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ABSTRACT 

The action of a organic product Natur Biokal 01 as bio-stimulator and bio-fungicide of 

tobacco was examined. The product contains a complex of microorganisms, concentrate of 

biohumus, plant extracts and volatile oils. It was tested on qualities of tobacco seeds, on 

qualities of tobacco seedling and against some soil-born pathogens and plant pathogens. 

Significant stimulatory effect on germination and germination energy of tobacco seeds, and also 

on the growth and development of tobacco seedlings was observed.The product is fungicidal 

activity against pathogens of phylum:Ascomycota (Alternaria sp., Fusarium sp., Thielaviopsis 

sp., Bothrytis sp.) and no effect against pathogen of subclass Oomycetes (Phytophthora sp., 

Pythium sp.) and subclass Zygomycetes (Mucor sp., Rhizopus sp.). Very strong fungicidal effect 

was registered against the causative agent of the tobacco disease "black root rot". 
Key words: organic products, soil-born pathogens, phyto-pathogens, Natur Biokal, tobacco 

 
Въведение 
В земеделското производство успешно навлизат съвременни решения, базирани на 

концепцията за развитие на устойчиво и екологично земеделие. Като алтернатива на 

химическите средства се прилагат разнообразни по своя произход, състав и действие 

продукти (Harwood, 1990; Park and Seaton, 1996; Стоянов, 1999; Mayernik, 2000a; 2000b; 

Sidiqui at al., 2000 и др.). За регулиране на хранителния режим при растенията, все по-

мащабно се използват възможностите на листното торене. Универсално приложение, както 

за почвено така и за листно торене намират органичният калиев хумат – Хумустим и биотор 

получен от жизнената дейност на Червен Калифорнийски червей (Lumbricus rubellis L.), 

известен като Биохумус (Hashemimajd, 2004; Сенгалевич и кол., 2007; Тринговска, 2008 и 

др.). 

Съвременните листни торове с минерален произход са високо специализирани с 

определено съдържание и съотношение на макро и микроелементи, спрямо конкретните 

изисквания, специфика и потребност на съответната култура. Много често те са 

комбинирани с растежни регулатори и физиологично активни вещества, което разширява 

действието им и като биостимулатори на физиологичните процеси в растенията. У нас 

масово се използват суспензионни торове от серията Лактофол, различни растежни 

стимулатори и др. Много добри стопански резултати са получени при производството на 

зеленчукови култури (домати, пипер, краставици и др.). Доказано е, че се ускоряват 

растежните и репродуктивни прояви, повишава се студоустойчивостта и сухоустойчивостта, 

а също и подобряване на фитосанитарният статус на растенията. Установено е, че при 

третиране с Лактофол индексът на нападение от брашнести мани при пипер, домати и 

краставици значително намалява. Наблюдавано е, че биостимулаторът Aveican редуцира 

степента на заразяване на праз с Puccinia porry – причинителя на ръжда и степента на 

нападение от Thrips tabaci (Вълчев и кол., 1991; 1992; Машева, Вълчев, Тодорова, 2012; 

Vаlchev аnd Masheva, 2012; Masheva, Valchev, Yankova, 2012a) 
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Обикновенно биологичните продукти с органичен и микробен произход имат 

комплексно действие на биоторове, биостимулатори и косвен или пряк ефект като 

биопестициди. Наборът от продукти (от растителен или микробен произход) с пряко 

пестицидно действие срещу конкретни вредители непрекъснато се разширява и обновява. 

Освен известните биопестициди на база микроорганизми (бактериални от Bacillus 

thuringiensis, B. subtilis, B. cereus, гъбни от р. Trichoderma, р. Fusarium и др.) в практиката 

широко навлизат и растително - защитни продукти на ботаническа основа. При 

производството на зеленчуци в култивационни съоръжения висока ефективност са показали 

фитопестицидите от серия Timorex (на база Melaleuca alternifolia) с фунгицидно действие 

срещу Phytophthora infestans, Alternaria solani и др. гъбни заболявания; препаратите 

Пиретриум (на база Chrysanthemum cinerariaefolium) с инсектицидно и акарицидно действие 

(Masheva, Valchev, Yankova, 2012b).  

При тютюневата култура също се изпитват и внедряват различни биологични продукти 

в отделните производствени етапи с цел разработване на екологични технологии на 

отглеждане. Добри резултати са получени при използване на органичните продукти 

Биохумус, Хумустим, Комповет, BioLife и др.(Христева и кол., 2005; 2009; Hristeva and 

Petrova, 2009; Божинова, 2009 и др.) 

Целта на изследването е да се установи действието на органичният продукт Natur 

Biokal 01 като биостимулатор върху посевните качества на тютюневи семена, растежа и 

развитието на тютюнев разсад и ефекта му като биофунгицид срещу някои почвени и 

фитопатогени. 

Материал и методи 
Продуктът Natur Biokal 01 е унгарско производство. Представлява течност, съдържаща 

комплекс от микроорганизми, концентрат от биохумус, растителни екстракти и летливи 

масла. Според характеристиката си действа като биотор, биостимулатор и биофунгицид и се 

препоръчва за използване при повечето от земеделските култури. 

Изследването е проведено за период от три години и включва лабораторни и полски 

опити.  

• Eфектът на Natur Biokal 01 като биостимулатор e изпитан върху посевните качества 

на тютюневи семена и при производството на разсад от ориенталски тип тютюн – 

сорт Пловдив 7. 

Влиянието върху посевните качества на семената е установено при лабораторни 

условия, по стандартна методика (Спасов и кол., 1995). Изпитани са четири концентрации 

Natur Biokal (1%, 2%, 4% и 6%), в 10 повторения. За контрола служат семена третирани с 

вода. Отчетени са кълняема енергия и кълняемост (%). 

Влиянието върху растежа и развитието на тютюневия разсад е установено в условия на 

полски опит, изведен по класическа технология – върху лехи с мулчираща покривка от 

обеззаразен оборски тор. Почвата, на която е заложен опита е хумусно - карбонатна 

(рендзина) със съдържание на хумус над 2%(по Тюрин); на общ азот под 0.1% (по Келдал); 

на карбонати 0.88%; на физическа глина 55%; средно запасена с общ фосфор; слабо до 

средно с подвижен азот и много добре с калий; почвената киселинност е слабо алкална рН 

(във вода) - 8.5. Не са прилагани хербициди и минерални торове. Заложените варианти са в 

три повторения, с големина на опитната парцела 1.5м
2
: 

1. контрола – нетретирана 

2. 1-кратно третиране с 8% р-р на Natur Biokal 01 след сеитба  

3. 1-кратно третиране с 8% р-р на Natur Biokal 01 във фаза “кръстосване”  

4. 2-кратно третиране с 8% р-р на Natur Biokal 01 във фази “кръстосване” и “вдигане на 

уши” 

5. 3-кратно третиране с 8% р-р на Natur Biokal 01 след сеитба и във фази “кръстосване” и 

“вдигане на уши”  
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Снети са биометрични показатели на готов за разсаждане разсад: дължина стебло (см); 

дължина корен (см) и дебелина коренова шийка (мм) 

Резултатите са подложени на еднофакторен дисперсионен анализ (Плохинский, 1980).  

• Ефектът на Natur Biokal 01 като биофунгицид е изпитан срещу причинителите на 

чернилка (Phytophthora parasitica var. nicotianae), кафяви листни петна (Alternaria sp.) 

и някои почвени патогени – Thielaviopsis sp., Pythium sp., Fusarium sp., Botrytis sp., 

Rhyzopus sp., Mucor sp.  

Патогените са изолирани от почва и заболели тютюневи растения. От изходния 

материал за всеки патоген са направени серия реизолации чрез повърхностни посевки върху 

картофено-декстрозен агар до получаването на чисти култури. Таксономичното им 

определяне до род е направено микроскопски (Тафраджийски и кол., 1978; Barnett and 

Hunter,1998). 

За установяване на фунгицидното действие на продукта е използван метода на „тест-

ямките”, срещу 24-часови чисти култури от съответния патоген, култивирани при 28
0
 С. 

Отчетен е размерът на зоната на подтискане растежа на тест-патогена (Грудева и кол., 2006). 

Изчислена е ефективността на 1%, 5%, 10% и 100% разтвори на Natur Bioka 01, като % 

загиване в зоната на подтискане спрямо площа на нетретираната чиста култура от тест-

патогена, която служи за контрола. Действието е проследено в динамика на 48-я и 72-я час от 

залагането. 

Резултати и обсъждане 
• Eфект на Natur Biokal 01 като биостимулатор 

Получените резултати показват, че продуктът стимулира кълняемата енергия и 

кълняемостта на тютюневите семената и в четирите изпитвани концентрации (фигура 1). 

Средно посевните качества се повишават с над 25 – 30%, в зависимост от концентрацията на 

работния разтвор. Влиянието е статистически доказано. При показателя „кълняема енергия” 

разликите са доказани при ниво на достоверност р=0.95. Силата на влияние (ηх
2
) на фактора 

е съответно: при третиране с 1% работен разтвор – 0.463 (Fexp.= 6.03, при Ftab. = 5.99); с 2% 

работен разтвор – 0.531 (Fexp.= 7.93); с 4% работен разтвор – 0.494 (Fexp.= 6.84); с 6% работен 

разтвор – 0.570 (Fexp.= 9.30). Въздействието върху показателя „кълняемост” на тютюневите 

семена също е статистически различимо. При третиране с:1% разтвор на Natur Biokal (ηх
2
 = 

0.522, при р=0.95, Fexp.= 7.64); при 2% разтвор (ηх
2
 = 0.516, при р=0.95, Fexp.= 7.47); при 4% 

разтвор (ηх
2
 = 0.535, при р=0.95, Fexp.= 8.04) и при 6% разтвор (ηх

2
 = 0.686, при р=0.99, Fexp.= 

15.26 Ftab. = 13.74 ). 

Влиянието на продуктът върху растежа и развитието на тютюневия разсад е показано 

на таблица 1. Наблюдавано е, че при еднократните третирания непосредствено след сеитбата 

и във фаза „кръстосване”, въпреки първоначалният по-бърз темп на развитие, 

стимулиращият ефект до края на разсадопроизводният период се загубва. Разликите в 

размерите на готовия за разсаждане разсад с тези от нетретираните варианти са минимални, 

независимо че при показателите „дължина корен” и „дебелина коренова шийка” са 

статистически доказани. Недостоверни са при показателя „ дължина на стеблото”. 
Положително въздействие е отчетено при двукратното и най-силно при трикратното 

третиране с Natur Biokal 01 - след сеитба, във фаза “кръстосване” и във фаза “вдигане уши”. 

Разликите са с висока степен на достоверност и при трите биометрични показателя, като 

силата на влияние на фактора е над 50%. 

• Eфект на Natur Biokal 01 като биофунгицид 
При условията на настоящето проучване продуктът проявява фунгициден ефект срещу 

включените в изпитването патогени от тип Ascomycota (Alternaria sp., Fusarium sp., 

Thielaviopsis sp., Bothrytis sp.). Не е установен фунгициден или фунгистатичен ефект върху 

патогените от подклас Oomycetes (Phytophthora sp., Pythium sp.) и подклас Zygomycetes 
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(Rhizopus sp., Mucor sp.). Много силно фунгицидно действие на всички изпитвани 

концентрации е отчетено срещу Thielaviopsis sp. – причинителя на черно кореново гниене 

при тютюнев разсад. Неразреденият продукт и 10% разтвор от Natur Biokal 01 още на 48-я 

час спират развитието и унищожават напълно колониите. Въздействието срещу Alternaria sp. 

и Fusarium sp. също е ефективно, но по-силно изразено на 72-я час. И при трите патогена се 

наблюдава прекратяване образуването на въздушен мицел. Най-слабо фунгицидно действие 

е регистрирано срещу Bothrytis sp. Развитието на гъбата се подтиска по-късно само от по-

високите концентрации, без да се постига 100% фунгициден ефект (таблица 2). 

Заключение 
Органичният продукт Natur Biokal 01 повишава посевните качества на тютюневи 

семена средно с над 25 – 30% в зависимост от концентрацията на работния разтвор. 

Ефективността върху развитието и растежа на тютюневите растения при трикратно 

третиране с 8% разтвор е над 50% и продуктът може успешно да се ползва като 

биостимулатор при разсадопроизводството на тютюн. 

Продуктът проявява фунгицидно действие спрямо патогени от тип Ascomycota 

(Alternaria sp., Fusarium sp., Thielaviopsis sp., Bothrytis sp.). Най-силен е ефекта срещу 

Thielaviopsis sp., а най-слаб срещу Bothrytis sp. Не е установен фунгициден или 

фунгистатичен ефект върху патогени от подклас Oomycetes и подклас Zygomycetes. 

Продуктът Natur Biokal 01 може да се ползва като биофунгицид в дози над 5% разтвор при 

проява на гъбните заболявания черно кореново гниене, кафяви листни петна и фузариум при 

тютюн. 
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Фиг. 1. Ефективност на продукта Natur Biokal 01 върху посевни качества на тютюневи 

семена 

 

Таблица 1. 
Влияние на биопродуктът Natur Biokal 01 върху растежа на тютюнев разсад - 

биометрични данни на готов за разсаждане разсад 

Варианти стебло  корен  коренова шийка  

 дъл.(см) разлики дъл.(см) разлики деб.(мм) разлики 

Контрола - 

нетретирана 

11.03  5.03  2.02  

1-кратно третиране - 

след сеитба 

11.61 + 0.58 5.87 + 0.84 2.29 + 0.27 

Доказаност на разликите 

 

nd  

(Fexp.= 0.225 Ftab.= 4.41)  

p=0.95; ηх
2
=0.286 (Fexp.= 

7.20 Ftab. = 4.41) 

p=0.95; ηх
2
=0.213  

(Fexp.= 4.88 Ftab. = 4.41) 

1-кратно третиране - 

фаза “кръстосване 

12.33 + 1.30 5.85 + 0.82 2.61 + 0.59 

Доказаност на разликите 

 

nd  

(Fexp.= 1.43 Ftab.= 4.41)  

p=0.95; ηх
2
=0.203 (Fexp.= 

4.60 Ftab. = 4.41) 
p=0.99; ηх

2
=0.533 

(Fexp.= 20.55 Ftab = 8.28) 

2-кратно третиране - 

фази “кръстосване и 

“вдигане на уши” 

15.05 + 4.02 6.68 + 1.45 2.81 + 0.79 

Доказаност на разликите 

 

p=0.99; ηх
2
=0.372 

(Fexp.= 10.67 Ftab.= 8.28)  

p=0.99; ηх
2
=0.358  

(Fexp.= 10.02 Ftab.= 8.28) 
p=0.99; ηх

2
=0.586  

(Fexp.= 25.47  Ftab = 8.28) 

3-кратно третиране - 

след сеитба и фази 

“кръстосване” и 

“вдигане на уши” 

15.56 + 4.53 7.16 +2.13 3.14 +1.12 

Доказаност на разликите 

 

p=0.99; ηх
2
=0.530 

(Fexp.= 20.31 Ftab.= 8.28)  

p=0.99; ηх
2
=0.591  

(Fexp.= 26.03 Ftab.= 8.28) 
p=0.99; ηх

2
=0.865  

(Fexp.= 21.52  Ftab = 8.28) 
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Таблица 2. 

Фунгициден ефект на продукта Natur Biokal 01срещу гъбни патогени (%) 

 
Natur Biokal 01 - изпитани концентрации 

1% разтвор 5% разтвор 10% разтвор 100 % разтвор 

 

 

Тест - Патогени 48-я 

час 

72-я 

час 

48-я 

час 

72-я 

час 

48-я 

час 

72-я 

час 

48-я 

час 

72-я 

час 

Ascomycota 
Thielaviopsis sp. 50.00 92.62 66.66 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Alternaria sp., 18.75 83.12 25.00 90.25 46.88 97.49 93.31 100.00 

Fusarium sp 10.43 83.24 30.93 95.00 55.67 100.00 95.00 100.00 

Bothrytis sp. 0.56 0.94 2.51 10.57 12.18 65.63 19.69 85.51 

Oomycetes  
Phytophthora sp. няма няма няма няма няма няма няма няма 

Pythium sp. няма няма няма няма няма няма няма няма 

Zygomycetes  
Rhizopus sp. няма няма няма няма няма няма няма няма 

Mucor sp. няма няма няма няма няма няма няма няма 

 


