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Влияние на сорта и формировката върху
съдържанието на минерални хранителни елементи
в листата при интензивно отглеждане на ябълката

Георги Корнов*, Ирина Станева,Куман Куманов, Стефан Гандев

Институт по овощарство, Остромила 12, 4004 Пловдив, България
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Cultivar and tree training system impact on the content
of mineral nutrient elements in the leaves

under intensive apple production

Georgi Kornov*, Irina Staneva, Kouman Koumanov and Stefan Gandev

Fruit-Growing Institute, 12 Ostromila Str., 4004 Plovdiv, Bulgaria

РЕЗЮМЕ SUMMARY
Днес е общоприето схващането,

че продуктивността и икономическата
ефективност на овощарството могат да
бъдат подобрени единствено чрез
неговата интензификация. Целта на
настоящото изследване е да се уста-
нови влиянието на сорта и формиров-
ката върху съдържанието на минерал-
ни хранителни вещества в листата на
ябълковите дървета. Изследването e
част от по-обширно изследване, про-
веждано в Институт по овощаство -
Пловдив. Обект на изследването са
сортовете Грени Смит, Бребърн и
Купър 4, отглеждани при три системи
на формиране: Стройно вретено,
Солен и Вертикална ос. Дърветата са
снабдявани с вода и торове чрез систе-
ма за капково напояване. Листните
проби са вземани веднъж годишно в
началото на месец август през вегета-
ционният период на 2015 и 2016 г.
Получените резултатите показват че
съдържанието на P, K, Ca, Mg и Fe са
над референтните стойности за доста-

Today, itisgenerally agreed that the
economic efficiency of fruit growing can
be improved solely by its intensification.

The aim of the present study was to
assess the cultivar and tree training
system impact on the content of mineral
nutrient elements in the leaves of apple
trees. The study is a part of a larger
investigation carried out at the Fruit-
Growing Institute – Plovdiv. Subject of
investigation were ‘Granny Smith’,
‘Braeburn’ and ‘Cooper 4’ cultivars trained
to three different systems: ‘Slender
Spindle’, ‘Solen’ and ‘Vertical Axis’. Trees
were supplied with water and fertilizers
through a drip irrigation system.

Leaf samples were collected once a year,
at the beginning of August 2015 and
2016.

According to the obtained results, the
content of P, K, Ca, Mg and Fe was
optimal in the three studied cultivars,
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тъчна запасеност при трите изследвани
сортове, независимо от прилаганата
формировка. Изключение се наблюда-
ва само при азота, където торовата
норма очевидно трябва да се завиши.
Резултатите дават основание да се
заключи, че фертигацията е в състояние
да поддържа постоянни и достатъчни
концентрации на N, P, K, Ca, Mg и Fe в
листата, т.е. да осигурява оптимално ми-
нерално хранене на ябълковите дървета.

Ключови думи: Грени Смит,
Бребърн, Купър 4, Стройно вретено,
Солен, Вертикална ос

regardless of the applied training system.
The only exception was reported for
nitrogen, where apparently the application
rate should be increased. The results
gave the reason to conclude that
fertigation is able to maintain constant and
sufficient concentrations of N, P, K, Ca,
Mg and Fe in the leaves, i.e. to provide
optimal mineral nutrition to the apple
trees.

Key words: ‘GrannySmith’,
‘Braeburn’, ‘Cooper 4’, ‘SlenderSpindle’,
‘Solen’, ‘Vertical Axis’

УВОД INTRODUCTION
Исторически погледнато, хранител-

ните изследвания в овощните култури са
основата за развитието на стратегии за
преодоляване на хранителния недостиг в
растенията. Намаляването на простран-
ствената и времева вариация в хранител-
ния статус трябва да бъдат изследвани
по отношение на потенциала за подобря-
ване на общия добив и качеството на
плодовете (Neilsen et al., 2010). Съдържа-
нието на минерални хранителни елемен-
ти в листата е обект на изследване на
широк кръг автори. Приоритет в това
отношение обаче има ябълковата култу-
ра (Nurzynski et al., 1990). За установява-
не запасеността на овощните растения с
хранителни елементи се използва широ-
ко методът на листната диагностика. Като
диагностичен метод листният анализ се
основава на зависимостта, която същес-
твува между съдържанието на хранител-
ните елементи в листата от една страна
и величината на добива от друга.

Анализът на листата, за разлика от
почвения анализ и визуалната диагности-
ка, дава възможност по-рано да се уста-
нови опасността от недостиг или излишък
на хранителни вещества и своевременно
да се вземат мерки, преди още да са се
появили визуалните признаци, които са
резултат на нарушени физиологични
процеси и са съпроводени обикновено с
намаляване на добива (Stoilov, 1977;
Semenuk, 1983; Tsareva, 2005).

Много са факторите които влияят
върху добива на ябълковите дървета.

Historically, studies on fruit crop
nutrition were the basis for developing
strategies to overcome nutrient deficiency
in plants. The reduction of spatial and
temporal variation in nutritional status
should be investigated in terms of the
potential to improve total yield and fruit
quality (Neilsenet al., 2010).

The content of mineral nutrient elements
in the leaves was the subject of research
studies of a wide range of authors.
However, in this aspect priority was given
to apple crop (Nurzynski et al., 1990). The
method of foliar diagnostics was widely
used to determine the nutrient reserve of
fruit trees. As a diagnostic method, the
leaf analysis is based on the dependence
that exists between the nutrient content in
the leaves, on the one hand, and the yield
amount, on the other.

Leaf analysis, unlike soil analysis
and visual diagnostics, allows the earlier
detection of the risk of nutrient deficiency
or surplus and timely action can be taken
before the appearance of visual
symptoms resulting from disturbances of
the physiological processes and they are
usually accompanied by a yield decrease
(Stoilov, 1977; Semenyuk, 1983; Tsareva,
2005).

There are many factors that affect
the yield of apple trees. During the
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През вегетационният период дърветата
извличат хранителни вещества от поч-
вата и от натрупаните резерви в стъбло-
то и леторастите. По време на вегета-
ционният период ябълкови дървета пре-
минават през няколко фази: 1. Използва-
не на хранителните резерви; 2. Извлича-
не на нови хранителни вещества от
почвата; 3. Акумулиране на извлечените
вещества (Mochizuki and Hanada, 1956;
Stojanowska, 1984). Известно е, че вели-
чината на добива е в зависимост от
съдържанието на хранителните елементи
и внасяните в почвата торове (Stoilov et
al., 1990).

Микронапояването е неотменим
елемент от технологията за отглеждане
на интензивни ябълкови насаждения.
Освен че осигуряват благоприятен воден
режим на растенията, системите за
микронапояване предоставят възможност
за внасяне на торове с поливната вода
(фертигация). При фертигация торовата
норма обикновено се разделя на части,
прецизно дозирани в съответствие с
усвояването на хранителните вещества
от растенията през вегетационния пе-
риод (Haynes, 1985; Kafkafi and Tarchitzky,
2011).

Предмет на настоящето изслед-
ване е ефектът на микронапояването и
фертигацията върху съдържанието на
минерални хранителни вещества в
листа на три сорта ябълки при три
системи на формиране, отглеждани в
интензивно насаждение.

vegetation season the trees absorb
nutrients from the soil and from the
reserves accumulated in the stem and
shoots. According to apple trees pass
through several stages during the
vegetation season: 1. Use of the nutrient
reserves; 2. Absorption of new nutrients
from the soil; 3. Accumulation of the
absorbed substances (Mochizuki and
Hanada, 1956; Stojanowska, 1984). It is
well known that the amount of yield
depends on the nutrient content and the
fertilizers applied to the soil (Stoilov,
1977).

Microirrigation is an important part
of the technology for growing intensive
apple plantations. In addition to providing
a favourable water regime for trees,
microirrigation systems provide the
opportunity to apply fertilizers with
irrigation water (fertigation). The fertilizer
rate is usually divided into parts in
fertigation, which are precisely dosed in
accordance with nutrient uptake by plants
during the vegetation season (Haynes,
1985; Kafkafi and Tarchitzky, 2011).

The subject of the present study
was to investigate the effect of
microirrigation and fertigation on the
content of mineral nutrients in the leaves
of three apple cultivars trained to three
different systems and grown in an
intensive plantation.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Изследването е проведено през

2015 и 2016 г. в интензивно ябълково
насаждение, създадено през пролетта
на 2011 г. на територията на института
по овощарство в Пловдив.Използван е
посадъчен материал от сортовете
Грени Смит, Бребърн и Купър 4,
присъден върху подложка М 9. Трите
сорта се различават по срок на зреене.
Бребърне ранен, Купър 4 – средно
ранен, а Грени Смит е късно зреещ.
Почвата е типична ливадно-канелена,
леко песъчливо-глинеста и с неутрална

The research was carried out in
2015 and 2016 in an intensive apple
plantation, established in the spring of
2011 on the territory of the Fruit-Growing
Institute in Plovdiv. Planting material of
the cultivars ‘Granny Smith’, ‘Braeburn’
and ‘Cooper 4’ grafted on M 9 rootstock
was used in the study. The three cultivars
ripen at different periods. ‘Braeburn’ is an
early one ’Cooper 4’ is medium early and
‘Granny Smith’ is late. The soil is typical
meadow-maroon, slightly sandy-clayey
and neutral. The soil surface in the
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реакция. Почвената повърхност в
опитното насаждение е поддържана в
черна угар. Изпитани са три системи на
формиране: Стройно вретено, Солен и
Вертикална ос.

През 2012 г. в опитното насажде-
ние е изградена система за капково
напояване. Оптималният поливен ре-
жим е изчисляван въз основа на изпа-
рението от водна повърхност, измере-
но чрез изпарител "Клас А”, като ета-
лонната евапотранспирация (ЕТ0) е
прието да се равнява на 80 % от
стойностите на изпарението (Allen et
al., 1998). След инсталирането на кап-
ковата система торовете са внасяни с
поливната вода (фертигация) чрез
торосмесител с постоянно разреждане.
Внасяни са комплексни торове от
сериите „Кристалон” (YARA) с различно
съдържание на макро и микроелементи
(Таблица 1).

experimental plantation was maintained
as black fallow. Three training systems
have been studied: Slender Spindle,
Solen and Vertical Axis.

In 2012 a drip irrigation system was
constructed in the experimental
plantation. The optimal irrigation regime
was calculated on the basis of
evaporation from the water surface,
measured by a "Class A" evaporator. The
reference evapotranspiration (ET0) was
assumed to be equal to 80% of the
evaporation values (Allen et al., 1998).
After installing the drip system, the
fertilizers were applied with the irrigation
water (fertigation) by a constant dilution.
Complex fertilizers from ‘Kristalon’
(YARA) series with different contents of
macro and trace elements were applied
(Table 1).

Таблица 1. Торови норми и разпределението им през месеците на вегетацията
Table 1. Fertilizer annual application rates and their monthly partitioning

Разпределениенаторовитенормипомесеци
Application rate monthly partitioning

Торови
норми

Application
rates

Април
April

Май
May

Юни
June

Юли
July

Август
August

Елементи
Nutrients

kg/ha % % % % %

2015 г. – 7дози от "Кристалон" на YARA
2015 – 7 doses of “Kristalon” of YARA

N 76.6 54,1 27.3 18.5
P2O5 34.9 33.8 61.6 4.6
K2O 41.7 68.1 22.8 9.1
MgO 6,6 66,6 24.2 9.2

2016 г. – 7дози от "Кристалон" на YARA
2016 – 7 doses of “Kristalon” of YARA

N 76.6 54.3 28.6 17.1
P2O5 39.8 29.6 61 9.4
K2O 53.9 52.7 29.9 17.4
MgO 8.4 52.4 31 16.6

Торенето е едно и също във всички
варианти. За оценка на минералното
хранене на растенията е използвана

The same fertilization practices were
applied in all the variants. Leaf analysis
was used to evaluate mineral nutrition of
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листна диагностика. Съдържанието на
минерални хранителни елементи в
листата е определяно веднъж годишно
като листните проби са вземани в
началото на месец август, рандомизи-
рано от средата на леторастите. Лист-
ните проби са анализирани по вариан-
ти за съдържание на азот – по дести-
лационния метод, калий – пламъко-
фотометрично, фосфор – колори-
метрично с редуктор хидразин сулфат,
калций и магнезий – комплексомет-
рично, и желязо – колориметрично.

the plants. The content of mineral
nutrients in the leaves was determined
once a year. The leaf samples were
collected at the beginning of August,
randomized from the middle part of the
shoots. The leaf samples were analyzed
by variants, as follows: the nitrogen
content – by the distillation method,
potassium – by flamephotometry,
phosphorus – colorimetrically with
reduction hydrazinesulfate, calcium and
magnesium – complexometrically and
iron – colorimetrically

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Данните засъдържанието на N, P,

K, Ca, Mg и Fe в листата през двете
вегетации са представени на Фигура 1,
2, 3, 4, 5, и 6. С изключение на азота,
съдържанието на минерални елементи
в листатае над долната граница на
достатъчна запасеност и при трите
изследвани сорта, независимо от при-
лаганата формировка. Съдържанието
на азот е било по-ниско от референ-
тните стойности (2,2-2,5 %) и през
двете години на изследването. Причи-
ната за този недостиг вероятно е
навлизането на насаждението в период
на пълно плододаване и относително
ниската торова. Това налага завишава-
не на базовите азотни торови норми
през следващите вегетации с 50%.

Data about the N, P, K, Ca, Mg,
and Fe content in the leaves in the two
vegetation seasons are presented in
Figure 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The mineral
content in the leaves was above the lower
limit of sufficient reserves, with the
exception of nitrogen, in all the three
studied cultivars, irrespective of the
applied training system. In the two years
of the study the nitrogen content was
lower than the reference values (2.2-
2.5%). The reason for the nitrogen
deficiency was probably the entry of the
plantation into a period of full fruiting and
the relatively low fertilizer rate. That
necessitated an increase of the basic
nitrogen fertilizer rates in the next
vegetation seasons by 50%.

При фосфора стойностите са в оп-
тимални граници (0,18-0,4%) (Koumanov,
2008). Тук се наблюдаватразличия
през отделните години като съдържа-
нието на фосфора през 2016 е почти
два пъти по-високо в сравнение с 2015.
Сравнявайки различните формировки
не се наблюдават разлики което дава
основание да се предположи, че
причините за наблюдаваните различия
са най-вече климатични.

Стойностите на калия също са в
оптимални граници (1,1-1,6%).Тук
обаче се наблюдават различия при
отделните сортове. При сорта Грени
Смит са отчетени най-ниски стойности
на калийв сравнение с Бребърн и

The values of the phosphorus
content were within the optimal limits
(0.18-0.4%), (Koumanov, 2008). Differences
were observed in the two years, the
phosphorus content in 2016 being almost
twice as high as in 2015. Comparing the
different training systems, there were no
differences, which gives the ground to
conclude that the reasons for the
reported differences were mostly due to
climatic conditions.

The potassium values were also
within the optimal limits (1.1-1.6%).
However, there were differences between
the cultivars. In ‘Granny Smith’ the
potassium values were the lowest
compared to ‘Braeburn’ and ‘Cooper 4’,
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Купър 4, това вероятно се дължи на
по-буйния вегетативен растеж, харак-
терен за този сорт.

Съдържанието на калций, магне-
зий и желязов листата са в оптимални
граници през двете години на
изследването.

probably due to the more vigorous
vegetative growth, typical of that cultivar.

The calcium, magnesium, and iron
contents of the leaves were optimal in the
two years of the study.

Фиг. 1. Съдържание на азот в листа на ябълките от изследваните сортове
за 2015-2016г., където 1.1. Грени Смит/Стройно вретено; 1.2 Грени
Смит/Солен; 1.3 Грени Смит/Вертикална ос; 2.1 Бребърн/Стройно вретено;
2.2 Бребърн/Солен; 2.3 Бребърн/Вертикална ос; 3.1 Купър4/Странично
вретено; 3.2 Купър 4/Солен; 3.3 Купър 4/Вертикална ос
Fig. 1. Nitrogen content in the apple leaves of the varieties studied for 2015-2016,
where 1.1. Granny Smith/Slender Spindle; 1.2 Granny Smith/Solen; 1.3 Granny
Smith/ Vertical Axis; 2.1 Braeburn/Slender Spindle; 2.2 Braeburn/Solen; 2.3
Braeburn/Vertical Axis; 3.1 Cooper 4/Slender Spindle; 3.2 Cooper 4/Solen; 3.3
Cooper 4 /Vertical Axis
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Фиг. 2. Съдържание на калий в листа на ябълките от изследваните сортове за 2015-
2016г., където 1.1. Грени Смит/Стройно вретено; 1.2 Грени Смит/Солен; 1.3 Грени
Смит/Вертикална ос; 2.1 Бребърн/Стройно вретено; 2.2 Бребърн/Солен; 2.3
Бребърн/Вертикална ос; 3.1 Купър4/Странично вретено; 3.2 Купър 4/Солен; 3.3
Купър 4/Вертикална ос
Fig. 2. Potassium content in the apple leaves of the varieties studied for 2015-2016, where
1.1. Granny Smith/Slender Spindle; 1.2 Granny Smith/Solen; 1.3 Granny Smith/Vertical
Axis; 2.1 Braeburn/Slender Spindle; 2.2 Braeburn/Solen; 2.3 Braeburn/Vertical Axis; 3.1
Cooper 4/Slender Spindle; 3.2 Cooper 4/Solen; 3.3 Cooper 4/Vertical Axis

Фиг. 3. Съдържание на фосфор в листа на ябълките от изследваните сортове за
2015-2016г., където 1.1. Грени Смит/Стройно вретено; 1.2 Грени Смит/Солен; 1.3
Грени Смит/Вертикална ос; 2.1 Бребърн/Стройно вретено; 2.2 Бребърн/Солен; 2.3
Бребърн/Вертикална ос; 3.1 Купър4/Странично вретено; 3.2 Купър 4/Солен; 3.3
Купър 4/Вертикална ос
Fig. 3. Phosphorus content in the apple leaves of the varieties studied for 2015-2016,
where 1.1. Granny Smith/ Slender Spindle; 1.2 Granny Smith/Solen; 1.3 Granny
Smith/Vertical Axis; 2.1 Braeburn/Slender Spindle; 2.2 Braeburn/Solen; 2.3
Braeburn/Vertical Axis; 3.1 Cooper 4/Slender Spindle; 3.2 Cooper 4/Solen; 3.3 Cooper
4/Vertical Axis
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Фиг. 4. Съдържание на калций в листа на ябълките от изследваните сортове за
2015-2016г., където 1.1. Грени Смит/Стройно вретено; 1.2 Грени Смит/Солен; 1.3
Грени Смит/Вертикална ос; 2.1 Бребърн/Стройно вретено; 2.2 Бребърн/Солен; 2.3
Бребърн/Вертикална ос; 3.1 Купър4/Странично вретено; 3.2 Купър 4/Солен; 3.3
Купър 4/Вертикална ос
Fig. 4. Calcium content in the apple leaves of the varieties studied for 2015-2016, where
1.1. Granny Smith/Slender Spindle; 1.2 Granny Smith/Solen; 1.3 Granny Smith/Vertical
Axis; 2.1 Braeburn/Slender Spindle; 2.2 Braeburn/Solen; 2.3 Braeburn/Vertical Axis; 3.1
Cooper 4/Slender Spindle; 3.2 Cooper 4/Solen; 3.3 Cooper 4/Vertical Axis

Фиг. 5. Съдържание на магнезий в листа на ябълките от изследваните сортове за
2015-2016г., където 1.1. Грени Смит/Стройно вретено; 1.2 Грени Смит/Солен; 1.3
Грени Смит/Вертикална ос; 2.1 Бребърн/Стройно вретено; 2.2 Бребърн/Солен; 2.3
Бребърн/Вертикална ос; 3.1 Купър4/Странично вретено; 3.2 Купър 4/Солен; 3.3
Купър 4/Вертикална ос
Fig. 5. Magnesium content in the apple leaves of the varieties studied for 2015-2016,
where 1.1. Granny Smith/Slender Spindle; 1.2 Granny Smith/Solen; 1.3 Granny
Smith/Vertical Axis; 2.1,Braeburn/Slender Spindle; 2.2 Braeburn/Solen; 2.3
Braeburn/Vertical Axis; 3.1 Cooper 4/Slender Spindle; 3.2 Cooper 4/Solen; 3.3 Cooper
4/Vertical Axis
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Фиг. 6. Съдържание на желязо в листа на ябълките от изследваните сортове за
2015-2016г., където 1.1. Грени Смит/Стройно вретено; 1.2 Грени Смит/Солен; 1.3
Грени Смит/Вертикална ос; 2.1 Бребърн/Стройно вретено; 2.2 Бребърн/Солен; 2.3
Бребърн/Вертикална ос; 3.1 Купър4/Странично вретено; 3.2 Купър 4/Солен; 3.3
Купър 4/Вертикална ос
Fig. 6. Iron content in the apple leaves of the varieties studied for 2015-2016, where 1.1.
Granny Smith/Slender Spindle; 1.2 Granny Smith/Solen; 1.3 Granny Smith/Vertical Axis;
2.1 Braeburn/Slender Spindle; 2.2 Braeburn/Solen; 2.3 Braeburn/Vertical Axis; 3.1Cooper
4/Slender Spindle; 3.2 Cooper 4/Solen; 3.3 Cooper 4/Vertical Axis

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Различните вариантни на форми-

ране (стройно вретено, солен и верти-
кална ос) не влияят, върху съдържа-
нието на минералнихранителни еле-
менти в листата на изследваните ябъл-
кови сортове.Водещо значение за съ-
държанието на минералните елементи
има сорта.

Определянето на торовата норма
трябва да се съобразява с възрастта,
гъстотата и биологичните характерис-
тики на сорта.

Капковото напояване и фертига-
цията са предпоставка и гаранция за
успешно производство.

При правилно приложение фер-
тигациятае в състояние да поддържа
постоянни и достатъчни концентрации
на N, P, K, Ca, Mg и Fe в листата, т.е.
да осигурява оптимално минерално
хранене на ябълковите растения.

The different variants of training the
apple trees (Slender Spindle, Solen and
Vertical Axis) do not have an effect on the
content of mineral nutrients in the leaves
of the studied apple cultivars. The cultivar
has the greatest effect on the content of
mineral elements.

The fertilization rate should be
established based on the tree age,
density and the biological characteristics
of the cultivar.

Drip irrigation and fertigation are a
prerequisite and a guarantee for
successful fruit production.

When properly applied, fertigation
is able to maintain stable and sufficient
concentrations of N, P, K, Ca, Mg and Fe
in the leaves, i.e. to provide optimal
mineral nutrition to apple plants.
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