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Abstract: After two years of research, the values of the controllable factors have been established that have a positive impact on the 
sowing quality of seeds of the French corn hybrids МАС47.Р and LG34.75. A correlation has been identified between the results of the 
laboratory and field studies after pre-sowing electromagnetic treatment of seeds of French corn hybrids. A good perspective for increasing 
the yield of corn grain is seen in the pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds with the following controllable factors: voltage 
between the electrodes of the treating device U=1,65kV, duration of treatment τ=10s, and a rest of 14 days prior to sowing. Under the 
described treatment, the obtained yield has increased by 22,5% compared to the reference specimen.  
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1. Увод
Използването на химични торове за повишаване на 

добивите вече крие редица опасности за заразяването на 
продукцията от земеделските растения. В този смисъл се 
търсят нови, нетрадиционни начини за стимулиране на 
растенията. 

2. Предпоставки и начини за разрешаване на
проблема 

В Русенския университет „А.Кънчев” се провеждат 
изследвания на предсеитбени електромагнитни 
обработки с цел стимулиране развитието на семена от 
различни култури. Едно от устройствата, използвани за 
такива обработки е видоизменен винтов транспортьор – 
шнек [4]. 

Целта на изследването е да се установи влиянието на 
предсеитбената електромагнитна обработка на 
царевични семена от френски хибрид върху добива на 
зърно. 

3. Решение на проучвания проблем
Решението на проблема се заключава в следното. 

Семeната от френския хибрид LG34.75 предварително са 
обработени с фунгицид Пикадор 35СТ. На 03.04.2012г. 
те са обработени в електромагнитно поле, създадено от 
устройството[4]. Обработката е извършена при 
използване на пълен факторен експеримент (ПФЕ) от 
типа 22. Управляемите фактори са приложеното между 
електродите на устройството напрежение U, kV и 
продължителността на обработката τ,s. Стойностите на 
факторите са приети както при лабораторните 
изследвания [3] и са показани в табл.1. 

Семената са засети на полето, в землището на фирма 
„Сафари М ЕООД”, край с. Борисово, обл. Русе, на 
17.04.2012г., т.е. след 14 денонощен престой. Престоят 
на семената от обработката до засяването им е обоснован 
в предходни изследвания [5]. Той е необходим, за да 
станат вътрешни преобразувания в семената, които ще 
спомогнат за въздействие върху добива. 

Таблица 1. План на експеримента при електромагнитна  
обработка на царевични семена от хибрид LG34.75, през 

2012г. 

Вариант на 
обработка№ 

U τ 
--- kV --- s 

1 + 2,5 + 20 
2 – 1,65 + 20 
3 + 2,5 – 10
4 – 1,65 – 10

5k Контролни (необработени) 
семена 

4. Резултати и дискусия
По време на вегетацията, на 08.07.2012г. (82 

денонощия след засяването на семената), са изследвани 
височината на стеблата Нст на царевичните растения, 
височината на залагане на първия Н1к и на втория Н2к 
кочан, броя на листата В. 

Установените средни показатели на споменатите 
параметри на контролата са: Нст=230,28cm; 
Н1к=94,82cm; Н2к=80,00cm и В= 5,8. Тези данни са 
взети като 100%. Резултатите от изследванията на 
растенията, получени от предварително електромагнитно 
обработени семена по всички варианти са представени 
на фиг.1. в процент спрямо контролата(%/k). 

Фиг.1. Резултати от изследване на височината Нст на 
стеблата, височината на залагане на първия Н1к и на 
втория Н2к кочани, и броя на листата на царевичните 

растения от хибрид LG34.75, (%/k) 

Анализът на данните от фиг.1 показва, че всички 
наблюдавани параметри са по-големи стойности от тези 
на контролата. Правят впечатление данните, получени 
при по-ниската стойност на напрежението U=1,65kV и 
продължителности на въздействие τ= 20s (вариант №2) и 
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τ=10s (вариант №1). Тези данни корелират с данните, 
получени при лабораторните изследвания в [3]. 

По време на вегетацията, на 16.08.2012г. (121 
денонощия след засяването на семената), са изследвани 
параметрите на кочаните. Техните средни данни за 
контролата са: дължина на кочана Lк=14,56cm; брой 
редове със зърна Врз=13; брой зърна в ред Вз=29,20; 
относителни влажности на зърното Wз=20,37% и 
вретеното Wв=60,75%.  

Данните на наблюдаваните параметри на кочаните, 
по време на вегетацията на царевица, получена след 
предсеитбена електромагнитна обработка на семената, в 
процент спрямо контролата са представени в табл.2. 

Таблица 2. Данни на наблюдаваните параметри на 
кочаните по време на вегетация на царевичните растения 

от френски хибрид LG34.75, в процент спрямо 
контролата (%/k) 

Наблюдавани параметри Варианти на обработка 
1 2 3 4 

Дължина на 1 кочан Lк 125,1 145,1 141,8 133,9 
Брой редове със зърна 
в един кочан Врз 109,9 97,9 110,5 108,9 

Брой зърна в един ред Вз 126,0 134,5 130,9 130,9 
Относителна влажност 
на зърното Wз 98,4 96,0 95,3 96,12 

Относителна влажност 
на вретеното Wв 90,8 92,9 97,9 96,0 

От табл.2 може да се констатира, че всички кочани, 
получени от различните варианти на обработка, са с 
дължини по-големи от контролните в границите 
(125,1…145,8)%/k. С изключение на вариант на 
обработка №2 всички други кочани имат заложени 
редове със зърно с (8,9…10,5)% по-много от контролата. 
Броят на зърната в ред значително превишават 
контролните и с (26,0…34,5)%. 

При всички други равни условия описаните 
повишения следва да се отдадат на въздействието на 
електромагнитното поле по време на предсеитбената 
обработка и престоя на семената до засяването им.. 

Макар и в рамките на няколко процента влажността 
на зърното и на вретената при всички варианти е по-
малка от тази на контролното зърно. Това означава, че 
при обработените варианти развитието на растенията по-
бързо приближава към своя завършек.  

Прибирането на добива от наблюдаваната царевица е 
извършено с комбайн New Holland CX 84 на 01.09.2012г. 
(137 денонощия след засяването на семената). Някои 
установени параметри на добива са показани в табл.3. 

От табл.3. може да се констатира, че масата на 1000 
зърна на контролата (k) е 215,2g. Всички обработени 
варианти са дали зърно, което e с по-голяма маса от 
контролното в границите (11,32…15,96)%. Установената 
хектолитрова маса е около тази на контролата - 62kg. 
Съгласно [1] масата на 1000 зърна е 329,8g – за 
стандарта, а хектолитровата маса на зърното за хибрид 
LG34.75 е 73,1kg. 

Получените по-малки стойности на наблюдаваните 
параметри: маса на 1000 зърна и хектолитрова маса 
могат да се отдадат на намаленото количество на 
валежите през месеците: юни, юли и август на 2012г.. 
Данните за тях са показани в табл.4. 

Таблица 4. Средни температури и валежи в г.Русе през 
2012г. 

Месец IV V VI VII VIII IX 
Температура на 
въздуха, °C 21,9 23,8 26,6 28,3 25,7 22,7 

Валежи, mm 160,2 134,6 14,5 5,5 4,1 16,5 

Данните за установения добив от декар (kg/da) и в 
процент спрямо контролата (%/k) са показани са 
показани на фиг.2. 

Фиг.2. Данни за добива от френски царевичен хибрид 
LG34.75 (%/к) 

От фиг.2 може да се констатира, че при получен 
добив от 471,4kg/da за контролата, всички обработени 
варианти са дали зърно, което е с (6,1…22,5)% повече от 
контролата. Най-голям добив е получен при вариант на 
обработка №4 с параметри на обработката напрежение 

Таблица 3.Параметри на добива от френски царевичен хибрид LG34.75 след 
предсеитбена електромагнитна обработка на семената му през 2012г. 

Параметри на добива Варианти на обработка 
1 2 3 4 5 (к) 

Маса на 1000 зърна g 249,55 245,05 245,55 239,55 215,2 
%/к 115,96 113,87 114,10 111,32 100,0 

Хектолитрова маса G, kg 63 61 61 62 62 
Относителна влажност на 
зърното 

% 6,41 6,46 6,43 6,12 5,92 
%/к 108,28 109,12 108,61 103,38 100,0 

Относителна влажност на 
вретеното 

% 8,87 12,91 10,29 8,72 14,62 
%/к 60,67 88,30 70,38 59,64 100,0 

между електродите U=1,65kV и продължителност на 
въздействие τ=10s. Съгласно [1] добивът от стандарта е 
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1070kg/da. По-малкият получен добив от контролата 
следва да се отдаде на влошените климатични условия 
(табл.4.)по време на вегетацията на растенията.  

Получените данни за добивите корелират с данните 
от лабораторните изследвания [3] и с данните от 
предходни полеви изследвания с френски царевичен 
хибрид МАС47.Р[2]. И в двата случая най-добрите данни 
се получават при вариант на обработка №4 с управляеми 
фактори на въздействие: напрежение между електродите 
U=1,65kV и продължителност на въздействие τ=10s.  

Съгласно данните за добива е изчислено уравненията 
на регресия за получения добив в kg/da: 

(1)      2121 xx83,0x58,28x28,1003,583Ŷ ; 

Анализът на това уравнение показва, че то напълно 
корелира с намереното уравнение [3] за дължините на 
кълновете на царевичните семена. 

От (1) следва, че за постигане по-висок добив следва 
да се намалят стойностите на управляемите фактори 
U,kV и τ,s. И в (1), както и в [3] взаимодействието на 
управляемите фактории е незначително. 

5. Заключения
1. След две годишни изследвания са установени

стойностите на управляемите фактори, оказващи 
положително въздействие върху посевните качества на 
семена от френски царевични хибриди МАС47.Р и 
LG34.75. 

2. Установена е корелация между резултатите от
лабораторни и полеви изследвания на предсеитбените 
електромагнитни обработки на семена от френски 
царевични хибриди. 

3. Перспективна за увеличаване на добивите на
царевично зърно е предсеитбената електромагнитна 

обработка на семената с управляеми фактори: 
напрежение между електродите на обработващото 
устройство U=1,65kV, продължителност на въздействие 
τ=10s и престой от 14 денонощия до засяването им. При 
такава обработка е получен добив с 22,5% по-голям от 
контролния 
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