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РЕЗЮМЕ SUMMARY 
Експерименталната работа е 

изведена през 2006 г. в 400 m
2
 

малиново насаждение от ремонтантния 
сорт “Люлин”. Растенията са 
снабдявани с вода и торове чрез 
система за капково напояване. 
Изследвани са седем поливни режима 
в четири повторения. През основните 
фенофази – усилен растеж, цъфтеж и 
зреене на плодовете – е подавана вода 
в размер на 100%, 75% и 50% от 
евапотранспирацията на малиновата 
култура. Определянето на минималния 
обем на пробата е направено чрез 
метода на итерациите. Относителната 
грешка ∆p;k и доверителната вероятност 
р са задавани предварително, а 
средното аритметично Хav и 
средноквадратичното отклонение S са 
определени въз основа на 
предварително проведена серия от 
експерименти. За всеки от 
изследваните седем варианта са взети 
проби с обем от по 100 случайно 
подбрани плода, след което е 
измерена масата на всеки плод, а на 
получените седем 100-членни и един 
700-членен статистически ред са 
изчислени Хav и S. Минималният обем 
на пробата е определен както за всеки 

The experimental work was carried 
out in 2006 in 400 m

2
 raspberry plantation 

of the primocane-fruiting “Lyulin” variety. 
Plants were supplied with water and 
fertilizers through a drip irrigation system.  

The investigation included seven 
irrigation regimes in four replications. 

During the main phenophases – 
intensive growth, blossom, and fruit 
ripening – water application rates 
recovered 100 %, 75 %, and 50 % of the 
raspberry crop evapotranspiration 
respectively. 

The minimum sample volume was 
estimated using the method of iterations.  

The relative standard error of the 
mean ∆p;k and the confidence probability p 
were predefined while the mean Хav and 
the standard deviation S were obtained in 
a series of preliminary experiments.  

 
Samples with volume of 100 

randomly collected fruits were taken from 
each of the investigated variants. 

The mass of each fruit was 
measured and Хav и S of the seven 100-
member and one 700-member samples 
were calculated. 

The minimum sample volume vas 
estimated both for each of the 
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от изследваните варианти, за да бъде 
оценено влиянието на изпитваните 
режими на напояване, така и за 
насаждението като цяло. Установено е 
, че разпределението във всеки от 
получените статистически редове е 
близко до нормалното, с което е 
обоснована правомерността на 
използваната процедура. Получените 
резултати са представени таблично за 
стойности на относителната грешка от 
1% до 10% и съответно на 
доверителната вероятност 95%, 99% и 
99.9%. Установено е, че обемът на 
пробата трябва да бъде увеличен при 
растения, подложени на воден стрес. 

investigated variants, in order to be 
assessed the impact of the applied 
irrigation regimes, and for the entire 
plantation. 

The frequency distribution in all 
variants was close to the normal 
distribution, which confirmed the reliability 
of the used procedure. 

Obtained results are given in a 
table for values of the relative error from 
1% to 10% and confidence probabilities 
95 %, 99%, and 99.9%. 

 
The sample volume has to be 

enlarged for plants subjected to water 
stress. 

 
УВОД INTRODUCTION 
Размерът на плодовете е 

основен показател за качеството 
на продукцията. В 
научноизследователската 
работа е прието за едрината на 
дребните плодове да се съди по 
средната маса на един плод, 
определена като средно 
аритметично от масата на 
определен брой случайно 
подбрани плодове. Тези плодове 
представляват едно 
подмножество на генералната 
съвкупност от всички плодове в 
опитната парцела, което се 
нарича проба или на езика на 
статистиката – извадка, а броят 
на плодовете формира обема на 
пробата. За да бъде 
изчислената средна маса на 
един плод достатъчно 
представителна, т.е. да 
представя правилно 
генералната съвкупност, обемът 
на пробата трябва да бъде 
достатъчно голям. От друга 

Fruit size is a major indicator 
for the quality of the fruit 
production. 

In the research work, the size 
of small fruit is estimated indirectly 
through the average mass of one 
fruit, calculated as a mean of a 
given number randomly collected 
fruits. 

These fruits constitute a 
sample of the general population of 
all fruits in the experimental plot, 
and their number defines the 
sample volume. 

For the average mass of one 
fruit to be representative, i.e. to 
characterize in a proper way the 
general population, the sample 
volume has to be large enough. 

 
On the other hand, the 

enlargement of the sample is 
associated with increased labor 
and time consumption, and 
generally raises the cost of the 
investigation. 
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страна увеличаването на обема 
на пробата води до по-голям 
разход на труд, време и като 
цяло оскъпява изследването. 
Това важи особено за 
малиновите плодове, където 
броят на беритбите при 
ремонтантните сортове е 25-30, 
а отчитането на добива и 
качеството на продукцията – 
изключително трудоемко. 

Въпреки актуалността на 
проблема обаче, публикациите 
върху обема на пробата при 
различните овощни видове са 
крайно недостатъчни (Витанов и 
Витанова, 1983) като за 
малината такива не бяха открити 
в достъпната литература. В 
публикуваната от Недев et al. 
(1979) „Методика за изучаване 
на растителните ресурси при 
овощните видове” се 
препоръчва пробата да включва 
от 15 до 30 и по изключение до 
50 плода, но тези указания са 
общи за всички овощни видове и 
не е ясно дали се основават на 
меродавен статистически 
анализ. 

С цел определяне 
минималния обем на пробата 
(броя) малинови плодове при 
изчисляването на средната маса 
на един плод, през 2006 година в 
Института по овощарство – 
Пловдив, бе проведено 
изследване, резултатите от 
което са обект на настоящата 
публикация. 

 
This is particularly true for the 

raspberry fruit, where the number 
of the harvestings for primocane-
fruiting varieties is up to 25-30 and 
the obtaining of data for the yield 
and production quality is extremely 
labor-consuming. 

 
In spite of the problem 

actuality, however, the information 
on the minimum sample volume for 
the different fruit species is limited 
(Vitanov and Vitanova, 1983). 

 
For the raspberry, for 

instance, there were no 
publications found in the available 
literature. In the “Methodology for 
Studying of Plant Resources 
among Fruit Species” (Eds. Nedev 
et al., 1979), the authors 
recommend a sample volume of 15 
to 30 and as an exception of 50 
fruits. 

However, these 
recommendations concern all fruit 
species and it is not clear if they 
are based on a proper statistical 
analysis. 

 
For estimating the minimum 

sample volume (fruit number) 
needed for obtaining the average 
mass of one raspberry fruit, an 
investigation was carried out in 
2006 at the Fruit Growing Institute 
in Plovdiv. 

The results of this study are 
subject of the present article. 

 
 



 4 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS 
Експерименталната работа 

е изведена в 400 m2 малиново 
насаждение от ремонтантния 
сорт “Люлин” с in-vitro 
размножени растения в 
специализираната лаборатория 
на Института по овощарство – 
Пловдив (Koumanov, 2006). 
Растенията са засадени през 
есента на 1998 година в седем 
опитни и два охранни реда с 
дължина 18 m при междуредови 
разстояния 2.30 m и 
вътрередово през 0.50 m. 
Напояването е осъществявано 
чрез система за капково 
напояване, която е използвана и 
за внасяне на торове 
(фертигация). През основните 
фенофази – 1) усилен растеж; 2) 
цъфтеж; и 3) зреене на 
плодовете, водният режим на 
малиновите растения е 
регулиран по варианти както 
следва: Vc-100 контрола, 
оптимален (100%) поливен 
режим през цялата вегетация; 
V1-75 фаза на усилен растеж, 
поливните норми намалени на 
75%; V1-50 фаза на усилен 
растеж, поливните норми 
намалени на 50%; V2-75 фаза на 
цъфтеж, поливните норми 
намалени на 75%; V2-50 фаза на 
цъфтеж, поливните норми 
намалени на 50%; V3-75 фаза на 
зреене на плодовете, поливните 
норми намалени на 75%; V3-50 
фаза на зреене на плодовете, 
поливните норми намалени на 
50%. Всеки вариант заема по 

Experimental work was 
carried out in a 400 m2 raspberry 
plantation of the primocane-fruiting 
“Lyulin” variety (Koumanov et al., 
2006). 

 
The plants were propagated 

in-vitro in the specialized 
laboratory of the Fruit Growing 
Institute in Plovdiv and were 
planted in the fall of 1998. Seven 
experimental and two border rows 
with length of18 m were set with 
planting distances 2.30 x 0.50 m.  

 
Raspberry plants were 

supplied with water and fertilizers 
through a drip irrigation system. 

 
During the main 

phenophases – 1) intensive 
growth, 2) blossom, and 3) fruit 
ripening – the water regime of the 
raspberry plants was regulated in 
seven variants as follows: Vc-100 
control, optimal (100% of ET) 
irrigation regime during the whole 
vegetation; V1-75 phase of 
intensive growth, application rates 
decreased by 75%; V1-50 phase of 
intensive growth, application rates 
decreased by 50%; V2-75 phase of 
blossom, application rates 
decreased by 75%; V2-50 phase of 
blossom, application rates 
decreased by 50%; V3-75 phase of 
fruit ripening, application rates 
decreased by 75%; V3-50 phase of 
fruit ripening, application rates 
decreased by 50%. 
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един опитен ред и е разделен на 
четири повторения, всяко от 
които с дължина 4.00 m. 

Минималният брой плодове 
N в една проба, гарантиращи с 
вероятност р зададена 
относителна грешка ∆p;k на 
средното аритметично Хav, е 
определен въз основа на 
следната формула (Митков и 
Минков, 1989): 
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където tp;k е критерият на 

Стюдънт за доверителна 
вероятност p и степен на 
свобода k = N – 1; е S е 
средноквадратичното 
отклонение. 

Определянето на 
минималния обем на пробата от 
горната формула е направено 
чрез метода на итерациите, 
доколкото tp;k зависи по твърде 
сложен начин от обема N чрез 
степените на свобода k. 
Относителната грешка ∆p;k и 
доверителната вероятност р са 
задавани предварително, а Хav и 
S са определени въз основа на 
предварително проведена серия 
от експерименти. За всеки от 
изследваните седем варианта са 
взети проби с обем от по 100 
случайно подбрани плода, след 
което е измерена масата на 
всеки плод, а на получените 
седем 100-членни и един 700-
членен статистически ред са 

Each variant was situated in 
one experimental row and 
consisted of four replications, each 
4.0 m long. 

The minimum fruit number in 
a sample, providing with probability 
p a predefined relative standard 
error ∆p;k of the mean Хav, was 
estimated using the following 
equation (Mitkov and Minkov, 
1989): 
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where tp;k is the Student’s 

criterion for a confidence 
probability p and degrees of 
freedom k = N – 1; and S is the 
standard deviation. 

 
The estimation of the 

minimum sample volume using the 
above equation was done through 
the method of iterations, because 
the way tp;k depends on the volume 
N through the degrees of freedom 
k is too complicated. 

The values of the relative 
standard error ∆p;k and the 
confidence probability p were 
predefined while Хav and S were 
obtained in a series of preliminary 
experiments. Samples with volume 
of 100 randomly collected fruits 
were taken from each of the 
investigated variants. 

The mass of each fruit was 
measured and Хav и S of the seven 
100-member and one 700-member 
samples were calculated. The 
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изчислени Хav и S. Минималният 
обем на пробата е определен 
както за всеки от изследваните 
варианти, за да бъде оценено 
влиянието на изпитваните 
режими на напояване, така и за 
насаждението като цяло. 

Използването на 
формулата за обема на пробата 
е валидна само при нормално 
разпределение на изследваната 
величина. Затова е оценено 
разпределението във всеки от 
получените статистически 
редове, с което е обоснована 
правомерността на 
използваната процедура. 

minimum sample volume vas 
estimated both for each of the 
investigated variants, in order to 
assess the impact of the applied 
irrigation regimes, and for the 
entire plantation. 

 
 
The formula for the sample 

volume is valid only under normal 
distribution of the observations.  

 
That is why the suitability of 

the used procedure was assessed 
through an analysis of the fruit 
mass frequency distribution in all 
samples.  

 
     РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ       RESULTS AND DISCUSSION 

Разпределението на 
измерената маса на плодовете, 
общо за насаждението и за 
всеки от изследваните варианти 
поотделно, е представено на 
фигури 1 и 2. 

Във всички случаи 
разпределението е близко до 
нормалното – коефициентът на 
асиметрия Cs варира от 0.0 до 
0.4 (с изключение на V3-50, 
където Cs = 0.8), което 
потвърждава достоверността на 
получените резултати. Особено 
ясно това се вижда при по-
големия обем на пробата в 
случая на цялото насаждение, 
Cs = 0.4. 

От същите фигури е видно, 
че при относително една и съща 
средна маса на плодовете в 
изследваните варианти (2.4-2.7 
g), дисперсията е по-голяма във  

The frequency distribution of 
the measured fruit mass values, 
totally for the plantation and 
separately for each of the 
investigated variants, is presented 
on Figure 1 and 2. 

In all cases the distribution is 
close to the normal, the skewness 
(the asymmetry coefficient) Cs 
varying from 0.0 to 0.4 (except V3-
50 where Cs = 0.8), which 
confirms the reliability of the 
obtained results. 

This is particularly well seen 
with the large sample volume in 
the case of the whole plantation, 
Cs = 0.4.  

From the same figures it is 
seen that at relatively same 
average mass of the fruits in the 
investigated variants (2.4-2.7 g), 
the dispersion is greater in the 
variants with 
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Фиг. 1. Графици на разпределението на масата на малиновите плодове – 
общо и по варианти 
Fig. 1. Frequency distributions of the mass of the raspberry fruits – total and by 
variants 
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Фиг. 2. Графици на разпределението на масата на малиновите плодове – по 
варианти. 
Fig. 2. Frequency distributions of the mass of the raspberry fruits – by variants 
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вариантите с изразен воден 
дефицит – V2-75, V2-50, V3-75 и 
V-3-50 (фигура 2). Графикът на 
разпределението в тези 
варианти е по-нисък и разлят в 
сравнение с вариантите от 
фигура 1 – Vc-100, в който 
растенията са отглеждани при 
оптимален воден режим, и V1-75 
и V1-50, където по-редовните 
валежи през пролетта са 
възстановили в голяма степен 
водния запас в почвата, 
заличавайки по този начин 
планирания воден недостиг. 

Резултатите за минималния 
обем на пробата са представени 
в таблица 1 за стойности на 
относителната грешка от 1% до 
10% и съответно на 
доверителната вероятност 95% 
99% и 99.9 %. 

От таблицата се вижда, че 
по-малката дисперсия във 
вариантите Vc-100, V1-75 и V1-
50 се е отразила в по-малък 
обем на пробата. Обратно, 
водният стрес, а вероятно и 
стресът от всеки друг характер, 
увеличава варирането и изисква 
по-голям обем на пробата при 
една и съща относителна 
грешка. Така например при 
относителна грешка от 5% 
обемът на пробата от 
отглеждани при оптимални 
условия малинови растения е 
около 50 плода при р = 95%, 90 
плода при р = 99% и 150 плода 
при р = 99.9%, докато при 
подложените на стрес растения 
обемът варира в зависимост от 

pronounced water deficit – V2-75, 
V2-50, V3-75, and V-3-50 (Figure 
2).  

 
The pattern of the frequency 

distribution in these variants is 
more spread compared to the 
variants of Figure 1 – Vc-100, in 
which the plants were grown under 
optimum water regime, and V1-75 
and V1-50, where the more regular 
rainfalls in the spring recovered in 
a great extent the soil water 
storage, thus attenuating the 
planned water deficit. 

The results for the estimated 
minimum sample volume are given 
in Table 1 for values of the relative 
standard error of the mean from 
1% to 10% and confidence 
probabilities 95%, 99%, and 
99.9%. 

It is seen from the table that 
the lower dispersion in variants Vc-
100, V1-75, and V1-50 resulted in 
a lower sample volume. 

 
On the opposite, the water 

stress, and probably any other 
stress, increases the variability, 
and requires a larger sample 
volumes at same relative errors. 

 
Thus, for instance, at a 

relative error of 5% the sample 
volume from raspberry plants 
grown under optimum water 
conditions is about 50 fruits for p = 
95%, 90 fruits for p = 99%, and 
150 fruits for p = 99.9%, while from 
the plants subjected to water 
stress the fruit number varies 
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нивото на стреса и е съответно 
около 70-120, 100-200 и 180-340 
плода за трите доверителни 
вероятности. 

depending on the stress level and 
is about 70-120, 100-200, and 180-
340 fruits for the three confidence 
probabilities respectively. 

 
Таблица 1. Минимален брой малинови плодове, гарантиращи със 
съответната вероятност зададената относителна грешка, при определяне 
средната маса на един плод 
Table 1. Minimum number of raspberry fruits, providing with respective 
probability a predefined relative error, for estimation the average mass of one 
fruit 

Грешка 
Error 

Вероятност на грешката, р = 95% 
Error probability, р = 95% 

∆, % Vc-100 V1-75 V1-50 V2-75 V2-50 V3-75 V3-50 Total 

1 1272 1060 1288 1793 2948 1511 1942 1812 

2 320 268 324 449 737 379 485 454 

3 143 120 145 201 329 170 217 203 

4 81 69 82 114 186 95 123 115 

5 53 45 54 74 120 62 80 74 

6 37 32 38 52 84 44 57 52 

7 28 24 28 38 62 33 42 39 

8 22 19 22 30 48 26 32 30 

9 18 15 18 24 38 21 26 24 

10 15 13 15 20 31 17 21 20 

 
 

Грешка 
Error 

Вероятност на грешката, р = 99% 
Error probability, р = 99% 

∆, % Vc-100 V1-75 V1-50 V2-75 V2-50 V3-75 V3-50 Total 

1 2204 1837 2233 3107 5108 2619 3365 3141 

2 555 467 558 776 1277 659 841 785 

3 248 207 251 349 567 294 378 353 

4 141 118 143 197 323 167 213 199 

5 91 77 93 127 207 108 138 129 

6 64 55 65 90 145 76 97 90 

7 48 41 49 65 108 57 72 67 

8 37 31 38 52 83 44 56 52 

9 30 26 31 41 66 36 45 42 

10 25 22 25 34 54 29 37 35 
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Грешка 
Error 

Вероятност на грешката, р = 99.9% 
Error probability, р = 99.9% 

∆, % Vc-100 V1-75 V1-50 V2-75 V2-50 V3-75 V3-50 Total 

1 3584 2988 3631 5053 8306 4259 5472 5108 

2 896 765 907 1263 2076 1064 1368 1277 

3 405 346 410 568 922 479 608 571 

4 230 195 233 323 525 273 349 326 

5 149 126 151 208 339 176 225 210 

6 105 89 106 146 237 124 158 147 

7 79 67 80 108 175 92 117 110 

8 61 52 62 85 135 73 91 85 

9 50 43 50 68 108 58 73 69 

10 41 35 42 56 89 48 60 57 

 
ИЗВОДИ CONCLUSIONS 
Разпределението на масата 

на малиновите плодове от 
ремонтантния сорт „Люлин” е 
близко до нормалното, което 
позволява обемът на пробата за 
определяне средната маса на 
един плод да бъде изчислен по 
общоприетите методи. 

Обемът на пробата е 
обратно пропорционален на 
зададената относителна грешка 
и право пропорционален на 
доверителната вероятност. 

Обемът на пробата е по-
голям при растения подложени 
на воден стрес. 

*Изследването е изведено с 
подкрепата на фонд „Научни 
изследвания” при 
Министерството на 
образованието и науката в 
рамките на научен проект „СС – 
1410”. 

The raspberry fruit mass 
frequency distribution for the 
primocane-fruiting cv. “Lyulin” is 
close to the normal distribution, 
which allows calculating the 
average mass of one fruit using the 
well developed methods. 

 
The sample volume is 

inversely proportional to the 
predefined relative standard error 
of the mean and proportional to the 
confidence probability. 

The sample volume is larger 
for plants subjected to water 
stress. 

*This study was carried out 
with the support of the “Scientific 
Investigations” Fund at the 
Bulgarian Ministry of Education 
and Science, Project “„СС – 1410”. 
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