
технология за култивиране на стевия в 
Централна България, област Пловдив, като 
източник на естествени подсладители. 
Разглежда се oценката на количествените 
признаци, свързани с получаването на добив 
биомаса на получените популации при полски 
условия. Проучваните материали от два 
генотипа стевия са контрастни по проучваните 
показатели. Анализирани са признаците: 
височина на цяло растение (ВЦР); височина на 
основните стъбла (ВОС); височина на 
допълнителни (разклонения) стъбла (ВДС); 
брой основни (централни) стъбла (БОС); брой 
допълнителни стъбла (БДС); общо тегло на 
стъблата (ОТС); тегло на цялото растение 
(ТЦР); тегло на зелени (сурови) листа (ТЗЛ); 
тегло на абсолютно суха маса на листата 
(ТСЛ) и тегло на корена (ТК). Установено е, че 
растенията от стевия в проучвания район се 
развиват ботанически и морфологически 
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добре, като образуват добре формиран корен и 
мощна вегетативна маса, с добре изразен буен 
хабитус. Реализирана е около 80% от 
необходимата биомаса на сухи листа. При 
приложения метод на отглеждане стевията 
достига и до образуването на репродуктивни 
органи – цветове и семена. Предстои 
извличане и анализиране на количеството 
получени стевиозиди (стевиозид и 
ребаудезид А), които ще бъдат анализирани и 
представени на един по късен етап от 
проучването. Като заключение може да се 
каже, че културната стевия е добра 
алтернативна култура за условията на 
Източните Родопи. 
 
Ключови думи: Стевия, продуктивни и 
стопански качества, култивиране, 
подсладител 
 
ABSTRACT 
The major source of sugars, from a long time,  is 
the use of sugar cane, sugar beet, contributing in a 
small percentage necessary sugars for human 
body. When examining these sugars along with 
their sweetener traits was founded, that they 
contribute for large amount of calories which can 
lead to obesity which is a risk factor for several 
chronic diseases as diabetes, hypertension, 
cardiovascular diseases and others. Therefore 
craving for sweetness has led man to find 
alternative forms of intense sweeteners. Many 
countries conduct researches in order to detect 
natural, low-calorie sweeteners of plant origin 
which are not harmful for human body. Various 
climatic conditions impose specific studies about: 
obtaining propagating material; selection of 
suitable soil and climatic conditions for growing; 
irrigation norms; fertilization; establishment 
favorable terms for gathering, drying and storing 
of yield obtained of foliage. Aim of this report a 
part of development of technology for cultivation 
of Stevia in Central Bulgaria, Plovdiv region is, as 
a source of natural sweeteners. Considered is  
assessment of productive and economic qualities 
of obtained populations under field conditions. 
Studied material from two genotypes Stevia are 
contrasting on studied parameters. Analyzed are 
the signs: height of the whole plant (HWP); height 
of main stems (HMS); height of additional (spurs) 
stems (HAS); number of basic (central) stems 
(NBS); number of additional stems (NAS); total 
weight of stems ( TWS ); weight of whole plant 
(WWP); weight of green (raw) leaves (WGL); 
weight of absolutely dry mass of leaves (WDM) 
and weight of root ( WR ). It has been founded 
that plants of Stevia in the study are botanical and 

morphological good developed, forming well-
shaped root and powerful vegetative mass, with 
well expressed luxuriant habitus. Around 80 % of 
required biomass of dry leaves realized is. In 
applied method of cultivation Stevia reaches to 
formation of reproductive organs too - Flowers 
and Seeds. Forthcoming extraction and analysis of 
the quantity received steviosides (stevioside and 
rebaudioside А) which will be analyzed and 
presented at a later stage of the study. 
 
Key words: Stevia rebaudiana, productive and 
economic properties, cultivation, sweetener 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Нарастващата осведоменост на хората за 
нежеланите ефекти от рафинираната захар и 
някои нейни заместители промени рязко 
пазара на подсладителите през последните 
няколко десетелетия. Появиха се 
захарозаместители (естествени и изкуствени), 
които практически не съдържат калории. За 
съжаление, много от тях не са безвредни за 
човешкото здраве, какъвто е случаят с 
аспартама, известен още с имената като 
NutraSweet и Е 951 (одобрен от FDA през 
1981 г.) 
Много страни провеждат изследвания с цел 
откриване на естествени, нискокалорични 
подсладители от растителен произход, които 
не са вредни за човешкия организъм. 
Проследявайки многобройната научна 
литература по този въпрос, екстрактът от 
листата на южно-американското растение 
стевия (Stevia rebaudiana B.) остава 
ненадминат захарозаместител. Няма 
съобщения за токсичност или мутагенно 
действие на всички компоненти, съдържащи 
се в стевията, както и странични ефекти при 
тяхната употреба. 
От източниците на информация за 
отглеждането на стевия се откроява нейното 
съществено предимство – широк ареал на 
разпространение, което е позволило да бъде 
интродуцирана в различни страни. 
Първият доклад за търговско отглеждане на 
стевия в Парагвай е от 1964 год. (Lewis, 1992). 
Sumida (1968) полага големи усилия да наложи 
стевията като култура в Япония. Последва 
интродуцирането й в още страни като 
Бразилия, Корея, Мексико, Индонезия, Индия, 
Танзания, Канада, Русия, Украйна и др. 
Многобройни са сведенията, които повишават 
интереса и търсенето на това растение. Срещат 
се обобщени данни за неговото отглеждане и 
използване (Jeffrey Goettemoeller and Karen 
Zuckeq, 2006; Deepak Acharyaq, 2008; Hossainq, 
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2008), за предимствата му пред изкуствените 
подсладители като аспартам, захарин и др. 
(Stewart K., 2008). Установено е, че стевията и 
екстрактът от нея са незаменими продукти за 
болни от захарен диабет, затлъстяване, 
заболявания свързани с нарушена обмяна на 
веществата. 
Разнообразните климатични условия налагат 
конкретни разработки относно: получаването 
на посадъчен материал; подбор на подходящи 
почви и климатични условия за отглеждането; 
поливни норми; торене; установяване на 
благоприятни срокове на прибиране, сушене и 
съхраняване на получената реколта от листна 
маса. 
Паралелно с усилията за доказване на нейната 
безопасност и полезност при използването и 
като храна или хранителна добавка, се 
извършват и изследвания за разработването на 
технологии за отглеждането и в Европа 
(Christa Lankes/Ralph Pude, 2008) 
Стевията е обект на изследвания още през 80-
те години, като са разработени in vitro и in vivo 
методи на размножаване и технология за 
отглеждане, което дава възможност да се 
възстановят и разширят изследванията на тази 
перспективна култура. 
До 2008 година над 20 страни ( Япония, Китай, 
Корея, Индия, Тайван, Бразилия, Русия, 
Швейцария и др.) използват стевията като 
хранителна добавка и подсладител. Това е 
основна причина за стремеж да се възстанови 
и доразвие работата с тази култура с оглед 
нейното популяризиране и култивиране в 
област Пловдив, България.  
Основната цел на доклада е проучване и 
оценка на производствения потенциал на два 
различни генотипа Stevia rebaudiana В, както и 
отчитане на характеристиките на 
производството, получени при отглеждане в 
Пловдивска област. Докладът е част от 
разработване на технология за култивиране на 
стевия, като източник на естествени 
подсладител и като алтернативна култура за 
Източните Родопи. За реализирането на тази 
цел са поставени няколко задачи, а именно: 
oценка на продуктивните и стопански качества 
на получените популации при полски условия; 
и разработване на някои елементи от 
агротехниката на отглеждане. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

    
 
Тази сладка или медена билка е известна 
преди повече от 1,5 хиляди години, но 
съвременното човечество я открива съвсем 
скоро. Открита е през 1887 г. от 
южноамериканския учен Антонио Бертони, 
който научил за билката от парагвайските 
индианци гуарани, които го използвали, за да 
подслаждат горчивите си племенни напитки. 
Stevia rebaudiana B. е многогодишно 
храстовидно растение от семейство Asteraceae, 
естествено разпостранено във влажните 
райони на Парагвай, Колумбия и Бразилия. В 
естествено състояние достига до 60-80 см 
височина. Стевията е силно разклонен храст, с 
прости листа и малки бели цветове. На външен 
вид прилича на коприва и годишно може да се 
коси поне 2-3 пъти. Първите реколти обаче са 
с по-ниско съдържание на гликозидите, на 
които дължи невероятната си сладост. 
Кореновата система на растението е силно 
разклонена и добре развита.  За стевията е 
характерно това, че малко след поникване на 
семената се образуват основният и 
страничните корени, които прерастват в 
множество дебели и тънки корени, излизащи 
напълно самостоятелно от долната част на 
стъблото. Първият тип се наричат влакнести, 
месести, а вторият тип – странични или 
външни. В умерения пояс, към който се отнася 
и страната ни, може да се отглежда като 
едногодишно растение с многогодишно 
използване на коренищата. 
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Семената са тънки и издължени, с 
вретенообразна форма. Дължината им достига 
2-3 мм. При узряване добиват кафяв или 
тъмнокафяв цвят. Върху горната външна 
повърхност се наблюдава т.н. ветрило, което 
спомага за разпространението им от 
въздушните течения. В естествените си райони 
на разпостранение, стевията се размножава със 
семена. За семената е характерно бърза 
репродукция и генетическо разнообразие, 
което благоприятства селекционната дейност. 
Особеното при семената е, че бързо губят 
кълняемоста си. 
 

 
 
Цветовете са двуполови. В един цвят 
тичинките играят ролята на мъжки 
размножителен орган. Наблюдава се венче на 
цвета и на малки цветчета. Венчето на цвета е 
оформено във вид на удължена камбанка, като 
в горната си част се разделя на пет сектора. 
Оцветяването е от светло виолетово в основата 
до бяло в горната част. Плодникът е удължен, 
тичинките към върха се разклоняват на две 
части и са подвити навън. В една чашка на 
цвят са събрани по 5-6 цветчета, които 
образуват съцветие.    
  

       
 
Листата на стевията са копиевидни – широко 
разтворени или тесни и назъбени по краищата, 
но самите зъбци са слабо очертани. По 
лицевата и обратната страна се наблюдават 
къси, нежни власинки (мъх). Цветът на 
листата е светлозелен, зелен или тъмно зелен. 
Те са плътни, почти дебели и месести. Във 
всяка пазва на листата се ражда и пъпка, която 

в последствие оформя първата клонка 
(разклонение).  
Сладостта на листата се дължи на 
синтезирането на два некалорични 
компонента: стевиозид (3-10% в сухите листа) 
и ребаудезид А (1-3%), които могат да бъдат 
от 250 до 300 пъти по-сладки от захарозата. 
Общо тези компоненти носят названието 
стевиозиди. Те имат предимство пред 
изкуствените подсладители с това, че са 
устойчиви на висока температура с рН на 
разтвора между 3-9 и не потъмняват. Листата 
съдържат полезни хранителни елементи – 
пектини, витамини, 17 различни амино-
киселини, микроелементи, антиоксиданти, 
ефирни масла.  

   
В проучването са включени два генотипа (В3 и 
В4) изходен селекционен материал, 
съхраняван в тъканна култура от 1990 година 
до днес. Чрез лабораторни опити в Земеделски 
институт – град Шумен са разработени 
хранителни среди за вкореняване, които да 
предизвикват масово ранно вкореняване, 
стабилна коренова и вегетативна част, важна 
предпоставка за масово in vivo адаптиране на 
растенията. Адаптираните растения са 
отглеждани в подходящ режим на поливане и 
подхранване по време на отглеждането им 
като разсад (предполско култивиране). Този 
период продължи от 2 до 6 месеца в 
зависимост от времето на прехвърлянето на 
създадените in vitro растения в условията in 
vivo. За целта са използвани адаптираните 
растения от съществуващите генотипове, 
получени чрез in vitro размножаване и 
растения, развили се от презимували 
коренища. 
От тези растения са получени зелени резници 
(върхови и стъблени), които да бъдат 
използвани за получаване на достатъчно 
количество посадъчен материал, необходим за 
проучването.  
Проучването включва началния етап на 
фенологични наблюдения като дължина на 
вегетационния период, фази на развитие, 
влияние на климатичните условия и др. 
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Полското изпитване на създадените и 
получени in vivo растения са включени в 
сеитбооборотно опитно поле на ВУАРР – 
гр. Пловдив, засяти в опитни парцелки по 
блоков метод на разстояние 50/30, 
задължително с вода за прехващане. В 
началните етапи на полското изпитване за 
стандарт ще се изполва средната стойност от 
вариантите.  
 

 
 
По време на вегетацията са анализирани 
показателите продължителност на 
вегетационен период, височина на растенията, 
брой основни и допълнителни стъбла и 
тяхната височина, добив листа (свежа и суха 
маса), добив стъбла, тегло на корените. 

 
 
Растенията са засяти през пролетта в учебно-
опитното поле в село Белащица, когато са 
преминали опасностите от първите слани. 
Създадени са задължителните условия за 
нормално развитие на растенията - да има 
достатъчно светлина и чести поливки. По 
време на вегетацията са направени две 
подхранвания със амониева силитра и 
лактофол в приетите дози. Извършени са 
поливките, необходими за отглеждането на 
растенията. Растенията са прибирани 
еднофазно през есента, когато стъблата имат 
високо съдържание на подслаждащи вещества. 
Всяко стъбло е почистено от листата и е 
направено биометрично отчитане на всяко 
основно и допълнително получено стъбло. 
Стъблата, листата и корените са притеглени по 
отделно за всеки генотип и повторение в свежа 
и суха маса. Отчетени са всички показатели по 
стандартната схема. Растенията са изсушени в 
естествена среда при необходимите условия. 
Продуктивните и количествени показатели са 
оценявани по следните признаци: добив зелена 
маса; добив сухи листа. Стопанските 
(качествени) показатели, като съдържание на 
сладки вещества (стевиозид и ребаудезид А), 
са определени при лабораторни условия и ще 
бъдат преставени в един по късен етап от 
проучването.  
За установяване влиянието на 
метеорологичните условия върху продуктив-
ността на проучваните генотипи и 
взаимовръзките им със структурните елементи 
на добива-биомаса е направен двуфакторен 
дисперсионен анализ по модела на Шефофое: 
(1) Xijk = X.. + Gi. + Y.j + (GY)ij + Eijk 
Статистическата обработка е осъществена с 
помоща на програмния продукт STATISTICA, 
version 5.0 и 7.0 за Windows 95(хр).  
 
Почвено-климатична характеристика  
В климатично отношение Родопският 
планински масив изцяло попада в 
Континентално-средиземноморската клима-
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тична област на България и по точно в нейната 
Южнобългарска климатична подобласт.  
Климатичните условия през периода на 
проучването се различават съществено (фиг.1 
и табл.1). През април средната месечна 
температура е в границите от 11 – 15оС. 
Валежите са малко над нормата за месеца, 
като в равнините достигна до 60 l/m2, а в 
планините 100-110 l/m2. Най-високата 
температура през месеца е около 26 градуса, а 
най-ниската 2 - 3. 
Времето през май-юни е преобладаващо 
слънчево, с малки слаби гръмотевични бури. 
Средната месечна температура е около 19 оС. 
Количеството на падналите валежи през 
периода май-юни достигат 70 l/m2. По 
планините както обикновено валежите са по-
значими, около 120 l/m2. През първото 
десетдневие на месец май преобладават 
южните ветрове, но има и наличие на 
разкъсана облачност, което налага 
провеждането на чести поливки през втората 
десетдневка на май. През последните дни на 
месец май затоплянето е много осезаемо и 
температурата достигна до 26-27 оС. Средната 
месечната температура през юли и август 
достигна 26-35 оС. Валежите през месеците са 
в нормалните си количества около 60 l/m2. 
Ветровете са слаби, предимно южни и 
югоизточни. Последните дни от месец юли и 
началото на август са най-топли.  
За отбелязване е топлият атмосферен климат и 
голямата амплетуда на вариране през месец 
май, където среднодневната температура е с 
най – голяма амплитуда на вариране на средно 
дневните и нощни температури, варираща от 
2 до 26 оС.  
Общите продуктивни възможности на земите 
се характеризират със среден (агрономически) 
бонитетен бал 48, което ги причислява към 
бонитетната група „средни земи”, но за голяма 
част от културите бонитетът се отнася за по-
ниските територии, според което могат да се 
степенуват, като „лоши земи” с бонитет в 
интервала от 40 до 29 бала.  
 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Проучването е изведено в експериментално 
опитното поле на ВУАРР – Пловдив, в 
местността на с. Белащица. Агроклиматичните 
условия на района (табл.1) са подходящ за 
отглеждане на Stevia rebaudiana В. От 
значение за правилното адаптиране на 
растенията са подбора на мястото и 
технологията на отглеждане.  

Извършеният дисперсионен анализ показва, че 
проучваните генотипи на статистическо ниво 
на доверие Р=0,01%, са с различен 
продуктивен потенциал. Статистически 
значими са и разликите по отношение 
условията на годините, през които е проведено 
изследването (табл. 2). Проучваните растения 
са стабилни през периода на проучване. 
Техните стойности са средно достоверни, 
докато тези на фактора година са високо 
доказани. Недостоверно е взаимодействието 
на двете групи фактори. Промяната в 
условията на отглеждане не е оказало влияние 
върху фенотипната проява при проучвания 
признак и влиянието върху взаимодействието 
е недоказано. Но при направения 
дисперсионен анализ при показателите 
относто теглото на отделните части на 
растенията, взаимодействието на годините и 
генотипа се установява висока доказаност на 
видовете за нива на Р=1%, като влиянието 
върху проучваните показатели оказва 
самостоятелното действие на условията през 
периода на проучване, следвани от дела на 
генотипа.  
За реализиране на поставената цел в 
експерименталното проучване са включени 
два генотипа стевия В3 и В4 (фиг.2), 
характеризиращи се със своите параметри 
(табл.3), засадени по приетата методика за 
извеждане на полски опити. Растенията са 
засадени в началото на май по стандартната 
схема. Извършени са чести гравитачни 
напоявания и необходимите грижи при 
отглеждането на растенията. 
По време на вегетацията са водени 
необходимите фенологични наблюдения, като 
продължителност на вегетационен период, 
физиологични фази на развитие, нападение от 
вредители и други. Растенията са прибрани в 
края на септември, като са с височина от 40 до 
60 см, при стандарт за тези генотипове 80-
120 см (фиг. 2) 
На отделни растения са отчетени и фаза 
ботонизация и цъфтеж на растенията от 
генотип В3. Оптималният добив от биомаса на 
стевиозидите по количество и качество е най 
висок преди цъфтежа, затова растенията са 
прибрани преди тази фаза. Растенията са 
прибрани еднофазно, всяко поотделно, като са 
отчетени и проучваните показатели. 
Получената биомаса е изсушенна при 
естествени условия за 5-6 дни по установената 
методика. 
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Таблица1. Средни количествени стойности на агроклиматичните показатели 
 

Район 

Ср.год. 

 валежи 

 валежи 
Баланс на 

атм.влажност

Средно годишна 

температура на 

въздуха 

 ТоС 

за периода с 

ТоС >10o 
IV-VI IV-IX IV-IX 

mm mm mm mm оС 

Средно-родопски 

подножия/Пловдив 
620 200 350 -340 11.3 3 600 
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Фиг.1 Средни дневни температури и валежи по месеци 

 
 

 а)  б) 
 

Фиг.2 Надземна вегетативна част на Стевия а) генотип В3  и  б) генотип В4 
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Таблица 3 Параметри характеризиращи проучваните генотипи 

 
Показатели Проучвани генотипи 

В3 В4 

х ± Se sd VC,% х ± Se sd VC,%

Вегетационен период, дни 142,92 ± 0,89 3,98 17,24 143,12 ±0,85 3,81 15,50

Виисочина на цяло растение,см 77,86 ± 6,60 14,76 18,96 8,82±5,41 12,11 20,59

Височина на основни стъбла,см  48,21 ± 3,47 7,76 16,11 42,02 ±4,16 9,32 22,18

Височина на доп. стъбла, см 18,80 ± 3,44 7,69 40,09 15,89±2,17 4,86 30,62

Брой основни стъбла, бр. 4,52 ± 0,54 1,20 26,72 3,94±0,34 0,77 19,75

Брой допълнителни стъбла,бр. 11,50 ± 1,83 4,09 35,46 10,52 ±0,76 1,70 16,15

Общо тегло на стъблата, g 40,53 ± 9,21 20,60 50,08 50,74±7,96 17,81 35,09

Тегло на цяло растение, g 90,98 ± 4,75 13,98 36,25 138,28 ±7,03 38,10 27,55

Тегло на зелени листа, g 52,86 ± 6,02 13,46 25,47 89,25 ±11,10 16,82 27,81

Тегло на суха маса листа, g  48,67 ± 6,19 13,84 28,43 79,63±8,56 19,14 24,04

Тегло на корена, g 18,66 ± 1,21 2,72 14,59 22,12 ±2,17 4,86 22,00

 
 

Таблица 2 Ефект на условията на годината(Y) и генотипа (G) 
 

Показатели Ms G Ms Y Ms GxY Ms E
ВЦР 1793,65*** 32326,10*** 175,46** 19,65

LSD 6,17 8,11 10,39 2,76 3,63 4,65 8,73 11,47 14,71  
ВОС 417,38** 764,45*** 103,84 45,86
       LSD 14,23 18,80 24,03 2,96 3,91 4,99 14,23 18,80 24,03  
ВДС 648,44** 5,01 81,27 35,66
       LSD 7,93 10,49 13,40 1,65 2,17 2,78 7,93 10,49 13,40  
БОС 9,31 33,97** 18,87* 3,76
       LSD 4,08 5,39 6,88 0,84 1,11 1,42 4,08 5,39 6,88  
БДС 43,32** 6,34 5,12 1,75
       LSD 1,76 2,33 2,98 0,37 0,49 0,63 1,76 2,33 2,98  
ОТС 2,22** 379,12*** 3,11** 0,37
       LSD 1,27 1,68 2,15 0,27 0,36 0,46 1,27 1,68 2,15  
ТЦР 1,98* 0,52 1,37* 0,21
       LSD 0,61 0,80 1,03 0,12 0,15 0,19 0,61 0,80 1,03  
ТЗЛ 3,63** 61,41*** 1,27 0,46
LSD 0,94 1,24 1,59 0,41 0,54 0,70 1,34 1,76 2,26  
ТСЛ 729,95*** 6764,09*** 139,14*** 0,65
       LSD 1,68 2,22 2,85 0,35 0,47 0,59 1,68 2,22 2,85  
ТК 882,39*** 410,06*** 82,74*** 0,62
       LSD 1,04 1,37 1,75 0,21 0,28 0,36 1,04 1,37 1,75  
df 2 1  2 240
*,**,*** - статистическа достоверност на родителите за нива на Р – 5,1, и 0,1% 
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а) б) в) г) 
 
Фигура 2. Физиология и морфология на Стевия в полеви условия а) и б) стандарт –гр.Шумен и 

с. Белащица; в) генотип В3 и г) генотип В4 
 
От всяко повторение на всеки генотип са взети 
проби за лабораторно извличане и 
установяване на количеството и качеството на 
стевиозидите, които ще бъдат разгледани в по-
късен етап на проучването. Коренищата след 
отчитане на биометричните данни са 
съхранени при оптимални условия за това 
мероприятие и ще бъдат използвани за 
създаване на нови растения през следващите 
години на изпитване. 
В продължение на две години 
агрономическите проучвания на Stevia 
rebaudiana В., отглеждани в лабораторни и 
полски условия, показват че производството 
на добив листа се е покачило през втората 
производствена година. При отглеждането на 
тези генотипове в условията на Пловдивска 
област се установява статистически 
значителни разлики между двата отглеждани 
генотипа по отношение на количеството 
получена биомаса на листата. От направения 
анализ за адаптивност и преживяемост при 
установените условия на отглеждане за 
проучвания район дават основание, че по-
голяма приспособимост и адаптивност има 
генотип B4, който стъпва по-късно във фаза 
бутонизация и цъфтеж. 
От биометричните измервания (табл.3) се 
установява, че по-добра биомаса, като 
количество, се е получила от В4, докато при 
генотип В3 съотношението добив листа: 
стъбла е 75:83%., което се дължи на силно 
разклоняване и бързото стъпване във фаза 
бутонизация и цъфтеж. Интересно е да се 
отбележи, че в двата генотипа тенденцията на 
съотношението листа към цялото растение е 
една и съща, което показва, че при 
култивиране през следващите години ще се 
наблюдава увеличение в производство на 
листа и ще е пропорционално на 
съотношението добив листа към цялото 
растение. След третата година, тенденциите са 

да се произвеждат все по-голям брой нови 
стъбла и листа от цялото растение, като 
съотношението им по този начин ще се 
намали. Съотношението между разклоненията 
и основните стъбла е характерен параметър за 
вида Stevia rebaudiana по отношение на 
морфологичните и производствени параметри, 
което се потвърждава от получените 
резултати. Проучваните генотипи от вида 
Stevia rebaudiana показват много добри 
резултати и са подходящи за условията на 
отглеждане в Пловдивска област.  
В резултат на усъвършенстване на 
технологията е постигнат добив сухи листа от 
50-70 g от растение, което може да предполага 
добив сухи листа в декар от 250 до 300 kg. 
Продължават да се извършват проучванията 
спрямо разнообразните климатични условия, 
относно тяхната адаптивност и 
репродуктивност в областта, както и 
паралелно доказване на нейната безопасност и 
полезност при използването и като храна или 
хранителна добавка. 
 
ИЗВОДИ 
Във връзка с поставената цел могат да се 
формулират следните изводи: 
Установено е, че в генотип В4 формирането на 
културата, производителността на листа и 
архитектониката на растенията са най-високи 
в сравнение с В3. 
Проучваните генотипи от вида Stevia 
rebaudiana В. показват много добри резултати 
и потвърждават отглеждането и утвържда-
ването на стевията като алтернативна култура 
за страната и подходяща за условията на 
Пловдивска област.  
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