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ABSTRACT 
Object of this trial is rooting ability of greenwood cuttings of lemon (C. lemon), 

stimulated with different concentrations of water and spirit solutions of naftil acetic acid and 
indole-3-butyric acid. The highest rooting percentage we had when we used IBA with 2 g/l 
concentration. In variants with 2g/l NAA and 25 mg/l IBA  we had highest total roots length per 
one cutting. 
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Увод 

Прието е в овощарството посадъчния материал от цитрусови култури да се произвежда 
чрез присаждане на пъпка от културния сорт върху семенно размножена подложка от P. 

trifoliatta. В направената от нас литературна справка относно производството на посадъчен 
материал от лимон се оказа, че много автори в световен аспект успешно размножават редица 
цитрусови култури чрез вкореняване на зелени резници в условията на изкуствена мъгла. В 

тази посока са насочени и нашите изследвания. Най-често в практиката се използва IBA [2, 6, 
5, 7 и 8] и значително по-рядко NAA [3, 4]. Някои автори [3] използват и субстрати с или без 

добавени растежни регулатори в тях.  
 
Материали и методи 

Обект на това проучване е изследване на вкореняемата способност на зелени резници 
от лимон, стимулирани с различни концентрации спиртни и водни разтвори на α нафтил-

оцетна киселина (NAA) и индолил маслена киселина (IBA). Зелените резници са заложени за 
вкореняване в началото на месец април, а отчитането на резултатите е направено в  началото 
на месец юли. Опита е проведен в периода 2009-2010 г.  

Едногодишните леторасти се взети от 8-годишни плододаващи дървета от сорт Meyer. 
За определяне вкореняемата способност и някои от показателите, характеризиращи 

коренообразуването на зелени резници от лимон изпитахме следните варианти: 
Вариант 1 -третиране на резниците със спиртен разтвор, без растежни регулатори 

(контрола)  

Вариант 2 -третиране на резниците със спиртен разтвор на NAA с концентрация 2 g/l 
Вариант 3 -третиране на резниците със спиртен разтвор на NAA с концентрация 4 g/l 

Вариант 4 -третиране на резниците с воден разтвор на NAA с концентрация 200 mg/l 
Вариант 5 -третиране на резниците със спиртен разтвор на IBA с концентрация 2 g/l 
Вариант 6 -третиране на резниците със спиртен разтвор на IBA с концентрация 4 g/l 

Вариант 7 -третиране на резниците с воден разтвор на IBA с концентрация 25 mg/l 
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За определяне  влиянието на различните концентрации на растежните регулатори 

изследвахме следните показатели: 
-вкореняема способност на зрелите резници, % 

-среден брой корени на един резник, брой 
-средна дължина на корените на един резник, cm 
-обща дължина на корените на един резник, cm 

Опита е заложен по стандартен метод в 4 повторения с по 50 резника в повторение за 
вариант, като получените резултати са обработени математически чрез еднофакторен 

дисперсионен анализ (Генчев и кол., 1975). 
 
Резултати и обсъждане 

В таблица 1 са представени данни за вкореняемата способност на зелените резници от 
лимон сорт Meyer. Най-нисък процент на вкореняване, както и очаквахме, се наблюдава при 

контролния вариант – 18.3%. Този резултат представя размножаване на лимона чрез зелени 
резници без използването на растежни регулатори като много неуспешна задача.  

Ситуацията коренно се променя при третиране на зелените резници с растежни 

регулатори. Най-висок процент на вкореняване се получава при третиране с IBA с 
концентрация 2 g/l - 89.3%, последван от 86.7% при варианта с използване на 2 g/l NAA и на 

трето място - 80.8% при 4 g/l NAA. 
 

Вкореняема способност на зелени резници от лимон средно за периода 2009-2010 г. 

Таблица 1 

  
 

Вариант  

% вкореняване 

вариант 1- без растежен регулатор- 
контролен 

18.3 

вариант 2- 2 g/l NAA 86.7 

вариант 3- 4 g/l NAA 80.8 

вариант 4- 200 mg/l NAA 66.4 

Вариант 5- 2 g/l IBA 89.3 

Вариант 6- 4 g/l IBA 43.6 

Вариант 7- 25 mg/l IBA 76.9 

 
Използването на високи концентрации на IBA - 4 g/l води до понижаване на процента 

на вкореняване до 43.6%. 

В таблица 2 са представени данните, характеризиращи някои показатели на 
коренообразуването при използване на NAA като стимулатор за ризогенеза при зелени 

резници от лимон. 



Science & Technologies 

 Volume IV, Number 6, 2014 

 Plant studies 255 

Показатели, характеризиращи коренообразуването при лимон при третиране с различни 

концентрации на NAA за периода 2009-2010 г. 
Таблица 2 

Показатели 

 
Вариант  

Брой корени на 

един резник 

Средна дължина 

на корените на 
един резник , cm 

Обща дължина на 

корените на един 
резник , cm 

вариант 1- контрола 3 4.4 12.9 

вариант 2- 2 g/l NAA  6.9a 4.3 27.67b 

вариант 3- 4 g/l NAA   5.4 3.2 17.28 

вариант 4- 200 mg/l NAA 10.2c 2.8a 28.56b 

5% 

GD                                1% 
0.1% 

2.48 

4.63 
6.98 

1.23 

3.12 
6.45 

8.29 

13.33 
16.90 

 

С най-нисък среден брой корени на един резник се характеризира контролния вариант, 

последван от варианти 3, 2 и 4 съответно с 5.4 6.9 и 10.2 корена. Третирането на зелените 
резници с воден разтвор на NAA (200 mg/l) дава най-добър ефект относно показателя брой 

корени на един резник. Между контролния вариант и вариант 2 има доказана, а между 
контролния вариант и вариант 4 има много добре доказана математически разлика. Няма 
доказана разлика между вариант 3 и контролния такъв. 

Относно показателя средна дължина на корените на един резник резултатите са следните: с 
най-голяма дължина на корените се отличава контролния вариант 4.4 cm, последван от варианти 

2, 3 и 4. Между вариант 4 и контролния вариант има доказана разлика, а между контролния 
вариант и варианти 2 и 3 няма такава. 

По отношение на третия показател, характеризиращ коренообразуването,  разликите 

между вариантите са по-отчетливи. Най-малка обща дължина на корените имаме при 
контролния вариант – 12.9 cm, а най-голяма при вариант 4 28.56 cm. Разликата е с ранг на добре 

доказана математически. При този показател се наблюдава, че високата концентрация на NAA (4 
g/l) води до намаляване на общата дължина на корените на един резник. 

В таблица 3 са представени резултатите за същите показатели, характеризиращи 

коренообразуване при използване на другия растежен регулатор – IBA. 
 

Показатели, характеризиращи коренообразуването при лимон  при третиране с различни 

концентрации на IBA за периода 2009-2010 г. 
Таблица 3 

Показатели 

 
Вариант 

Брой корени на 

един резник 

Средна дължина 

на корените на един 
резник , cm 

Обща дължина 

на корените на един 
резник , cm 

вариант 1- контрола 3 4.4 12.9 

вариант 5- 2 g/l IBA 4.2a 5.9 24.78 

вариант 6- 4 g/l IBA 4.6a 6.4 29.44a 

вариант 7- 25 mg/l IBA 5.9b 11.4c 67.26c 

5% 

GD                               1% 
0.1% 

1.01 

2.16 
4.23 

2.84 

5.23 
8.09 

16.34 

28.45 
52.78 

Относно броя на корените на един резник стойността отново е най-ниска при 

контролния вариант – 3 корена на един резник. Най-високата стойност (5.9 корена) се 
наблюдава при вариант 7. При използването на воден разтвор на IBA, резултатите относно 
този показател са сходни с варианта с водни разтвори на NAA – най-голям брой корени на 

един резник. 
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Средната дължина на корените на един резник е най-голяма отново при вариант 7 – 

11.4 cm срещу 4.4 cm за контролния вариант. Разликата между тези два варианта е много 
добре доказана математически. Между варианти и 5, 6 и контролния такъв няма доказана 

разлика. 
По отношение на третия показател (обща дължина на корените на един резник) отново 

варианта с използване на водни разтвори на IBA е с най-голяма стойност – 67.26 cm, 

последван от вариант 6 (29.44 cm) и вариант 5 с 24.78 cm. Разликата между вариант 7 и 
контролния е много добре доказана, а между вариант 6 и контролата е доказана. Между 

контролния вариант и вариант 5 няма математически доказана разлика. 
 
Изводи 

От проведените изследвания относно вкореняемата способност, средния брой, средната 
дължина и общата дължина на корените на един резник при вкореняване на зелени резници 

от лимон  може да направим следните изводи: 
1. Най-висок процент на вкореняване (89.3%) се наблюдава при използване растежен 

регулатор IBA с концентрация 2 g/l.  

2. При третиране на резниците с водни разтвори и на двата растежни регулатора се 
получават най-много корени на един резник.  

3. Третирането с NAA във всички използвани концентрации не стимулира средната 
дължина на корените на един резник, докато използването на IBA дава доказано по-добри 
резултати. 

4. Концентрациите 2 g/l NAA и 25 mg/l IBA оказват най-силно влияние на общата 
дължина на корените на един резник.  
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