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РЕЗЮМЕ SUMMARY 
Представени са първи резултати 

относно влиянието, което оказват 
семенните подложки Prunus mahaleb и 
Prunus avium, и вегетативната 
подложка Гизела 5 върху 
съдържанието и динамиката на 
основните елементи азот, фосфор и 
калий в листата при сортовете Бигаро 
Бюрла и Регина през вегетационния 
период. 

Експерименталната работа е 
изведена в интензивно черешово 
насаждение (3 и 4 вегетация) през 
периода 2005 – 2006 година на 
територията на Института по 
овощарство в Пловдив. Получените 
резултати показват, че и трите 
подложки усвояват азота почти в 
еднаква степен. По отношение на 
другите два елемента, най-високо е 
съдържанието на калия при сорта 
Бигаро Бюрла върху дива череша, 
следва подложката Г5 и след нея 
махалебка. За елемента фосфор с най-
високи стойности се проявява Г5 и при 
двата сорта. 

The experimental work was carried 
out in an intensive sweet cherry plantation 
(3rd and 4th vegetation) in the period 2005 
– 2006 on the territory of the Fruit-
Growing Institute – Plovdiv. 

 
Subject of investigation was the 

content of N, P and K in the leaves of 
Bigarreau Burlat and Regina cultivars 
grafted on the seedling rootstocks Prunus 
mahaleb and Prunus avium, and on the 
vegetative rootstock Gisela 5. 

 
The results obtained showed that 

nitrogen was absorbed at equal rates by 
all the three rootstocks. 

 
Concerning the other two elements, 

the highest potassium content was 
established in Bigarreau Burlat on Prunus 
avium, followed by G5 and Prunus 
mahaleb rootstocks. 

 
The highest phosphorus content 

was found in G5 for both cultivars. 
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УВОД INTRODUCTION 
Влиянието на различните 

сортоподложкови комбинации 
върху съдържанието на 
хранителните елементи е обект 
на изследване от широк кръг 
автори. Приоритет в това 
отношение обаче има 
ябълковата култура (Nurzynski, 
Komosa, 1990; Jadczuk and 
Wlosk, 2001; Zydlik and Pacholak, 
2001). 

Sadowski and Jadczuk 
(2001), са провели 11 годишно 
изследване при вишнята. 
Фертигацията с азот оказва 
голямо влияние върху 
съдържанието на последния в 
листата. Определени са 
гранични стойности за 
съдържанието на азот, фосфор, 
калций и магнезий при различни 
торови норми. 

По отношение на черешата 
въпросът със 
сортоподложковите комбинации 
е по слабо проучен. Rozpara, 
Olzewski (1990) и Ystaas (1990) 
са установили за 11 годишен 
период на изследване как 
подложките влияят върху 
съотношението на хранителните 
елементи в листата на сортове 
са Ван, Червена Бютнерова, 
Ълстар и Сам.  

Ystaas and Froynes (1995), 
са проучили влиянието на 11 
черешови подложки върху 
съдържанието на хранителните 
елементи N, P, K, Ca, Mg при 
сортовете Стела и Ълстар. Те са 
установили, че сортовете върху 

The effect of the different 
cultivar/rootstock combinations on 
the nutrient element content has 
been studied by a wide range of 
authors. However, apple crop was 
of a priority in that aspect 
(Nurzynski, Komosa, 1990; 
Jadczuk and Wlosk, 2001; Zydlik 
and Pacholak, 2001). 

Sadowski and Jadczuk 
(2001) carried out 11-year studies 
in sour cherry. 

Nitrogen fertigation had great 
influence on the nitrogen content in 
the leaves. 

Limit values were determined 
about the content of nitrogen, 
phosphorus, potassium and 
magnesium at different rates of 
application.  

The problem of the 
cultivar/rootstock combinations in 
sweet cherry was less studied. 
Rozpara, Olzewski (1990) and 
Ystaas (1990) established during 
an 11-year period of study the way 
the rootstocks influenced the 
nutrient element ratio in the leaves 
of the cultivars Van, Buttner’s Red, 
Ulster and Sam. 

 
Ystaas and Froynes (1995) 

carried out a study on the effect of 
11 sweet cherry rootstocks on the 
content of the nutrient elements N, 
P, K, Ca and Mg in Stella and 
Ulster cultivars. 

They found out that the 
cultivars on Inmil, Colt and G1 
rootstocks had the lowest 
potassium content in the leaves 
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подложките Inmil, Colt и G1 имат 
най–ниско съдържание на калий 
в листата, и разликите са 
значителни. Подложките Colt и 
Gisela1 (G1) имат и по-ниско 
съдържание на азот, но 
разликите не са толкова 
значителни както при калия. 
Sitarek, Grzyb and Olszewsk 
(1998), са проследили влиянието 
на вегетативно размножени 
подложки върху хранителните 
елементи при сортовете Бюрла 
и Бютнерска червена, при 
различни норми на торене. 
Установили са оптималните за 
сортоподложковата комбинация 
съдържания на N, P, K, Ca и Mg. 

Целта на настоящото 
изследване е да се проследи как 
видът на подложката влияе 
върху динамиката на основните 
хранителни елементи - азот, 
фосфор и калий – в листата на 
два черешови сорта Бигаро 
Бюрла и Регина присадени 
върху три различни по своята 
растежна сила подложки (Дива 
череша, Махалебка и Гизела 5), 
в условия на фертигация през 
целия период на вегетация. 

and the differences were 
significant. 

The rootstocks Colt and 
Gisela 1 (G1) had lower nitrogen 
content but the differences were 
not as significant as for the 
potassium. Sitarek, Grzyb and 
Olszewsk (1998) followed out the 
effect of some vegetatively 
propagated rootstocks on the 
nutrient elements in the cultivars 
Burlat and Buttner’s Red at 
different rates of fertilization. 

 
They established the optimal 

contents of N, P, K, Ca and Mg for 
the cultivar/rootstock combination. 

 
The aim of the present study 

was to establish how the rootstock 
type influenced the dynamics of 
the major nutrient elements – 
nitrogen, phosphorus and 
potassium – in the leaves of the 
sweet cherry cultivars Bigarreau 
Burlat and Regina grafted on three 
rootstocks different in their growth 
vigor – Prunus avium, Prunus 
mahaleb and Gisela 5 – under the 
conditions of fertigation during the 
whole vegetation period. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS 
Експерименталната работа 

е започна през 2005 г. в 
насаждение, създадено през 
2003 г. върху подложки с 
различна растежна сила (Dива 
череша, Махалебка, Gizela 5, 
Camil, Damil и Inmil), 
облагородени с три сорта 
череши Бигаро Бюрла Регина и 

The experimental work 
started in 2005 in a plantation 
established in 2003 on rootstocks 
of different growth vigor (Prunus 
avium, Prunus mahaleb, Gisela 5, 
Camil, Damil and Inmil) grafted 
with three sweet cherry cultivars – 
Bigarreau Burlat, Regina and Van. 
The object of the study included 
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Ван. Разстояние на засаждане 
6.0х4.0 m за дива череша и 
махалебка, 5.0х3.0 m за 
вегетативните подложки (Gizela 
5 Camil, Damil и Inmil). Обект на 
изследването са подложките 
Махалебка, Дива череша и 
Гизела 5, със сортовете Бигаро 
Бюрла и Регина. Почвата е 
алувиално ливадна. В 
насаждението е изградена 
капкова система за напояване, 
чрез която се внасят и торовете. 
Поддържането на почвената 
повърхност е чрез хербицидни 
третирания в редовата ивица 
(ширина 1.6 - 2.0 m) и 
естествено затревяване в 
междуредията. 

Началото на вземане на 
пробите е от фенофаза I (по 
Baggiolini, 1988). За всяка проба 
рандомизирано са вземани по 30 
листа от средата на новите 
леторасти в динамика от 17 май 
до 15 септември  девет пъти 
през цялата вегетация, през 
период от 14 дни. Листните 
проби са анализирани за 
съдържание на азот по Келдал, 
калий – пламъкофотометрично и 
фосфор – колориметрично с 
редуктор хидразин сулфат. 

Торенето е еднакво във 
всички варианти, използваният 
тор е амониева селитра, 
внесена двукратно чрез 
капковата система за напояване. 
Първата доза е внесена през 
април, а втората в средата на 
месец юни всяка по 1.3 kg/da 
азот. 

the rootstocks Mahaleb, Wild 
cherry and Gisela 5 with the 
cultivars Bigarreau Burlat and 
Regina. 

The soil was alluvial-
meadow. 

A drip irrigation system was 
installed in the plantation, which 
was also used for applying 
fertilizers. 

 
The soil surface was 

maintained by herbicide treatments 
within the row strip (1.6 – 2.0 m 
wide) and with natural grassing 
between the rows. 

 
Collection of samples started 

in phenophase I (following 
Baggiolini, 1988). 

Every 14 days from 17 May 
to 15 September 30 leaves were 
randomly collected from the middle 
part of the new shoots for each 
sample, fotally nine times during 
the whole vegetation. 

The leaf samples were 
analyzed for the content of 
nitrogen – by Keldal, potassium 
flame-photometrically, and 
phosphorus – colorimetrically by 
hydrazin sulfate reduction. 

All the variants were fertilized 
at the same rates and the fertilizer 
used was ammonium nitrate 
applied twice by the drip irrigation 
system. 

 
The first rate was applied in 

April and the second – in the 
middle of June, each of them 
containing 1.3 kg/da of nitrogen. 
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Разликите в съдържанието 
макроелементите N, P и K на 
сортоподложковите комбинации 
са статистически изследвани за 
периода 15.07 - 15.08 като за 
целта е използван тестът на 
Dynkan  

Duncan test was used for 
analyzing the differences in N, P 
and K content between the 
investigated cultivar rootstock 
combinations. 

 

 
    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ        RESULTS AND DISCUSSION 

Динамиката на 
изследваните макро елементи за 
всяка от сортоподложковите 
комбинации е представена на 
фигури 1, 2 и 3. 

Резултатите за елемента 
азот показват, че и при двата 
сорта върху трите подложки 
кривите следват еднаква 
тенденция (фигура 1). 

В началото на вегетацията 
съдържанието на азота се 
увеличава след приложеното 
торене, след което количеството 
на азота намалява, което 
вероятно е свързано с 
интензивния растеж на корените 
и леторастите през пролетта, по-
късно с оформянето на 
завръзите, нарастването на 
плодовете и диференциацията 
на плодните пъпки. Следва 
стабилизиране на стойностите 
за периода юли-септември, като 
съдържанието на азот в края на 
периода е ниско. Оптималните 
стойности за азота по Георгиев 
(2001), са 2 – 2.5% N, а при нас 
съдържанието на елемента през 
септември е под долната 
граница.  

Получените резултати за 
калия са по-интересни. за този 

The dynamics of the studied 
macroelements for each of the 
cultivar/rootstock combinations is 
presented in Figures 1, 2 and 3. 

 
The results about the 

nitrogen content showed that the 
curves followed the same tendency 
in both cultivars on all the three 
rootstocks (Figure 1). 

 
At the beginning of vegetation 

the nitrogen content increased 
after the treatment, then the 
amount of nitrogen decreased, 
which was probably due to the 
intensive growth of the roots and 
the shoots in spring, and, later – 
due to the fruit setting, fruit growth 
and fruit bud differentiation. 

 
After that the values became 

stable during the period July – 
September, the nitrogen content at 
the end of that period being low.  

The optimal values of 
nitrogen were 2 – 2.5% N 
according to Georgiev (2001) and 
in the present study the content of 
that element in September was 
below the lower limit.  

 
The results obtained for the 
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хранителен елемент ясно се 
очертава тенденция към по-
голямо извличане при 
подложката дива череша в 
сравнение с махалебката и 
гизела 5, особено за сорта 
регина (фигури 2). 

potassium were more interesting. 
for that element there was a clearly 
outlined tendency of higher uptake 
in prunus avium rootstock 
compared to prunus mahaleb and 
gisela 5, especially in regina 
cultivar (Figure 2). 

 

 
Фиг. 1 Динамика на азота в листата на Бигаро Бюрла (Б.Б.) – а, и Регина 
(Рег.) – б върху Махалебка (Мах.), Дива череша (Д. Ч) и Гизела 5 (Г 5) 
Fig. 1. Dynamics of nitrogen in the leaves of the c ultivars Bigarreau Burlat (B.B.) 
– a and Regina (Reg.) – b, grafted on P mahaleb (P. mah.), P. avium (P. av.) and 
Gisela 5 (G5) 
 

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

17
.0

5
1.

06
20

.0
6

30
.0

6
15

.0
7

29
.0

7
15

.0
8

1.
09

15
.0

9

дата

N
, %

 Б. Б./Мах. Б. Б. / Д.Ч. Б. Б. / Г 5

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

17
.0

5
1.

06
20

.0
6

30
.0

6

15
.0

7

29
.0

7

15
.0

8
1.

09
15

.0
9

дата

N
, 
%

 Рег./Мах. Рег. / Д.Ч. Рег. / Г5

б 

а 



 1088

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 2. Динамика на калий в листата на Бигаро Бюрла (Б.Б.) – а, и Регина 
(Рег.) – б върху Махалебка (Мах.), Дива череша (Д. Ч) и Гизела 5 (Г 5) 
Fig. 2. Dynamics of potassium in the leaves of the cultivars Bigarreau Burlat 
(B.B.) – a and Regina (Reg.) – b, grafted on Prunus mahaleb (P. mah.), Prunus 
avium (P. av.) and Gisela 5 (G5) 
 

След подложката Дива 
череша по сила на извличане на 
калия е Гизела 5, която е по-
слабо растяща в сравнение с 
Махалебка. За разлика от азота, 
количеството на калия се движи 
във високия диапазон на 
запасеност (1.6 - 2.5%). 

Concerning the rate of 
uptake, the Prunus avium 
rootstock was followed by Gisela 5, 
which was of poorer vigor in 
comparison with Prunus mahaleb.  

Contrary to nitrogen, the 
potassium content was near the 
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Промените при К са по-
динамични през август-
септември за Бигаро Бюрла в 
сравнение с Регина. При 
сортовете Бигаро Бюрла и 
Регина върху трите подложки 
динамиката на промените в 
съдържанието на калий има 
начална изразена паралелност 
на кривите, а през юли – 
септември се забелязва 
стабилност при сорта Бигаро 
Бюрла в сравнение с Регина. Тук 
трябва да се отбележи, че 
сортът Бигаро Бюрла е с по–
силен растеж в сравнение с 
Регина. 

Съдържанието на фосфор 
в листата не се различава 
съществено при отделните 
сортоподложкови комбинации, 
(фигура 3). 

Само комбинацията Бигаро 
Бюрла/Гизела 5 показва високо 
съдържание в сравнение с 
другите варианти. При сорта 
Регина тази тенденция се 
запазва в началото на 
вегетациония период, от 
началото на месец юни до края 
на юли, след което разликите са 
незначителни. Като цяло за 
целият период на изследване 
фосфорът е в оптимални 
граници (0.15 – 0.22%). 

2.5%). Changes in K were more 
dynamic in August – September for 
Bigarreau Burlat in comparison 
with Regina. 

 
In Bigarreau Burlat and 

Regina cultivars on all the three 
rootstocks, initially the changes in 
the potassium content was similar 
while in July – September. 

 
Bigarreau Burlat showed 

some stability compared to Regina. 
It should be mentioned here that 
cv. Bigarreau Burlat had more 
vigorous growth than Regina. 

 
The phosphorus content in 

the leaves did not differ 
significantly in the different 
cultivar/rootstock combinations 
(Figure 3). 

Only the combination 
Bigarreau Burlat/Gisela 5 showed 
higher content compared to the 
other variants. 

In Regina cultivar that 
tendency was preserved at the 
beginning of the vegetation period, 
i.e. from the beginning of June until 
the end of July, after which the 
differences were insignificant. As a 
whole, for the period of study 
phosphorus varied within the 
optimal limits (0.15 – 0.22 %). 
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Фиг. 3. Динамика на фосфора в листата на Бигаро Бюрла (Б. Б.) – а, и 
Регина (Рег.) – б върху Махалебка (Мах.), Дива череша (Д. Ч) и Гизела 5 (Г 5) 
Fig. 3. Dynamics of phosphorus in the leaves of the  cultivars Bigarreau Burlat 
(B.B.) – a and Regina (Reg.) – b, grafted on Prunus mahaleb (P. m.), Prunus 
avium (P. av.) and Gisela 5 (G5) 
 

На фигура 4 е представено 
листното съдържание на азот, 
фосфор и калий за обичайния 
период на вземане на пробите 
15.07 – 15.08 като е посочена и 
статистическата доказаност на 
разликите между 
сортоподложковите комбинации. 

Тези първи резултати ни 
дават основание да считаме, че 
изследванията в това 
направление ще дадат 
възможност да се хвърли 
светлина върху необходимостта 

The leaf content of N, P and 
K in the period 15.07 – 15.08, 
when samples are usually taken is 
shown on Figure 4. 

The statistical significance of 
the differences between the 
cultivar/rootstock combinations is 
given, too. 

 
The obtained first results 

gave the grounds to conclude that 
further studies in that area will 
enable to throw light on the sweet 
cherry requirements for the major 
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от основните хранителни 
елементи през вегетацията при 
трите типа подложки. 

nutrient elements during 
vegetation, determined by the 
three rootstocks. 

 
Фиг. 4. Съдържание на макроелементите N, K и P в листата на изследваните 
сортоподложкови комбинации през периода 15.07 – 15.08 2005 г. 
Fig. 4. N, K, P content in the leaves of the invest igated cultivar/rootstock 
combinations in the period 15.07 – 15.08.2005 
 

Като цяло тези проучвания 
ще послужат за регулиране на 
хранителният режим при 
черешата през отделните 
фенофази в условия на капково 
напояване, което е свързано 
също с растежните и 
репродуктивни прояви на всяка 
сортоподложкова комбинация.  

In general this investigation is 
expected to be of use for 
regulating the sweet cherry 
nutritional regime by phenulagical 
phases under the conditions of drip 
irrigation. 

It refers also to the growth 
and the yield of each 
cultivar/rootstock combination 
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