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Дисертационния труд на тема „Оценка на генетичното разнообразие 

в колекции от примитивни хлебни пшеници” е обсъден и насочен за защита 

на заседание на разширено ПНЗ на отдел „Растителни Генетични Ресурси” 

към Института по Растителни Генетични Ресурси „Константин Малков” – 

гр. Садово. 

 

Дисертационният труд е с обем 226 страници и съдържа 86 таблици и 

16 фигури. В приложение са дадени 3 таблици. Библиографската справка 

включва 356 литературни източника, от които 38 са на кирилица и 318 на 

латиница. 

 

 Изследванията са проведени в опитното поле и лабораториите на 

Института по Растителни Генетични Ресурси „Константин Малков” – гр. 

Садово през периода 2013-2017. 

Използваната номерация на таблиците и фигурите в автореферата 

не съответства на номерацията в дисертацията. 

 
Научни ръководители: 

проф. дн Сийка Стоянова 
доц. д-р Гергана Дешева 

 
Научно жури: 

проф. дн Сийка Стоянова 
проф. дн Дора Бояджиева 
проф. д-р Драгомир Вълчев 
доц. д-р Христина Георгиева 
доц. д-р Златина Ур 

 

Защитата на дисертацията ще се състои на........... от........часа в 

Института по Растителни Генетични Ресурси „Константин Малков” – гр. 

Садово. Материалите по защитата са на разположение на 

интересуващите се в Библиотеката на ИРГР-Садово, на сайта на ССА 

(https://www.agriacad.bg), както и на сайта на института (http://ipgrbg.com).  
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УВОД 

 

През последните години нарасна интересът към естествените, здравословни и лечебни 

храни, които са в основата на природосъобразното хранене. Днес здравословните диети се 

основават на консумация на различни “пълнозърнени” храни, което означава създаването на 

богата гама от зърнени суровини за производството на разнообразни по вкус и богатство на 

предлагане храни. Примитивните или известни още като “древни“ пшеници (еднозърнест 

лимец, двузърнест лимец и спелта) притежават специални хранителни качества, с които 

превъзхождат житните култури със стопанско значение.  

Примитивните пшеници са носители на ценни признаци: екологична пластичност, 

устойчивост на стресови фактори, както и имунитет към някои гъбни патогени. Те ги правят 

потенциални източници на гени в селекцията на голозърнестите пшеници. С приближаване 

до предела на биологичната продуктивност при обикновената и твърдата пшеница, както и в 

следствие на глобалните промени в климата, интересът към тези пшеници е понятен. 

Причина за това от една страна е необходимостта от нов изходен материал, а от друга - 

разширяване на генетичното вариране. 

Нуждите на селекцията и производството обосновават необходимостта от проучване 

на разнообразието от примитивни пшеници съхранявани в Националната генбанка на ИРГР - 

гр. Садово. Това е основанието за предложената тема на настоящия дисертационен труд. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящия дисертационен труд е оценка на генетичното разнообразие в 

колекциите от примитивни хлебни пшеници - двузърнест лимец, еднозърнест лимец и 

спелта. 

Задачите, от чието изпълнение зависи реализирането на целта са: 

1. Морфологична и агрономическа характеристика на 39 образеца двузърнест 

лимец, 22 образеца еднозърнест лимец и 23 образеца спелта, поддържани в 

Националната генбанка;  

2. Оценка на проучваните образци от двузърнест лимец, еднозърнест лимец и 

спелта по биохимични и технологични показатели;  

3. Оценка на изпитваните образци двузърнест лимец, еднозърнест лимец и 

спелта на абиотичен и биотичен стрес при контролирани условия; 

4. Установяване на взаимодействието генотип-среда и ролята на случайните 

фактори върху фенотипното проявление на проучваните стопански, 

биохимични и технологични показатели; 

5. Определяне на генетичната идентичност на образците двузърнест лимец, 

еднозърнест лимец и спелта, чрез метода на ISTA за сортова 

идентификация. 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

От предварително проученото разнообразие в наличните колекции е направена 

представителна извадка от 39 образеца двузърнест лимец (Triticum dicoccon Schrank), 22 

образеца еднозърнест лимец (Triticum monococcum L.) и 23 образеца спелта (Triticum spelta 

L.). Подбраните образци обхващат съществуващото разнообразие в колекциите от 

проучваните видове (таблица 1, таблица 2 и таблица 3).  

Полските проучвания и репродуцирането на образците са проведени в три 

последователни години: за двузърнест лимец - 2013, 2014 и 2015, а за еднозърнест лимец и 

спелта - 2014, 2015 и 2016 г. Сеитбите са извършени през есента в опитното поле на ИРГР-

Садово, в местността „Долусене” на почвен тип ливадно-канелена, смолницо-подобна почва. 

Образците са засяти по блокова схема в 3 повторения, с рандомизирано разпределение на 

вариантите по повторения и с големина на опитната парцела от 1 m
2
. Сеитбата е ръчна по 5 
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реда в парцелка и по 20 семена в ред. Биометрични измервания са направени на 10 растения 

от всяко повторение от образец, взети от средата на опитната парцелка при трите 

повторения. През вегетацията са извършени необходимите агротехнически мероприятия, 

осигуряващи развитието на растенията при еднакви условия.  

1.Морфологични и агрономически характеристика на изследваните видове пшеници 

Морфологична характеристика 

Морфологичната характеристика на образците е извършена чрез използване на 

Международен класификатор за род Triticum (Anonymous, 1984). Оценени са следните 

признаци: розетка-форма; флагов лист-положение; лигула; ушички; клас-форма, 

положение, осилестост, цвят на класа, овласеност; осили– окраска; зърно- форма.  

Агрономическа характеристика 

През периода на изследването са извършени биометрични измервания по 11 

показатели: дължина на втoри лист (cm), ширина на подфлагов лист (cm), височина на 

растението (cm), обща братимост (брой), брой продуктивни братя (брой), дължина на класа 

(cm), брой класчета в централен клас (брой), маса на зърна от централен клас (g), брой зърна 

от централен клас (брой), маса на зърна от растение (g), рандеман на зърното от растение 

(%). 

2.Оценка на изпитваните образци по биохимични и технологични показатели.  
Биохимични показатели- суров протеин, % (Kjeldahl, J., 1883); сурови влакнини, % 

(Helrich, 1990); сурова пепел, % (Ermakov et al.,1972); лизин в зърното, % (Ermakov et 

al.,1972) и фракционен състав на белтъка (Osborne, 1978). 

Технологични показатели- стъкловидност, % (БДС EN 15 585, 2008); 

ферментационно число, min (Pelchenke et al., 1953); седиментационно число, cm
3
 

(Пумпянски, 1971); добив мокър и сух глутен, % (БДС 13375, 1988); отпускане на глутен, mm 

(БДС EN ISO 21 415-2, 2008); число на хлебопекарна сила, условни единици (БДС 13375, 

1988); маса на 1000 зърна (БДС ISO 520, 2003).  

3. Оценка на изпитваните образци на абиотичен и биотичен стрес при контролирани 

условия. 

3.1. Оценка на изпитваните образци на абиотичен стрес 
Сухоустойчивост-оценка на колекциите от образци по показателя сухоустойчивост е 

извършена през периода 2013-2016 г., чрез прилагане на косвен аналитично-лабораторен 

метод, състоящ се в отчитане депресията в растежа на кълновете и корените отглеждани в 

осмотичен разтвор (Blum et al, 1980). 

Студоустойчивост-оценката на образците е извършена по метода на пряко 

замразяване на растения в хладилна камера при ниски отрицателни температури, които 

предварително са отгледани и закалени при естествени условия (Ценов, Петрова, 1984; 

Boyadjieva and Stankova, 1990) през периода 2013-2016 г. 

3.2. Оценка на изпитваните образци на биотичен стрес 

Оценката на образците е извършена при полски условия и изкуствен инфекциозен фон 

за проследяване на реакцията им към причинителите на кафява листна ръжда (Puccinia 

recondite f. sp. tritici), жълта ръжда (Puccinia striiformis West.) и фузариоза по класа (Fusarium 

culmorum). 

4. Установяване на взаимодействието генотип-среда и ролята на случайните фактори 

върху фенотипното проявление на проучваните стопански, биохимични и 

технологични показатели 

За да се установи дали вариабилността на признака зависи повече от генетичните 

фактори или от условията на отглеждане е приложен двуфакторен дисперсионен анализ. При 

двуфакторния дисперсионен анализ е оценена силата на влияние на източниците на вариране 

- генотип, среда, взаимодействие генотип Х среда по метода на Плохинский (1970).  

5. Определяне на генетичната идентичност на образци от еднозърнест лимец, 

двузърнест лимец и спелта чрез метода на ISTA за сортова идентификация 
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За идентифициране на генотиповете е използван метод на ISTA за А-PAGE за оценка 

по глиадинови спектри (Draper, 1987). Използван е специализиран софтуер GelPro32 за 

създаване на бази данни за глиадиновите спектри на изследваните генотипове. 
 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

I. ДВУЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ 

1.Морфологична и агрономическа характеристика на двузърнест лимец 

При морфологичната характеристика на 39–те образеца двузърнест лимец е 

установено разнообразие по отношение на хабитуса на растението, положението на 

флаговият лист и положението на класа. Анализираните образци не се различават 

съществено по морфологичните характеристики свързани с класа и зърното. Преобладават 

осилестите форми със сламено-жълт цвят и неовласен клас и червен цвят на зърното. При 

всички образци е установено наличие на лигула.  

Установяване на достоверност на разликите между изследваните образци двузърнест 

лимец по проучваните стопански показатели 

Средна дължина на подфлаговия лист при проучваните образци е 28,71 сm. Доказано 

най-къс подфлагов лист при ниво на статистическа значимост p≤0,001 е установено при 

образец BGR 26764 (23,87 cm), а най-дълъг при BGR 30016 (33,88 cm), следван от BGR 17308 

(33,60 cm). Показателят височина на растението при проучваните образци варира от 103,26 

до 150,11 cm, при средна стойност за стандарта от 125,79 cm. Най-нискостъблен е BGR 26764 

(103,66 cm), следван от BGR 22611 (113,66 cm) и В2000528 (115,20 cm). С доказано най-

високи стойности от средният стандарт в опита при показателя обща братимост са: B2000528 

(24,27 бр.) BGR 30017 (18,09 бр.), BGR 26767 (17,76 бр.), BGR 26767 (17,16 бр.), BGR 19042 

(16,74 бр.), BGR 10998 (16,36 бр.) и BGR 32748 (16,22 бр.). Тринадесет от образците са с по-

голям брой продуктивни братя, но само при 8 от тях разликите са доказани. С доказано най-

дълги класове е BGR 19044 (13,11 сm), превишаващ стандарта с 3,75 cm, следван от 

образците: BGR 19045 (12,94 сm), BGR 19039 (12,37 сm), BGR 19036 (11,49 сm) и BGR 19043 

(11,13 сm). Анализът на резултатите показва, че средният брой на класчетата в централният 

клас при проучените 39 образци е 27,29 бр. Петнадесет образеца са с доказано по-високи 

стойности от тези на средният стандарт в опита. С доказано най-големи тегла на зърната в 

централният клас са BGR 19043 и BGR 30018, превишаващи стандарта съответно с 0,88 g и 

0,69 g. Най-голям брой зърна в централен клас са отчетени при образците: BGR 19043 (56,29 

бр), BGR 26766 (53,19 бр), BGR 19036 (51,53 бр) и BGR 32747 (51,38 бр). Анализът на 

резултатите показва, че средната маса на зърната от растение при проучените 39 образци е 

8,19 g. Шестнадесет образци са с по-високи стойности спрямо средният стандарт от опита, 

като най-високо е масата на зърната от растение при BGR 31904 (12,88 g) и BGR 17311 (11,01 

g). С най-висок рандеман на зърното са BGR 31904 (67,34%), BGR 17311 (65,24%) и BGR 

19046 (64,48%) (Таблица 1).  
2. Оценка на изпитваните образци от двузърнест лимец по биохимични и технологични 

показатели 

Установяване на достоверност на разликите между изследваните образци двузърнест 

лимец по проучваните биохимични и технологични показатели 

Средното съдържание на протеин в зърното от 39-те проучвани образци двузърнест 

лимец е 16,11%. Номерата, при които е отчетен най-висок процент на протеиново 

съдържание са: BGR 22611 (18,52%) и BGR 32746 (18,27%). По отношение на съдържанието 

на лизин в зърното стойноста на средния стандарт в опита е 0,35%. Образците с най-високо 

процентно съдържание на лизина са: BGR 26764 (0,48%), BGR 10998 (0,47%), при които 

разликите са статистически достоверни при p≤0,001. Процентното съдържание на лизин 

спрямо протеина в зърното е най-високо в образците: BGR 10998 (3,05%), В2000528 (2,92%) 

и BGR 26764 (2,82%). Най-висок процент е отчетен при суровите влакнини в зърното: BGR 

26766 (2,84%), BGR 30018 (2,76%), BGR 30017 (2,74%) с доказаност при p≤0,001 (таблица 2). 
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Таблица 1. Достоверност на разликите между стандарта и изследваните образци двузърнест лимец по проучваните стопански показатели 

(2013-2015 г.) 

BGR Дължина на 

подфлагов 

лист, cm 

Ширина на 

подфлагов 

лист,cm 

Височина на 

растението, 

сm 

Обща 

братимост, 

бр. 

Брой 

продуктивни 

братя, бр. 

Дължина на 

класа без 

осили, cm 

Брой класчета 

в централен 

клас, бр. 

Маса на 

зърната от 

централен 

клас, g 

Брой зърна 

от 

централен 

клас 

Маса на 

зърната от 

растение, g 

Рандеман 

зърно, % 

st 28,71 1,47 125,79 12,18 9,24 9,36 27,29 1,51 43,65 8,19 56,38 

BGR 22611 29,74 1,44 113,66--- 9,81 7,80 5,54--- 26,53 1,10--- 34,10--- 5,30-- 48,23--- 

BGR 19036 28,98 1,59+ 130,54 11,67 8,99 11,49+++ 29,37++ 1,49 51,53+++ 8,27 58,73 

BGR 19039 31,61++ 1,73+++ 135,49+++ 9,79- 6,80-- 12,37+++ 32,07+++ 1,92+++ 47,93+ 7,77 52,94 

BGR 19042 24,51--- 1,25--- 115,98--- 16,74+++ 12,16++ 8,08--- 23,90--- 1,26- 40,12 9,15 54,68 

BGR 19043 29,95 1,93+++ 144,11 8,72-- 6,91- 11,13+++ 30,02+++ 2,39+++ 56,29+++ 9,90 51,45- 

BGR 19044 31,43+ 1,63++ 129,36 11,71 8,72 13,11+++ 30,27+++ 1,46 42,98 7,79 38,52--- 

BGR 19045 28,78 1,41 150,11+++ 10,77 8,08 12,94+++ 25,08--- 1,60 47,60 7,25 53,84 

BGR 17308 33,60+++ 1,56 122,04 9,91 7,81 8,51-- 29,40+++ 1,90++ 45,01 7,77 51,09- 

BGR 17311 28,47 1,67+++ 132,91++ 9,22- 7,53 9,89 27,31 2,00+++ 46,26 11,01++ 65,24+++ 

BGR 32747 27,24 1,66+++ 117,26-- 10,70 7,94 10,97+++ 31,34+++ 1,55 51,38+++ 7,00 55,24 

BGR 30016 33,88+++ 1,75+++ 123,40 11,29 8,27 10,93+++ 30,14+++ 1,48 49,05+ 7,88 57,86 

BGR 31904 27,29 1,39 120,30- 11,03 8,43 9,09--- 25,70- 2,08+++ 41,82 12,88+++ 67,34+++ 

BGR 32748 25,84-- 1,27--- 122,32 16,22+++ 12,14++ 8,55- 23,90--- 1,29 37,42-- 9,52 62,84++ 

BGR 10998 23,96--- 1,15--- 127,73 16,36+++ 11,51+ 8,05--- 26,09 0,95--- 36,25--- 6,86 55,64 

BGR 26764 23,87--- 1,10--- 103,26--- 12,30 9,22 7,05--- 23,78--- 0,74--- 34,41--- 4,89-- 63,51++ 

BGR 26767 27,36 1,21--- 129,34 17,76+++ 12,74+++ 9,21 24,72--- 1,43 39,52 10,38+ 56,02 

BGR 26766 27,65 1,58+ 124,38 10,47 7,64 10,09+ 30,49+++ 1,51 53,19+++ 6,88 55,28 

BGR 30017 24,05--- 1,14--- 117,88-- 18,09+++ 13,20+++ 7,78--- 25,94- 0,83--- 36,48--- 6,33 50,76- 

BGR 30018 27,19 1,74+++ 139,29+++ 9,42- 7,22- 10,46+++ 30,49+++ 2,20+++ 47,66 9,55 52,58 

B2000528 29,14 1,05--- 115,20--- 24,27+++ 17,90+++ 7,17--- 19,33--- 0,92--- 29,47--- 8,48 41,47--- 

LSD 5% 2,08 0,1 5,3542 2,39 1,81 1,031 0,637 1,253 0,24 4,259 1,99 

LSD 1% 2,73 0,13 7,0479 3,146 2,38 1,357 0,838 1,649 0,32 5,606 2,62 

LSD 0,1% 3,48 0,16 8,9874 4,012 3,04 1,731 1,069 2,103 0,41 7,148 3,34 

+++, --- Разлика е достоверна при ниво на статистическа значимостост p≤0,001; ++, -- Разлика е достоверна при ниво на статистическа значимостост p≤0,01; 

+, - Разлика е достоверна при ниво на статистическа значимостост p≤0,05. 
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Таблица 2. Достоверност на разликите между стандарта и изследваните образците двузърнест лимец по проучваните технологични и 

биохимични показатели (2013-2015 г.) 

+++ Средната разлика над стандарта е значима при ниво на достоверност p≤0,001.   --- Средната разлика под стандарта е значима при ниво на достоверност p≤0,001. 

++ Средната разлика над стандарта е значима при ниво на достоверност p≤0,01.        -- Средната разлика под стандарта е значима при ниво на достоверност p≤0,01. 

+ Средната разлика над стандарта е значима при ниво на достоверност p≤0,05.          - Средната разлика под стандарта е значима при ниво на достоверност p≤0,05. 

Показател 

Маса на 

1000 зърна 

(g) 

Стъкловидност 

(%) 

Седиментационно 

число 

(cm3) 

Ферментационно 

число 

(min) 

Добов 

мокър 

глутен 

(%) 

Отпускане 

на глутен 

(mm) 

Число на 

хлебопекарна 

сила 

( усл. ед.) 

Добив 

сух 

глутен 

(%) 

Суров 

протеин 

(%) 

Лизин 

(%) 

% Лизин 

в 

протеина 

(%) 

Сурови 

влакнини 

(%) 

Сурова 

пепел 

(%) 

st 33,24 80,91 26,05 32,44 33,56 9,44 61,60 11,63 16,11 0,35 2,18 1,93 2,02 

BGR 22611 35,18 79,67 25,00 28,67 37,75 9,67 63,33 13,64+ 18,52+ 0,42++ 2,24 2,30 2,01 

BGR 19036 28,70-- 88,33 22,83- 37,67 39,36+ 6,75- 76,50+++ 13,64++ 17,59 0,35 2,00 2,02 2,35+++ 

BGR 19039 38,75+++ 67,67 25,50 23,00-- 27,58- 14,83+++ 44,17--- 9,88- 15,45 0,39 2,53 1,50- 1,78--- 

BGR 19041 31,80 91,00 25,25 40,50+ 33,11 5,83-- 82,25+++ 11,57 17,29 0,32 1,87 1,55 1,98 

BGR 19043 43,53+++ 64,17- 26,83 27,33 23,12--- 8,83 49,00-- 7,96--- 13,45-- 0,30- 2,24 1,83 1,21--- 

BGR 19044 26,76--- 80,50 28,67+ 27,71 31,82 11,88 50,25-- 10,50- 16,13 0,34 1,44-- 1,75 2,14 

BGR 19045 30,59 90,67 29,50++ 32,67 37,75 10,83 64,17 13,06 18,06+ 0,33 1,50-- 1,97 2,09 

BGR 19046 37,30++ 83,83 29,00+ 32,83 34,29 7,58 66,50 12,27 16,39 0,29- 1,80 1,74 2,00 

BGR 30015 34,94 88,00 27,50 39,00+ 30,94 6,16-- 70,94+ 10,95 15,15 0,31 2,03 1,87 1,94 

BGR 17309 29,35- 85,17 26,17 29,33 35,10 15,50+++ 46,50--- 11,83 17,33 0,35 1,99 1,78 2,15 

BGR 32746 27,35--- 92,50 26,33 34,33 42,71+++ 11,94 56,56 13,86++ 18,27+ 0,35 1,96 1,82 2,13 

BGR 10995 32,81 78,50 26,33 49,67+++ 39,10+ 8,83 66,67 13,96++ 18,03 0,38 2,11 2,00 2,03 

BGR 10998 20,67--- 84,00 24,25 26,00- 35,35 10,00 66,33 11,85 15,39 0,47+++ 3,05+++ 2,07 2,03 

BGR 26764 21,80--- 79,00 21,50--- 30,00 41,20++ 10,00 58,00 13,18+ 16,24 0,48+++ 2,82++ 2,29 2,25++ 

BGR 26767 32,10 70,67 25,50 26,67 23,92--- 14,08+++ 42,00--- 7,86--- 15,36 0,36 2,36 1,49- 2,19+ 

BGR 26766 28,03--- 89,33 24,83 63,33+++ 37,15 6,53- 74,17++ 13,18+ 16,84 0,35 2,10 2,84+++ 2,25+++ 

BGR 30017 22,60--- 65,33- 24,67 32,83 39,18 7,67 67,89 12,65 15,47 0,40+ 2,57 2,74+++ 1,92 

BGR 30018 37,04++ 65,67- 24,50 50,33+++ 32,53 7,75 72,33++ 11,65 14,05- 0,34 2,38 2,76+++ 1,78--- 

B2000528 26,80--- 92,50 28,00 25,00- 34,24 8,50 64,00 12,20 13,35-- 0,39 2,92++ 1,37-- 1,89 

LSD 5% 2,936 14,608 2,593 6,289 4,808 2,527 7,922 1,410 1,994 0,046 0,468 0,387 0,136 

LSD 1% 3,860 19,205 3,409 8,268 6,321 3,322 10,415 1,854 2,621 0,060 0,615 0,509 0,179 

LSD 0,1% 4,949 24,618 4,370 10,598 8,102 4,259 13,350 2,376 3,360 0,077 0,788 0,653 0,230 
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Най-голям дял на сурова пепел е отчетен при образците: BGR 19036 (2,35%), 

BGR 17310 (2,27%), BGR 26766 и BGR 26764 (2,25%), доказано при p≤0,001. 

Анализираните образци двузърнест лимец се характеризират със стъклен лом на 

зърното, който изразен в проценти, варира между 65% за BGR 30019 и 92,5% за BGR 

32746 и В2000528. Най-високите доказани стойности на показателя добив на мокър 

глутен са отчетени при образците: BGR 32764 (42,71%), BGR 26764 (41,20%) и BGR 

19036 (39,36%). Осреднената стойност за показателя отпускане на глутена при 

изследваните образците двузърнест лимец е 9,40 mm. Тринадесет образци са с доказани 

разлики спрямо стандарта, като най-високи стойности в изследването са отчетени при 

BGR 17309 (15,50 mm), BGR 19039 (14,83 mm) и BGR 26767 (14,08 mm). Условните 

единици отбелязани при показателя число на хлебопекарна сила при изследваните 

образци двузърнест лимец варират от 42,00 до 82,25, при стандарт от 61,67. Девет от 

образците са с доказано по-високи стойности от средната за опита. Относително най-

високо седиментационно число е регистрирано при BGR 19045 (29,5 cm
3
), следван от 

BGR 19046 (29,0 cm
3
) и BGR 19044 (28,67 cm

3
), а най-ниско при BGR 26764 (21,50 cm

3
). 

По отношение на показателя ферментационно число при 5 образeца са установени 

стойности над средната: BGR 26766 (63,33 min), BGR 30018 (50,33 min) и BGR 10995 

(49,67 min), BGR 19041 (40,5 min) и BGR 30015 (39 min) (таблица 2). 

3. Оценка на изпитваните образци двузърнест лимец на абиотичен и биотичен 

стрес при контролирани условия 

Оценка на изпитваните образци двузърнест лимец към влиянието на 

осмотичен стрес 
При оценка на изпитваните образци към влиянието на осмотичен стрес се 

установи намаляване на степента на растеж на коренчетата и колеоптилите при 

увеличаване на осмотичния потенциал на разтвора. Депресията в растежа на корените 

за умерения стрес е 34,46%, а при силния стрес е съответно 39,27%. При колеоптилите 

същото отношение е 44,48% за умерения стрес и 50,25% за силния стрес. С най-добро 

съчетание между показателите растеж на зародишни корени и депресия в растежа им 

при осмотичните разтвори се характеризират образците BGR 32747, BGR 19045, BGR 

17306 и BGR 17305. С най-добро съчетание между показателите растеж на колеоптила 

и депресия в растежа на колеоптила при осмотични разтвори се характеризират 

образците BGR 26765, В2000528, BGR 17305, BGR 19045 и BGR 30017.  

Оценка на изпитваните образци двузърнест лимец към студоустойчивост 

В таблица 3 са представени резултатите от тригодишно проучване на 39 

образеца двузърнест лимец по показателя студоустойчивост. Средно за двегодишния 

период при умерен температурен стрес (таблица 3, I-ва темп.), най-добра 

студоустойчивост от образците двузърнест лимец се отчете за BGR 30019 с 69,5% и 

BGR 30018 с 63,9% преживяемост. Резултатите ги класират между най-чувствителния 

стандарт Сан Пасторе и този със средна студоустойчивост Русалка. При по-

екстремното ниво на отрицателен температурен стрес (таблица 3, II-ра темп. (-18
0
С), 

средните стойности показват пълно загиване при 23 от образците, слаба устойчивост за 

петнадесет от образците в границите от 1,1 до 21,6%. Образеца с по-добра 

студоустойчивост спрямо стандарта Сан Пасторе е BGR 30019 (44,8%). При варианта с 

по-слаб стрес само три от образците се отчитат между нивата на стандартите Сан 

Пасторе и Русалка (BGR 30018 (80,8%), BGR 32746 (79,8%) и BGR 17311 (68,6%) 

(Таблица 3). 

Имунитетна реакция на 39 образеца двузърнест лимец към причинителя на 

кафява ръжда - Puccinia reconditа Rob. Et. Desm. f. sp. tritici 

Данните получени от полската фитопатологична оценка по отношение на 

изпитваните образци за устойчивост към причинителя на кафявата листна ръжда 
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Puccinia recondita показват, че през 2015 г. висока устойчивост (VR) към гъбата имат 4 

образеца: BGR 19037, BGR 17306, BGR 32746 и BGR 19047.  

Таблица 3. Изследване на образците двузърнест лимец по отношение на реакцията им 

към отрицателен температурен стрес средно за периода 2014-2016 г. 

Образец 

Средно 

Образец 

Средно 

I-ва 

темп. 

II-ра 

темп. 

I-ва 

темп. 

II-ра 

темп. 

St. 1-Мироновска 808 99,1 78,9 St. 1-Мироновска 808 99,1 78,9 

St. 2-Победа 97,1 77,8 St. 2-Победа 97,1 77,8 

St. 3-Безoстая-1 95,6 72,5 St. 3-Безoстая-1 95,6 72,5 

St. 4-№ 301 93,3 63,6 St. 4-№ 301 93,3 63,6 

St. 5-Русалка 87,9 58,0 St. 5-Русалка 87,9 58,0 

St. 6-Сан пасторе 58,0 26,1* St. 6-Сан пасторе 58,0 26,1* 

BGR 19034 13,8* 0,0 BGR 17309 18,8* 0,0 

BGR 19035 21,4* 0,0 BGR 30016 31,1 3,3* 

BGR 22611 8,6* 0,0 BGR 17310 30,8* 1,1* 

BGR 19036 19,7* 0,0 BGR 32746 79,8 10,0* 

BGR 19037 10,0* 3,1* BGR 31904 54,2 6,7* 

BGR 19039 2,4* 0,0 BGR 19047 28,8 0,0 

BGR 19040 40,9* 4,2* BGR 32748 30,5* 0,0 

BGR 19041 16,7* 0,0 BGR 10995 36,6* 2,2* 

BGR 19042 12,5* 0,0 BGR 10998 41,3 3,0* 

BGR 19043 41,4* 2,5* BGR 26764 45,0* 0,0 

BGR 19044 25,9* 0,0 BGR 26767 28,0* 0,0 

BGR 19045 4,4* 0,0 BGR 26765 28,0* 0,0 

BGR 19046 10,0* 0,0 BGR 26766   8,4* 0,0 

BGR 17306    5,9* 0,0 BGR 30017   0,0 0,0 

BGR 17308  12,5* 2,7* BGR 30018 80,8 21,6* 

BGR 19048  0,0 0,0 BGR 30039 19,1* 0,0 

BGR 17311 68,6 10,1* В 2000528 25,0* 0,0 

BGR 30019 57,1 44,8*    

BGR 30015     3,4* 4,4*    

BGR 19038  0,0 0,0    

BGR 17305  30,6* 3,0*    

BGR 32747  19,1* 2,1*    

Сортове пшеница в скалата за студоустойчивост: Мироновска 808 и Победа – отлична; Безостая 1 – 

много добра; No 301- добра; Русалка- средна; Сан Пасторе - слаба. 

I-во ниво на стресови отрицателни температури в хладилна камера при -14
0
 C; II-ро ниво на 

стресови отрицателни температури в хладилна камера при -18
0
 C; *Средните стойности са 

условни, тъй като поне при една от годините е отчетена нулева преживяемост. 

Със средно устойчива реакция (MR) реагираха 8 образеца: BGR 19034, BGR 

19039, BGR 19045, BGR 30019, BGR 30015, BGR 30016, BGR 32748 и BGR 19041. През 

2016 г. нападението от причинителя на болестта отново варираше от 0,0% до 80,0%. По 

отношение на типа на реакция към причинителя на кафява ръжда при три от образците 

двузърнест лимец - BGR 17306, BGR 17308 и BGR 32748 не бяха установени признаци 

на нападение (VR). Средно устойчиви (MR) са 8 от образците със степен на нападение 

от 10,0% до 30,0%.  

Имунитетна реакция на 39 образеца двузърнест лимец към причинителя на 

жълта ръжда - Puccinia striformis West. 

По отношение на реакцията на образците двузърнест лимец към гъбата 

причинител на жълта ръжда – Puccinia striiformis за 2015 година, беше констатирана 

ниска степен на нападение. Тридесет и два от 39-те проучвани образеца (82%) показаха 

висока устойчивост към патогена (VR). Образеца В2000528 показа устойчив тип на 

реакция (R) с 5,0% нападение, като отчетохме дребни уредоспори върху некротични 

петна.През 2016-та година установихме 30 образеца с висока устойчивост VR (таблица 

4). 
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Таблица 4. Реакция към причинителя на жълта ръжда (Puccinia striformis West.) при 

образците двузърнест лимец през периода 2015 и 2016 г. 

Номер на 

образеца 

2015 г. 2016 г. 

Степен на 

нападение, % 

Тип на  

инфекция 

Степен на 

нападение, % 
Тип на инфекция 

BGR  19034 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19035 10,0 S 10,0 S 

BGR  22611 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19036 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19037 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19039 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19040 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19041 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19042 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19043 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19044 10,0 MR 10,0 MR 

BGR  19045 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19046 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  17306 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  17308 10,0 S 40,0 S 

BGR  19048 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  17311 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  30019 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  30015 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19038 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  17305 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  32747 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  17309 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  30016 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  17310 30,0 S 0,0 VR 

BGR  32746 0,0 VR 50,0 S 

BGR  31904 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  19047 10,0 S 20,0 S 

BGR  32748 0,0 VR 30,0 S 

BGR  10995 20,0 S 0,0 VR 

BGR  10998 30,0 S 40,0 S 

BGR  26764 0,0 VR 60,0 S 

BGR  26767 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  26765 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  26766 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  30017 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  30018 0,0 VR 0,0 VR 

BGR  30039 0,0 VR 0,0 VR 

B2    000528 5,0 R 10,0 R 

Тип на инфекцията: VR – високоустойчива; R – устойчива; MR – средно устойчива;  MS – средно 

чувствителна; S – силно чувствителна. 

4. Определяне на генетичната идентичност на образците двузърнест лимец чрез 

метода на ISTA за сортова идентификация 

Установени бяха пет протеинови банда, които присъстват в почти всички 

образци. Те послужиха за скала според относителната им подвижност (Rm) в гела: 0,18; 

0,27; 0,42; 0,65; 0,82. Тези мономорфни бандове бяха използвани чрез софтуера за 

корекция на изкривяването в гела и за сравняване на различните електрофорези, както 

на един и същ образец, така и на всички образци от различни плаки. Въз основа на 

данните за всеки спектър беше създадена база данни на принципа присъствие/отсъствие 

на протеинови бандове. Матрицата от данни, създадена по този начин послужи за да се 

определят сходството респ. разликите между образците.  
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Клъстер анализът проведен по метода Euclidean distance показва 

разпределението на образците в съответните групи (фиг.1). Три от изследваните 

образци се дистанцират от обединените в клъстерите и това са: BGR 19034, BGR 19047 

и BGR 10993. Дендрограмата илюстрира тенденцията за сходство между останалите 

генотипове. Най-голямо сходство по глиадинов спектър се установява при четири от 

образците посочени в два индивидуални клъстера: 1) BGR 30017 и BGR 17306; 2) BGR 

26767 и BGR 32748. Степента на сходство между изследваните 39 генотипа от Triticum 

dicoccon се илюстрира с асоциирането на групите от клъстери, като максималната 

разлика достига 24 единици. 

 

Фиг. 1. Дендрограма на групирането по близост на база глиадинови спектри на 36 

образеца двузърнест лимец по метода Euclidean distance 

II. ЕДНОЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ 

 

1.Агрономическа характеристика на еднозърнест лимец (Triticum monococcum L) 

В таблица 5 са представени параметрите на основните дескриптивни 

характеристики: средна аритметична стойност, грешка на средната аритметична 

стойност, средно квадратно отклонение, минимална и максимална стойности, варианс и 

коефициент на вариране според данните от биометричния анализ общо за проучваните 

22 образеца. Стойностите на вариационния коефициент се движат между 5,06% и 

19,95%. Анализът показва, че относително най-вариабилeн е показателят маса на 

зърната от растение (CV=19,95%), следван от обща братимост (CV=16,73%) и брой 

продуктивни братя (CV=15,67%). Стойностите потвърждават, че тези показатели са по-

податливи на изменение под действието на различни фактори. Относително най-слабо 

вариабилен е показателят височина на растението (CV=4,96%), следван от рандеман на 

зърното (CV=5,06%), дължина на подфлагов лист (CV=6,10%) и дължина на класа без 

осили (CV=8,71%). 

2.Оценка на изпитваните образци еднозърнест лимец по биохимични и 

технологични показатели  
В таблица 6 са представени основни дескриптивни характеристики на 

изследваните образци T. monococcum L. анализирани по биохимични и технологични 

показатели на зърното и брашното. Анализът на резултатите показва, че стойностите на 

вариационния коефициент се движат между 6,95% и 469,05%. Относително най-

вариабилни са показателите число на хлебопекарна сила и отпускане на глутена 
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(CV=469,05% и CV=330,65%). Най-слабо вариране е установено при показателят суров 

протеин (CV=6,95%) и сурова пепел (CV=7,91%) (таблица 6). 

 

Таблица 5. Параметрите на основните дескриптивни характеристики според данните 

от биометричния анализ общо за образците еднозърнест лимец 

Показатели MIN MAX Mean SE SD V CV, % 

Дължина на подфлагов лист, cm 19,53 25,41 21,66 0,28 1,32 1,75 6,10 

Ширина на подфлагов лист,cm 0,91 1,29 1,10 0,02 0,12 0,01 10,53 

Листна площ на подфлагов лист, сm
2
 12,73 20,94 16,02 0,48 2,24 5,02 13,98 

Височина на растението, сm 114,76 139,79 126,65 1,34 6,28 39,39 4,96 

Обща братимост, бр. 12,81 22,82 17,09 0,61 2,86 8,17 16,73 

Брой продуктивни братя, бр. 10,70 18,38 13,83 0,46 2,17 4,70 15,67 

Дължина на класа без осили, cm 6,77 10,21 8,52 0,16 0,74 0,55 8,71 

Брой класчета в централен клас, бр. 31,77 43,17 36,56 0,69 3,24 10,50 8,86 

Маса на зърната от централен клас, g 0,68 1,21 0,89 0,03 0,14 0,02 15,36 

Брой зърна от централен клас, бр. 30,72 43,96 35,12 0,77 3,63 13,17 10,33 

Маса на зърната от растение, g  4,58 10,79 7,55 0,32 1,51 2,27 19,95 

Рандеман зърно, % 47,9 60,34 55,35 0,60 2,80 7,85 5,06 
MIN-минимална стойност; MAX-максимална стойност; Mean-средна стойност; SE-стандартна грешка; 

SD-стандартно отклонение; V-варианс; CV-коефициент на ваиабилност (%). 

Таблица 6. Характеристики на средната аритметична стойност при проучваните 

биохимични и технологични показатели на зърното и брашното при еднозърнест лимец 

(2014-2016 г.) 

Показатели MIN MAX Mean SE SD V CV, % 

Суров протеин ,% 12,73 15,61 13,90 0,21 0,97 0,93 6,95 

Лизин, % 0,33 0,45 0,39 0,01 0,03 0,00 8,21 

% лизин в % протеин 2,31 3,29 2,83 0,07 0,32 0,10 11,23 

Сурови влакнини, % 0,86 2,38 1,59 0,10 0,48 0,23 30,15 

Сурова пепел, % 1,83 2,45 2,12 0,04 0,17 0,03 7,91 

Маса на 1000 зърна, g 21,42 32,46 25,45 0,72 3,40 11,54 13,35 

Стъкловидност, % 47,50 66,67 54,71 0,98 4,61 21,23 8,42 

СЧ, cm
3
 2,83 10,00 4,62 0,40 1,89 3,56 40,85 

ФЧ, min 21,67 37,00 28,55 0,85 4,00 16,00 14,01 

ДМГ, % 0,00 11,88 2,58 0,68 3,21 10,31 124,31 

ОГ, mm 0,00 4,00 0,30 0,21 1,00 1,01 330,65 

ЧХС, усл. ед. 0,00 14,67 0,67 0,67 3,13 9,78 469,05 

ДСГ, % 0,00 2,12 0,19 0,13 0,60 0,36 323,87 
MIN-минимална стойност на показателя; MAX-максимална стойност на показателя; Mean-средна 

стойност на показателя; SE-стандартна грешка; SD-стандартно отклонение; V-варианс; CV %-

коефициент на вариране. СЧ-седиментационно число; ФЧ-ферментационно число; ДМГ-добив мокър 

глутен; ОГ- отпускане на глутен; ЧХС – число на хлебопекарна сила; ДСГ – добив на сух глутен. 
 

В таблица 7 са представени данните за фракционен състав на белтъка и общ азот в 

зърното на 22 образеца еднозърнест лимец от реколтната 2016-та година. Установено е 

съотношението на фракциите глутенини към глиадини в протеиновия състав на 

образците. Съдържанието на двете основни протеинови фракции – глутенини и 

глиадини, които се различават по разтворимостта си и структурират глутена, варира в 

зависимост от генотипа. В нашето изследване при 7 от 22-та образеца еднозърнест 

лимец, частта на глиадините надвишава тази на глутенините. При два образеца (BGR 

30026 и В3Е0025) отношението е изравнено. Средно за образците отношението е по-

ниско за глиадиновата фракция (1:0,896). Установено е слабо вариране по този признак 

между изследваните образци. Частта на глиадина е най-висока при образците: BGR 
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30027 (1,110 части) и BGR 30022 (1,107 части). Най-ниско отношение на глиадина се 

отчете при BGR 19063 (0,577 части) и BGR 19079 (0,590 части) (таблица 7). 

3. Оценка на изпитваните образци еднозърнест лимец на абиотичен и биотичен 

стрес при контролирани условия 

В таблица 8 са представени резултатите от тригодишно проучване на 22 

образеца еднозърнест лимец по показателя студоустойчивост. Средно за тригодишния 

период при -18
0
C, най-добра студоустойчивост от образците еднозърнест лимец се 

отчете за BGR 30035 с 97,4% и BGR 19065 с 97,8%, както и още 6 образеца с над 97% 

преживяемост. Според средните резултатите се класират малко под устойчивия 2-ри 

стандарт Победа. Само два образеца се класират под силно чувствителния стандарт Сан 

Пасторе. При -14
0
C само BGR 19055 не достига чувствителния стандарт Сан пасторе по 

средна преживяемост, а 10 образеца са между стандартите Сан пасторе и Русалка. 

Останалите имат 100% -ва средна преживяемост, като всички останали стандрти 

(таблица 8). 

Оценка на изпитваните образци на биотичен стрес 

Данните получени от полската фитопатологична оценка по отношение на 

изпитваните селекционни материали за устойчивост към причинителя на кафявата 

листна ръжда Puccinia recondita показват че през 2015 г. и 2016 г. нападението от 

причинителя на болестта варираше от 0,0% до 80,0%. Висока устойчивост (VR) към 

гъбата показаха почти всички образци с изключение на BGR 30030.  

По отношение на реакцията на образците еднозърнест лимец към гъбата причинител на 

жълта ръжда – Puccinia striiformis, следва да посочим, че през 2015 г. и през 2016 г. не 

беше констатирано нападение. През двете години на изпитването се установи висока 

устойчивост (VR). Няма данни за чувствителни контролни образци в полския опит през 

годините на изследване.  

Таблица 7. Фракционен състав на белтъка, съдържание на общ азот и сухо вещество в 

зърното на образците еднозърнест лимец, реколтирани през 2016 година 

 

BGR 
Глобулини, 

% 

Глиадини, 

% 

Глутенини, 

% 

Склеро 

протеини, 

% 

Съотношение 

глутенини:глиадини 

BGR 19069 0,35±0,005 0,39±0,000 0,38±0,005 0,12 1:1,040 

BGR 19065 0,24±0,005 0,38±0,015 0,49±0,010 0,15 1:0,766 

BGR 30035 0,28±0,005 0,36±0,010 0,47±0,000 0,15 1:0,766 

BGR 19078 0,31±0,005 0,26±0,020 0,28±0,010 0,13 1:0,927 

BGR 30022 0,21±0,005 0,31±0,000 0,28±0,000 0,10 1:1,107 

BGR 19061 0,35±0,005 0,22±0,000 0,24±0,000 0,12 1:0,938 

BGR 19079 0,25±0,000 0,23±0,000 0,39±0,000 0,10 1:0,590 

BGR 11001 0,27±0,000 0,20±0,000 0,29±0,000 0,12 1:0,690 

BGR 12386 0,26±0,010 0,26±0,015 0,41±0,020 0,10 1:0,622 

BGR 19063 0,30±0,000 0,23±0,015 0,39±0,000 0,11 1:0,577 

BGR 30031 0,41±0,000 0,35±0,000 0,32±0,000 0,12 1:1,094 

BGR 30028 0,29±0,000 0,40±0,050 0,38±0,010 0,12 1:1,041 

BGR 30026 0,33±0,010 0,48±0,005 0,48±0,005 0,20 1:1,000 

BGR 19055 0,27±0,000 0,35±0,000 0,41±0,000 0,16 1:0,854 

B2E0417 0,36±0,005 0,31±0,005 0,32±0,005 0,16 1:0,969 

B3E0025 0,38±0,005 0,27±0,000 0,27±0,000 0,12 1:1,000 

BGR 28720 0,23±0,000 0,36±0,005 0,40±0,000 0,11 1:0,887 

BGR 26774 0,24±0,000 0,29±0,005 0,36±0,005 0,12 1:0,803 

BGR 30027 0,35±0,005 0,41±0,005 0,37±0,005 0,14 1:1,110 

BGR 28717 0,32±0,005 0,38±0,010 0,37±0,000 0,14 1:1,027 

BGR 30036 0,26±0,005 0,35±0,000 0,34±0,000 0,11 1:1,029 

BGR 30030 0,29±0,005 0,35±0,005 0,39±0,000 0,11 1:0,885 

Средно 0,30±0,053 0,32±0,072 0,36±0,068 0,13±0,024 1:0,896±0,168 
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Таблица 8. Изследване на образцте еднозърнест лимец по отношение на реакцията им 

към отрицателен температурен стрес за периода 2015-2017 г. 

Сортове пшеница в скалата за студоустойчивост: Мироновска 808 и Победа – отлична; Безостая 1 – 

много добра; No301-добра; Русалка-средна; Сан Пасторе – слаба. 

 

4. Определяне на генетичната идентичност на образците еднозърнест лимец чрез 

метода на ISTA за сортова идентификация 

На фиг. 2 е представена електрофореграма на глиадинови спектри на 22 

образеца еднозърнест лимец. Генотиповете са в различна степен сходни по глиадинов 

спектър. По-голямо вариране се наблюдава в ω- и γ-глиадините и по-незначително в α- 

и β-глиадините. Както е представено някои образци имат сравнително голям брой 

еднакви компоненти от глиадиновия спектър. Това показва, че те са близкородствени и 

имат висока степен на генетично сходство. Като обща тенденция при изследваните 

генотипове еднозърнест лимец, следва да се отбележи, че няма съществени разлики в 

спектъра на α-глиадините. 

На фигура 3 е представено генетичното сходство/отдалеченост на образци 

еднозърнест лимец по глиадинови спектри по метода на Ward. От дендограмата е 

видно, че образците са групирани в 2 основни клъстера с дистанция на връзката от 1,9 

единици на сходство. Първата група се състои от 12 образеца, разделени на три 

подгрупи, като нивата на сходство между тях са при 1,0 и 0,8 единици по скалата на 

сходство. Най-близките образци в тези подгрупи са 14 (BGR 19055) и 15 (В2Е0417), 11 

(BGR 30031) и 10 (BGR 19063), 18 (BGR 26774) и 12 (BGR 30028), 7 (BGR 19079) и 6 

(BGR 19061), 9 (BGR 12386) и 5 (BGR 30022), 13 (BGR 30026) и 8 (BGR 11001). 

Другата основна група образци е разделена на 2 подгрупи при ниво 0,9 единици по 

скалата на сходство. В първата подгрупа са включени номерата 20 (BGR 28717), 21 

(BGR 30036), 19 (BGR 30027), 17 (BGR 28720), 16 (В3Е0025) и 3 (BGR 30035), а във 

втората 4 (BGR 19078), 22 (BGR 30030), 2 (BGR 19065) и 1 (BGR 19069). От анализа се 

вижда, че няма образци с пълно сходство, а нивото на сходство варира между 0,1 и 1,9 

единици от скалата. Генетичno най-отдалечени са образците позиционирани като 7 и 1 

(BGR 19079) и (BGR 19069). 

Образец 

Средно 

2015-2017 г. Образец 

Средно 

2015-2017 г. 

-14
0
C -18

0
C -14

0
C -18

0
C 

St. 1-Мироновска 808 100 98,9 St. 1-Мироновска 808 100 98,9 

St. 2-Победа 100 98,9 St. 2-Победа 100 98,9 

St. 3-Безoстая-1 100 91,0 St. 3-Безoстая-1 100 91,0 

St. 4-№ 301 100 84,6 St. 4-№ 301 100 84,6 

St. 5-Русалка 100 79,5 St. 5-Русалка 100 79,5 

St. 6-Сан пасторе 90,63 41,4 St. 6-Сан пасторе 90,63 41,4 

BGR 19069 100 97,5 BGR 30028 100 95,5 

BGR 19065 100 97,8 BGR 30026 100 97,6 

BGR 30035 100 98,4 BGR 19055 88,9 48,4 

BGR 19078 100 56,5 B2E0417 96,7 97,6 

BGR 30022 100 76,2 B2E0025 98,9 96,9 

BGR 19061 94,9 20,6 BGR 28720 100 79,5 

BGR 19079 96,6 27,7 BGR 26774 100 97,5 

BGR 11001 98,9 49,5 BGR 30027 100 97,1 

BGR 12386 100 91,5 BGR 28717 98,5 65,3 

BGR 19063 97,6 56,0 BGR 20036 93,0 90,3 

BGR 30031 99,0 74,9 BGR 30030 98,7 97,4 
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Фиг. 2. Електрофореграма на глиадинови спектри на образци от еднозърнест лимец: 1-

BGR 19069, 2- BGR 19065, 3- BGR 30035, 4- BGR 19078, 5- BGR 30022, 6- BGR 19061, 

7- BGR 19079, 8- BGR 11001, 9- BGR 12386, 10- BGR 19063, 11- BGR 30031, 12- BGR 

30028, 13- BGR 30026, 14- BGR 19055, 15-B2E0417, 16-B3E0025, 17- BGR 28720, 18- 

BGR 26774, 19- BGR 30027, 20- BGR 28717, 21- BGR 30036, 22- BGR 30030 

 

Фиг. 3. Клъстер анализ на глиадиновите спектри от образци от еднозърнест лимец 

по метода на Ward (1-BGR 19069, 2- BGR 19065, 3- BGR 30035, 4- BGR 19078, 5- BGR 

30022, 6- BGR 19061, 7- BGR 19079, 8- BGR 11001, 9- BGR 12386, 10- BGR 19063, 11- 

BGR 30031, 12- BGR 30028, 13- BGR 30026, 14- BGR 19055, 15-B2E0417, 16-B3E0025, 

17- BGR 28720, 18- BGR 26774, 19- BGR 30027, 20- BGR 28717, 21- BGR 30036, 22- 

BGR 30030) 

Tree Diagram for 22 Variables
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III. СПЕЛТА 

1. Агрономическа характеристика на 23 образци спелта (Triticum spelta L.) 

Средната изчислена площ на подфлаговия лист при 23 образеца спелта е 23,97 

cm
2
. При образец BGR 31344 листната площ е най-голяма (33,00 cm

2
+++), 

статистически доказано при p≤0,001. Растенията от образец BGR 31896 са доказано 

най-високи (141,24 cm +++) при p≤0,001. Най-ниски са растенията от образците 

B2000277 и B2000279 (съответно 97,70 cm --- и 102,76 cm ---), като резултатите са 

доказани при p≤0,001. Най-много продуктивни братя има образец 10975 (12,09 бр.++) 

доказано при ниско ниво на статистическа значимост (p≤0,05). Дължината на 

продуктивната част от класа е средно 15,82 cm. Образец B2000282 е с най-дълъг клас 

без осили (19,98 cm ++), доказан при p≤0,01. Броят на класчетата в класа е най-висок 

при BGR 31344 (28,54 бр.+++), доказано при p≤0,001. Образец B2000281 се 

характеризира с най-висока маса на зърната в класа (2,11 g+++), доказано при p≤0,001. 

Броя на зърната в централния клас е средно 42,32 бр. При B2000282 този брой е най-

висок (50,81 бр.+++). Най-висока маса на зърната в растенията е отчетена при BGR 

19018 (13,39 g+++) и BGR 10978 (12,34 g+), доказани съответно при на-високите и най-

ниски нива на статистическа значимост (p≤0,001 и p≤0,05).. Биологичният рандеман на 

зърното при изследваните образци спелта е средно 53,43%. Най-висок е рандеманът на 

зърното при BGR 28710 (58,31%), но този резултат не е статистически доказан 

(Таблица 9). 

2. Оценка на изпитваните образци по биохимични и технологични показатели 
Средното съдържание на протеин в зърното от 23-те проучвани образци спелта е 

14,41%. Образците, при които е отчетено най-високо процентно протеиново 

съдържание са: BGR 33817 (15,65%++) и BGR 31896 (15,48%+) (таблица 15). Образците 

с най-високо процентно съдържание на лизина са: BGR 31889 (0,43%+++) и BGR 31240 

(0,42%+++), доказани при p≤0,001. Процентното съдържание на лизин спрямо протеина 

в зърното е най-високо в образците: BGR 31889 (3,16%+++) и BGR 31240 (2,96%+++), 

доказани при p≤0,001. Най-голям дял на сурова пепел е отчетен при образците: BGR 

10978 (2,51%+++) и B2000283 (2,28%+++), доказано при p≤0,001. Най-високите 

претеглени стойности на показателя маса на 1000 зърна са при образците B2000281 

(48,57 g+++) и BGR 19018 (45,96 g+++), статистически доказано при p≤0,001. 

Анализираните образци спелта се характеризират с брашнесто-стъкловиден лом на 

зърното, който изразен в процент варира между 40,50%--- за B2000278 и 67,25%+++ за 

BGR 23639, доказани при p≤0,001. Доказани разлики са установени при 12 от образците 

(таблица 15). Най-висок добив на мокър глутен е отчетен при BGR 23639 (41,10%++) и 

BGR 33817 (40,45%++), доказани при p≤0,01. Доказано по-високи стойности на 

съдържание на сух глутен са установени при образците: BGR 23639 (13,66%++) и BGR 

17294 (13,57%++) (таблица 15). Най-силно отпускането на глутена е измерено за 

образец BGR 23639 (11,75 mm++) и BGR 31889 (11,25 mm++), доказани при p≤0,01. 

Условните единици отбелязани при показателя число на хлебопекарна сила при 

изследваните образци спелта са доказани за 5 от образците. Най-високата доказана при 

p≤0,05 е за В2000280 (74,50+) и В2000277 (74,25+). Относително най-високо 

седиментационно число е регистрирано при BGR 33817 (38,25 cm
3
+++), следван от 

BGR 19018 (37,25 cm
3
+++) и B2000279 (31,50 cm

3
+++). По отношение на показателя 

ферментационно число най-дълго време е отчетено за BGR 19018 (181,25 min+++) и 

BGR 28710 (159,50 min+++), доказано при p≤0,001 (таблица 10). 
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Таблица 9. Достоверност на разликите между средният стандарт от опита и изследваните образците от Triticum spelta по проучваните 

стопански показатели 
BGR ДПФЛ ШПФЛ ЛППФ ВР ОБ БПБ ДКБО БКЦК МЗЦК БЗЦК МЗР РЗ 

ST 27,89 1,30 23,97 117,96 13,13 9,99 15,82 23,68 1,55 42,32 9,90 53,43 

BGR 31896  30,95+ 1,52+++ 31,01+++ 141,24+++ 14,60 11,13 16,84 21,31--- 1,46 35,73-- 10,27 54,43 

BGR 17293  25,07- 1,11--- 18,42-- 117,23 14,01 10,98 12,32- 20,53--- 1,18--- 34,60--- 7,94 51,03 

BGR 23639  25,71 1,13--- 19,37-- 127,59++ 11,84 9,29 16,09 23,34 1,45 40,88 7,68- 53,44 

BGR 31344  33,71+++ 1,46+++ 33,00+++ 128,67+++ 11,77 7,84-- 18,45 28,54+++ 1,77+ 49,62++ 9,48 55,68 

BGR 10973  28,31 1,16--- 21,39 119,69 12,89 10,27 14,63 21,63--- 1,26-- 35,68-- 9,15 51,70 

BGR 17294  22,43--- 1,10--- 16,05--- 120,47 13,43 10,47 12,53- 20,53--- 1,25-- 36,08-- 7,48- 54,11 

BGR 28710  30,42 1,47+++ 29,89++ 135,79+++ 11,90 8,94 15,31 23,19 1,83+ 42,59 11,01 58,31 

BGR 33817  30,81+ 1,54+++ 31,50+++ 129,90+++ 15,00 9,51 17,00 21,89--- 1,44 41,11 10,44 52,83 

BGR 10974  26,90 1,21- 21,45 131,28+++ 13,57 10,32 17,61 24,57 1,71 47,02+ 12,21+ 54,22 

BGR 10975  24,76- 1,08--- 17,53--- 122,52 15,31+ 12,09++ 13,05- 20,38--- 1,20-- 34,01--- 10,06 54,18 

BGR 26757  25,82 1,15--- 19,47-- 125,89+ 13,60 10,76 16,78 23,27 1,85++ 45,97 10,84 57,31 

BGR 12384 29,82 1,31 25,92 118,31 14,62 11,44 17,62 23,49 1,41 41,78 9,69 53,77 

BGR 19018  23,80-- 1,12--- 17,48--- 107,88--- 14,96 11,41 13,64 20,21--- 1,90++ 41,73 13,39+++ 57,84+ 

BGR 31889 28,68 1,26 24,06 123,61 14,84 11,46 16,28 25,42+++ 1,30- 43,52 9,24 54,16 

BGR 31240  27,95 1,28 23,65 114,61 15,09 11,27 13,87 25,29++ 1,08--- 38,70 8,22 50,66 

BGR 10978  28,56 1,41+ 27,04 120,51 14,88 10,80 14,03 25,76+++ 1,66 46,31+ 12,34+ 54,42 

B2000277  25,60 1,29 21,94 97,70--- 12,04 9,56 15,56 24,67 1,69 47,09 9,42 51,73 

B2000278  25,94 1,34 23,10 107,06--- 10,54- 8,46- 15,25 22,77 1,77+ 39,54 9,57 53,25 

B2000279  27,05 1,34 24,30 102,76--- 12,48 9,21 15,68 25,13++ 1,53 40,01 8,96 51,23 

B2000280   28,37 1,33 25,35 102,80--- 12,27 9,08 17,04 26,37+++ 1,68 44,51 9,18 45,50-- 

B2000281     28,88 1,32 25,46 109,44-- 9,60-- 7,87-- 16,53 25,58+++ 2,11+++ 50,42+++ 11,69 56,80 

B2000282    31,72++ 1,43++ 29,98++ 104,88--- 9,81-- 8,51- 19,98++ 25,87+++ 1,48 50,81+++ 9,26 54,96 

B2000283     30,3 1,56+++ 30,91+++ 103,44--- 13,10 9,13 17,76 24,89+ 1,64 45,69 10,18 47,35- 

LSD 5% 2,70 0,08 3,62 6,05 2,13 1,47 2,67 1,03 0,21 4,51 1,97 5,22 

LSD 1% 3,55 0,11 4,76 7,96 2,80 1,93 3,51 1,35 0,28 5,93 2,59 6,87 

LSD 0,1% 4,54 0,14 6,09 10,18 3,59 2,47 4,49 1,73 0,36 7,59 3,32 8,79 
+++/--- Средната разлика е значима при ниво на достоверност p≤0,001;++/--Средната разлика е значима при ниво на достоверност p≤0,01;+/-Средната разлика е 

значима при ниво на достоверност p≤0,05, ДПФЛ-дължина на подфлагов лист (cm), ШПФЛ-ширина на подфлагов лист (cm), ЛППФЛ-листна площ на подфлагов 

лист (cm
2
), ВР-височина на растението (cm), ОБ- обща братимост (бр.), БПБ- брой продуктивни братя (бр.), ДКБО-дължина на класа без осили (cm), БКЦК-брой 

класчета в централен клас (бр.), МЗЦК-маса на зърната от централен клас (g), БЗЦК-брой зърна от централен клас (бр.), МЗР-маса на зърната от растение (g), РЗ-

рандеман на зърното (%); ST – стандарт, който е средна стойност на показателя за образците 
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Таблица 10. Достоверност на разликите между средният стандарт от опита и изследваните образците спелта по проучваните 

технологични и биохимични показатели 

Показател 
МХЗ 

(g) 

С 

(%) 

СЧ 

(cm3) 

ФЧ 

(min) 

ДМГ 

(%) 
ОГ (mm) 

ЧХС 

(усл. ед.) 

ДСГ 

(%) 
СП (%) 

Л 

(%) 

ЛП 

(%) 

СП 

(%) 

ST 36,65 56,07 25,41 81,67 36,58 8,72 64,95 12,28 14,46 0,36 2,52 2,13 

BGR 31896  40,83 53,25 21,00-- 141,50++ 38,11 7,25 71,50 12,89 15,48+ 0,40++ 2,57 2,17 

BGR 17293  33,89 54,50 27,50 94,00 38,32 9,63 63,25 12,44 14,85 0,41+++ 2,72 2,02-- 

BGR 23639  35,32 67,25+++ 22,00- 53,50 41,10++ 11,75++ 53,25-- 13,66++ 15,36+ 0,35 2,27- 2,27++ 

BGR 31344  35,50 62,50+ 26,00 88,00 37,17 10,50 57,00 11,82 13,94 0,34- 2,41 2,06 

BGR 10973  35,24 56,00 25,00 78,00 36,96 9,88 59,75 12,79 15,19 0,36 2,37 2,15 

BGR 17294  34,84 55,50 24,75 77,00 39,62+ 9,75 59,25 13,57++ 15,37+ 0,40+++ 2,60 2,10 

BGR 28710  42,56+ 52,75 30,50+++ 159,50+++ 39,53+ 7,50 70,00 13,39+ 15,27 0,38 2,48 2,20 

BGR 33817  35,18 58,75 38,25+++ 114,50 40,45++ 8,75 69,50 13,32+ 15,65++ 0,40++ 2,52 2,18 

BGR 10974  35,90 55,00 26,00 70,50 35,82 9,75 59,50 11,98 14,33 0,36 2,51 2,16 

BGR 10975  34,94 60,25 25,00 88,50 38,21 7,75 68,75 12,84 14,69 0,37 2,36 2,16 

BGR 26757  39,92 57,00 21,00-- 67,00 36,12 9,25 61,00 12,12 14,09 0,34 2,43 2,10 

BGR 12384 33,48 65,25++ 22,00- 63,00 36,36 8,75 63,50 12,00 13,97 0,40+++ 2,89++ 1,98--- 

BGR 19018  45,96+++ 66,50+++ 37,25+++ 181,25+++ 35,26 9,50 63,50 11,68 14,17 0,34 2,37 2,14 

BGR 31889 29,62-- 65,25++ 24,50 50,00 35,66 11,25++ 54,00- 11,82 13,44- 0,43+++ 3,16+++ 2,07 

BGR 31240  26,29--- 65,00++ 23,00 52,50 35,60 7,00 71,50 11,89 14,32 0,42+++ 2,96+++ 2,11 

BGR 10978  33,46 56,25 17,00--- 33,50- 35,04 7,13 73,00 11,58 14,49 0,38 2,64 2,51+++ 

B2000277  35,65 46,75-- 22,25- 64,00 33,21- 7,00 74,25+ 11,62 13,95 0,34 2,46 2,23+ 

B2000278  44,39++ 40,50--- 18,50--- 39,00- 33,12- 6,50- 72,50 11,27- 13,57- 0,33-- 2,49 2,13 

B2000279  37,43 62,75+ 31,50+++ 74,00 36,27 10,75+ 58,25 12,11 14,37 0,34 2,42 1,99--- 

B2000280   36,37 43,75--- 29,75++ 88,75 35,33 6,50- 74,50+ 12,22 14,07 0,32--- 2,28- 2,03- 

B2000281     48,57+++ 52,50 29,25++ 126,00+ 32,64-- 6,88- 73,75+ 11,74 13,59- 0,30--- 2,23- 1,99--- 

B2000282    29,30-- 43,25--- 22,50- 40,00- 36,84 9,25 61,25 12,17 14,10 0,32--- 2,30- 2,09 

B2000283     38,20 49,00- 20,00--- 34,50- 34,67 8,50 61,00 11,64 14,42 0,3656 2,55 2,28+++ 

LSD 5% 5,28 5,48 2,79 39,60 2,71 1,81 8,47 0,89 0,84 0,02 0,22 0,08 

LSD 1% 6,95 7,25 3,69 52,39 3,59 2,40 11,21 1,18 1,11 0,03 0,29 0,11 

LSD 0,1% 8,89 9,32 4,75 67,39 4,62 3,08 14,42 1,52 1,43 0,04 0,38 0,14 
+++/--- Средната разлика е значима при ниво на достоверност p≤0,001,++/--Средната разлика е значима при ниво на достоверност p≤0,01, +/-Средната разлика е 

значима при ниво на достоверност p≤0,05. ST – стандарт, който е средна стойност на показателя за образците. МХЗ-маса на 1000 зърна (g), С-стъкловидност (%), 

СЧ-седиментационно число (cm3), ФЧ-ферментационно число (min), ДМГ-добив мокър глутен (%), ОГ-отпускане на глутена (mm), ДСГ-добив сух глутен (%), 

СП-суров протеин (%), Л-лизин (%), ЛП-лизин в протеина (%), СП-сурова пепел (%). 
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3. Оценка на изпитваните образци спелта на абиотичен и биотичен стрес при 

контролирани условия 

Оценка на изпитваните образци спелта към влиянието на осмотичен стрес 

В таблица 11 са представени резултатите за 23 образеца спелта при условия на 

осмотичен стрес в разтвор от захароза. Общия анализ показва, че по-толерантна 

реакция на осмотичен стрес при образците от спелта се наблюдава при растежа на 

първичните коренчета в сравнение с растежа на колеоптилите. При най-толерантните 

на осмотичен стрес образци като BGR 10975 (0,67 и 0,72), В2000282 (0,81 и 0,80) и 

В2000283 (0,84 и 0,83) отношението корен/колеоптил намалява в най-висока степен. 

Прегледът на резултатите позволява да посочим най-толерантните от изследваните 

образци въз основа на комплексния показател съотношение корен/колеоптил при 

вариантите на осмотичен стрес: 1) контрола – BGR 10974 и BGR 17293; 2) умерен – 

BGR 10975 и В2000282; 3) силен – BGR 10975 и В2000282. 

Оценка на изпитваните образци спелта към студоустойчивост 

Средно за тригодишния период при -18
0
C, най-добра студоустойчивост от 

образците спелта се отчете за B2000280 с 64,3% и В2000277 и BGR 19018 с 63,8%, 

както и още 8 образеца с над 50% средна преживяемост. Според средните резултатите 

всички образци се класират под силно чувствителния 6-ти стандарт Сан пасторе.  

Имунитетна реакция на 23 образеца спелта към причинителя на кафява ръжда - 

Puccinia recondita Rob. Et. Desm. f. sp. tritici 

През 2015 г. при оценяването на образците спелта нападението от причинителя 

на болестта варираше от 0,0% до 80,0%. Висока устойчивост (VR) към гъбата показаха 

три образеца: B2000278, В2000282, В2000283. При осем от образците типа на инфекция 

са отчете като средно чувствителен (MS) със степен на нападение от 5 до 20%. 

Останалите образци бяха отбелязани със силно чувствителна реакция към патогена, 

като степента на нападение бе от 10 до 80%. През следващата опитна година 

състоянието на образците се различаваше, като не бяха отбелязани образци със 

устойчива реакция. Отново осем образеца бяха отчетени със средночувствителна 

реакция (MS) и степен на нападение от 20 до 40%. Останалите 15 образеца показаха 

силно чувствителна реакция със степен на нападение от 20 до 80%.  

Имунитетна реакция на 23 образеца спелта към причинителя на жълта ръжда - 

Puccinia striformis West. 

По отношение на реакцията на образците спелта към гъбата причинител на 

жълта ръжда – Puccinia striiformis за 2015 и 2016 година, беше констатирано нападение 

само при BGR 31896, В2000277 и В2000278. Типа на нападение при тях беше 

средночувствитена (MS) и един силночувствителна (S). При всички останали реакцията 

бе високоустойчива (VR) 

Устойчивост към фузариоза по класа (Fusarium culmorum) 

В таблица 12 е представена реакцията на проучваните образци спелта към 

причинителя на фузариоза по класа (Fusarium culmorum) за периода 2015-2016 г. През 

2015 г. бяха отчетени 8 образеца с ниска степен на нападение до 10% спрямо 

проучвания патоген, като общата степен на нападение по класа варираше в границите 

от 5,0% до 100%. През следващата година от изследването (2016 г.) при оценяването на 

материалите 13 от тях реагираха с по-високо нападение от предходната година, 

дължащо се главно на метеорологичните условия (валежи, температура) по време на 

вегетацията. При образци BGR 23639, BGR 31344 и BGR 33817 се отчете най-слабо 

поражение от гъбата средно за двете опитни години (15,0%). 
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Таблица 11. Реакция на проучваните 22 образеца спелта към две нива на осмотичен стрес индуциран в разтвор от захароза (средно за 

три годишен период) 

Образец 

Дължина на корени, cm Дължина на колеоптила, cm Коефициент на депресия, % Съотношение корен/колеоптил 

корен/колеоптил 
0 M  

захароза 

0,5 M 

захароза 

 

1,0 M  

захароза 

0 M  

захароза 

0,5 M  

захароза 

1,0 M 

захароза 

0,5 M захароза 

р-р 

1,0 M захароза 

р-р 

0 М 

захароза 

 

0,5 M 

захароза 

1,0 M 

захароза Корени Колеоп. Корени Колеоп. 

Катя-st. 8,44 4,66 4,44 6,67 3,21 3,17 44,8 51,9 47,4 52,5 1,27 1,45 1,40 

BGR 31896 6,61** 3,66*** 3,62* 8,25*** 3,50 n.s. 3,47 n.s. 44,6 57,6 45,2 57,9 0,80 1,05 1,04 

BGR 17293 5,52*** 2,83*** 2,77*** 8,08*** 3,52 n.s. 3,42 n.s. 48,7 56,4   49,8 57,7 0,68 0,85 0,84 

BGR 23639 7,33 n.s. 4,45 n.s. 3,89* 8,85*** 3,80* 3,58 n.s. 39,3 57,1 46,9 59,5 0,83 1,17 1,09 

BGR 31344 6,80 n.s. 2,95*** 2,90*** 8,06*** 3,17 n.s. 3,11 n.s. 56,6 60,7 57,4 61,4 0,84 0,93 0,93 

BGR 10973 8,89 n.s. 5,12 n.s. 5,02* 9,65*** 4,35*** 4,23*** 42,4 54,9 43,5 56,2 0,92 1,18 1,21 

BGR 17294 7,82 n.s. 3,76** 3,59** 8,96*** 3,98* 3,59 n.s. 51,9 55,6 54,1 59,9 0,87 0,94 1,00 

BGR 33817 4,32*** 2,00*** 1,84*** 5,90 n.s. 2,10** 1,35*** 53,7 64,4 57,4 77,1 0,73 0,95 1,36 

BGR 10974 4,63*** 2,97*** 2,88*** 7,17** 2,92 n.s. 2,78 n.s. 35,9 59,3 37,8 61,2 0,65 1,02 1,04 

BGR 10975 5,65*** 2,08*** 1,85*** 6,24 n.s. 3,12 n.s. 2,57 n.s. 63,2 50,0 67,3 58,8 0,91 0,67 0,72 

BGR 26757 7,39 n.s. 5,11 n.s. 4,57 n.s. 9,21*** 4,69*** 4,31*** 30,9 49,1 38,2 53,2 0,80 1,09 1,06 

BGR 12384 5,30*** 3,21** 2,56*** 7,01 n.s. 3,25 n.s. 2,42*** 39,4 53,6 51,7 65,5 0,76 0,99 1,06 

BGR 19018 7,72 n.s. 4,65 n.s. 4,42 n.s. 7,43* 3,66 n.s. 3,24 n.s. 39,8 50,7 42,7 56,4 1,04 1,27 1,36 

BGR 31889 6,96 n.s. 4,08 n.s. 3,30** 8,39*** 3,94* 3,27 n.s. 41,4 53,0 52,6 61,0 0,83 1,04 1,01 

BGR 31240 6,35* 3,40** 2,41*** 7,90*** 3,34 n.s. 2,86 n.s. 46,5 57,7 62,0 63,8 0,80 1,02 0,84 

BGR 10978 6,27* 3,61* 2,91*** 5,96 n.s. 2,97 n.s. 2,44** 42,4 50,2 53,6 59,1 1,05 1,22 1,19 

В2000277 7,57 n.s. 3,68* 3,04*** 7,05 n.s. 2,77* 2,63* 51,4 60,7 59,8 62,7 1,07 1,33 1,16 

В2000278 9,97 n.s. 4,51 n.s. 3,89* 6,60 n.s. 3,23 n.s. 3,23 n.s. 54,8 57,5 54,9 57,5 1,31 1,40 1,39 

В2000279 7,78 n.s. 3,62* 3,26** 8,03*** 3,65 n.s. 3,09 n.s. 53,5 54,5 58,1 61,5 0,97 0,99 1,06 

В2000280 6,64* 2,84*** 2,41*** 7,38** 3,11 n.s. 2,46* 57,2 57,9 63,7 66,7 0,90 0,91 0,98 

В2000281 7,66 n.s. 3,59* 3,07*** 7,65** 3,80 n.s. 3,79* 53,1 50,3 59,9 50,5 1,00 1,00 0,81 

В2000282 5,51*** 2,46*** 2,39*** 6,25 n.s. 3,10 n.s. 2,97 n.s. 55,4  50,4 56,6 52,5 0,88 0,81 0,80 

В2000283 4,64*** 2,22*** 2,09*** 5,87 n.s. 2,64 n.s. 2,53 n.s. 52,2 55,0 55,0 56,9 0,79 0,84 0,83 

Статистическа значимост на разликите спрямо стандарта сорт Катя: n.s.- недоказана разлика при p>0,05, * доказана разлика при p≤0,05, ** доказана разлика при 

p≤0,01,*** доказана разлика при p≤0,001; К-корен, КЛ-колеоптил, ДК-дължина на корен, ДКЛ-дължина на колеоптил, КД-коефициент на депресия, Съотношение 

К/КЛ- 
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Таблица 12. Реакция към причинителя на фузариоза по класа (Fusarium culmorum) при 

образците спелта, през периода 2015-2016 г. 

№ 
Номер на 

образеца 

Степен на  

нападение, 

% 
№ 

Номер на 

образеца 

Степен на  

нападение, 

% 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

1 BGR 31896 30,0 30,0 12 BGR 12384 20,0 30,0 

2 BGR 17293 40,0 40,0 13 BGR 19018 90,0 85,0 

3 BGR 23639 10,0 20,0 14 BGR 31889 20,0 40,0 

4 BGR 31344 10,0 20,0 15 BGR 31240 5,0 55,0 

5 BGR 10973 70,0 50,0 16 BGR 10978 80,0 60,0 

6 BGR 17294 40,0 50,0 17 В2000277 80,0 70,0 

7 BGR 28710 10,0 30,0 18 В2000278 60,0 60,0 

8 BGR 33817 10,0 20,0 19 В2000279 60.0 70,0 

9 BGR 10974 20,0 40,0 20 В2000280 10,0 40,0 

10 BGR 10975 50,0 55,0 21 В2000281 100,0 75,0 

11 BGR 26757 10,0 25,0 22 В2000282 20,0 40,0 

    23 В2000283 10,0 50,0 

 
4. Установяване на взаимодействието генотип-среда и ролята на случайните 

фактори върху фенотипното проявление на стопански, биохимични и 

технологични показатели при проучваните образци спелта 

Източниците на вариране: генотип, среда и взаимодействието генотип Х среда 

имат различен дял на влияние върху фенотипната проява на изследваните стопански 

признаци при образците спелта. Най-голям дял има средата с 35,48%, следвана от 

генотипа (29,51%), а най-малко влияние оказва генотип Х среда (13,70%). При 

биохимичните и технологичните показатели най-голям дял има генотипа (54,61% и с 

56,56%), следван от генотип Х среда (27,48% и 27,36%), а най-малко влияние оказва 

средата (9,73% и 11,36%) (таблица 13).  

Таблица 13. Сила на влияние на източниците на вариране върху проучваните 

стопански показатели при образците спелта 

Източници на 

вариране 

Средни стойности за силата на влияние на източниците на 

вариране, % 

Стопански показатели 
Генотип 29,51% 
Година 35,48% 
Генотип Х Година 13,70% 

Биохимични показатели 
Генотип 54,61% 
Година 9,73% 
Генотип Х Година 27,48% 

Технологични показатели 
Генотип 56,56% 
Година 11,36% 
Генотип Х Година 27,36% 

 
5. Определяне на генетичната идентичност на образците спелта чрез метода на 

ISTA за сортова идентификация 
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На фиг. 4 е представена електрофореграма на глиадинови спектри на образци от 

пшеница спелта. Както е видно от електрофореграмата генотиповете BGR 10978 (4) и 

BGR 23639 (5), B2000277 (17) и B2000279 (19), BGR 28710 (12) и BGR 10975 (15) са с 

еднаква конфигурация на бандовете във всички групи на глиадиновия спектър. Еднакъв 

брой и разположение на бандовете в областта на ω-глиадините имаме при генотипове: 

17- BGR 17293, 11- BGR 31892, 12- BGR 28710, 9- BGR 10974 и 15- BGR 10975; 13- 

BGR 33817, 17- B2000277, 18- B2000278, 19-B2000279, 21- B2000281 и 23- B2000283; 2- 

BGR 31889 и 6- BGR 19018.  

Генотиповете: 13- BGR 33817 и 14- BGR 10974; 17- B2000277, 18- B2000278, 19- 

B2000279, и 21- B2000281; 12- BGR 28710, 15- BGR 10975 и 22- B2000282 се 

характеризират с еднакъв брой и разположение на бандовете в областа на γ глиадините. 

При генотиповете 4- BGR 10978, 5- BGR 23639 и 8- BGR 10973; 12- BGR 28710, 13- 

BGR 33817, 14- BGR 10974, 15- BGR 10975, 16- BGR 26757, 17- B2000277, 19- 

B2000279, 20- B2000280, 21- B2000281 се наблюдава еднакъв спектър на β-глиадини. 

По отношение на α-глиадините се наблюдава вариране между образците. 
На фиг. 5 е представено клъстерирането на 23 образци спелта по генетично 

сходство/отдалеченост. Формират се две основни групи, като нивото на сходство по 

между им е 2,0 единици от скалата. Първата група се състои от 7 образеца с 

максимална разлика от 0,55 единици. Еднакви генотипове са: 4 и 5. Втората група 

включва 17 образци и се подразделя на две подгрупи при ниво 1,3. При ниво 0,5 се 

отбелязват три по-малки клъстера, като еднакви са образците 17 (B2000277) и 19 

(B2000279), а 20 (B2000280) и 21 (B2000281) са в близкородствени връзки с тях. 

Генотиповете 15 (BGR 10975) и 12 (BGR 28710) също са силно сходни. Сходство се 

отчита и между 18 (B2000278), 2 (BGR 31889) и 1 (BGR 31896); 22 (B2000282), 14 (BGR 

10974) и 11 (BGR 31892); 16 (BGR 26757) и 13 (BGR 33817); 24 (BGR 31344) и 8 (BGR 

10973). Генетически най-отдалечени са 23 (B2000283) и 1 (BGR 31896). 

 

 

                                    1   2    3     4  5   6    7   8   9 10  11  12  13  14  15 16  17  18  19  20  21 22  23 24 

Фиг. 4. Електрофореграма на глиадинови спектри на образци от спелта (1-BGR 31896, 

2- BGR 31889, 3- BGR 17293, 4- BGR 10978, 5- BGR 23639, 6- BGR 19018, 7- BGR 

31344, 8- BGR 10973, 9- BGR 17294, 10- BGR 31240, 11- BGR 31892, 12- BGR 28710, 13- 

BGR 33817, 14- BGR 10974, 15- BGR 10975, 16- BGR 26757, 17- B2000277, 18- 

α 

β 

γ 

ω 
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B2000278, 19- B2000279, 20- B2000280, 21- B2000281, 22- B2000282, 23- B2000283, 24- 

BGR 31344) 

 

Фиг. 5. Клъстериране на генотипове от пшеница спелта по метода на Ward (1-BGR 

31896, 2- BGR 31889, 3- BGR 17293, 4- BGR 10978, 5- BGR 23639, 6- BGR 19018, 7- 

BGR 31344, 8- BGR 10973, 9- BGR 17294, 10- BGR 31240, 11- BGR 31892, 12- BGR 

28710, 13- BGR 33817, 14- BGR 10974, 15- BGR 10975, 16- BGR 26757, 17- B2000277, 

18- B2000278, 19- B2000279, 20- B2000280, 21- B2000281, 22- B2000282, 23- B2000283, 

24- BGR 31344) 

ИЗВОДИ  

Двузърнест лимец 

1. Изследването на образците по морфологични признаци показва 

значително разнообразие по показателите: форма на розетката, положение на флаговия 

лист и положение на класа. По-малко е разнообразието по отношение на форма, цвят и 

окосменост на класа, цвят и форма на зърното. Няма съществени разлики по отношение 

на: цвят на осилите, големина на ушички и наличие на лигула. Висока устойчивост на 

полягане е установена при образците BGR 19046 и BGR 30039. 

2. Агрономическата оценка по единадест показателя установи, че най-

вариабилни са показателите: обща братимост, брой продуктивни братя и маса на 

зърната от централен клас. Най-малко вариабилни са: височина на растението, дължина 

на подфлагов лист и брой класчета в централен клас. 

3. По отношение на стопанските признаци при доказаност на разликите е 

установено:  

3.1. Най-висок добив на зърно от растение и най-висок рандеман на зърното 

при образците BGR 31904 и BGR 17311. 

3.2. С най-висока обща и продуктивна братимост се отличават шест образеца 

(BGR 19042, BGR 32746, BGR 32748, BGR 10998, BGR 26767, BGR 30017 и BGR 

B2000528). 
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3.3. С най-продуктивен клас се характеризира BGR 19043. С доказано най-

дълъг клас и най-голям брой класчета в централен клас са седем образеца (BGR 19039, 

BGR 19043, BGR 19044, BGR 32747, BGR 17309, BGR 30016, BGR 30018). 

3.4. Доказано най-нискостъблени са пет образеца (BGR 26764, BGR 22611, 

BGR 19042, B2000528 и BGR 19047). 

3.5. Високи корелационни връзки са доказани между: обща братимост и брой 

продуктивни братя (r=0,943**), маса на зърната в централен клас и брой на зърната в 

централен клас (r=0,730**), както и с маса на зърната от растение (r=0,647**), 

ширината на подфлагов лист и брой класчетата в централния клас (r=0,642**), 

височината на растението с дължината на класа (r=0,603**), дължината на подфлагов 

лист в обратна корелация с рандемана на зърното (r=-0,651**). 

4. Извършен е биохимичен анализ на зърното от двузърнест лимец и при 

доказаност на разликите е установено: 

4.1. Зърното на двузърнестия лимец съдържа: суров протеин в границите 13-

18,5%, лизин – 0,27-0,48%, сурови влакнини между 1,27 и 2,84% и сурова пепел от 1,21 

до 2,35%. С най-високо съдържание на протеин са образците: BGR 22611, BGR 17310 и 

BGR 32746, а образците BGR 10998, BGR 26764 и BGR 22611 – с най-високо 

съдържание на лизин.  

4.2. Фракционният състав на белтъка в зърното спрямо количеството чисти 

белтъчини се характеризира със средни стойности: 0,303% глобулини, 0,669% 

глиадини, 0,393% глутенини и 0,393% склеропротеини. Средното съотношение 

глутенини/глиадини е 1:1,97, което е индикация за слаби вискозо-еластични качества на 

глутеновия комплекс.  

5. Изследвани са технологичните качества на зърното от двузърнест лимец и 

при доказаност на разликите е установено: 

5.1. Зърното е сравнително по-дребно от това на обикновената и твърдата 

пшеница с маса на 1000 зърна от 21 до 47 g. Установени са образци с по-едро зърно с 

маса на 1000 зърна над 40g. (BGR 19034, BGR 31904, BGR 19043, BGR 17311, BGR 

30079). Стъкловидността е средна до висока със стойности от 64 до 92%, като четири 

образеца са с над 90% (В2000528, BGR 32746, BGR 19041 и BGR 19045).  

5.2. Брашното от двузърнест лимец се характеризира предимно със средна 

сила на глутена и средни хлебопекарни качества по показателите: седиментационно 

число от 21,50 до 29,50 cm
3
; ферментационно число от 23,00 до 63,33 min; количество 

мокър глутен от 23,12 до 42,71%; отпускане на глутена 6,33 до 14,83 mm; число на 

хлебопекарна сила от 42,00 до 82,25.  

5.3. Установени са образци с високи стойности за качество на глутена и 

хлебопекарни качества, които могат да се използват директно в практиката и в 

комбинативната селекция (BGR 19041, BGR 32747, ВGR 32746, ВGR 26764, BGR 19041 

и BGR 32747). 

5.4. Изследването доказва високо съдържание на сух глутен от 7,86 до 

13,96%. Една четвърт от образците се характеризират със сух глутен над 13%, което 

надвишава съдържанието му в твърдата и обикновената пшеница. 

6. Най-вариабилни за периода на изследване от биохимичните и 

технологични показателите са: отпускане на глутена и ферментационно число. Най-

слабо вариране е установено при показателите седиментационно число и суров 

протеин.  

7. Установени са високи корелационни зависимости между: добив на мокър 

и на сух глутен (r=0,949*), отпускане на глутена в обратна зависимост от числото на 

хлебопекарна сила (r=-0,873**), количеството протеин и добив на мокър и сух глутен 

(r=0,682**; r=0,650**). По отношение на биохимичните показатели се доказват високи 

корелации между: общ азот и чисти белтъци (r=0,960**), общ азот и съдържание на 
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глиадини (r=0,787**), количество на глиадините и чистите белтъци (r=0,835**). Висока 

антагонистична зависимост е установена между фракциите от глутенини и склеро-

протеини (r=-0,700**). 

8.       Реакцията на осмотичен стрес при двузърнест лимец показва: 

1.1. По-толерантна реакция при повишаване на осмотичен стрес спрямо 

контролата се наблюдава при растежа на корена в сравнение с растежа на колеоптила. 

В резултат на това съотношението дължина на корен/дължина на колеоптил увеличава 

стойността си с повишаване на осмотичната концентрация на разтвора при 33 образеца. 

1.2. Излъчени са шест образеца с най-добро съчетание на признаците растеж и 

депресия на колеоптилите, и растеж и депресия на корените при условия на осмотичен 

стрес. Два от тях (BGR 17305 и BGR 19045) се отличават с благоприятна комбинация от 

толерантност по отношение и на двата признака. Тези образци могат да се използват в 

комбинативната селекция като евентуални източници на сухоустойчивост. 

2. Установена е сравнително ниска студоустойчивост спрямо стандартите от 

обикновена пшеница. Образците BGR 30019 и BGR 30018 са с най-добра 

студоустойчивост, като се класират между най-чувствителния сорт Сан Пасторе и сорт 

Русалка със средна студоустойчивост.  

3. По отношение устойчивост към патогени е установено: 

3.1. Висока устойчивост към причинителя на кафява ръжда при три образеца: 

BGR 17306, BGR 17308 и BGR 32748. 

3.2.  Към причинителя на жълта ръжда 82% от образците проявяват висока 

устойчивост.  

3.3. Излъчен е един образец (BGR 17306) с висока устойчивост към 

причинителите на кафява и на жълта ръжда, който може да бъде използван като 

потенциален донор в комбинативната селекция.  

3.4. Изследването показа, че в извадката няма имунни и устойчиви образци 

към причинителя на фузариозата по класа. Образците двузърнест лимец реагират със 

средно чувствителна и високо чувствителна реакция към изпитвания патоген. 

4. Доказано е взаимодействието между генотип - среда и влиянието им 

върху изследваните показатели: 

4.1. При стопанските показатели генотипът влияе най-съществено върху: 

дължина на класа, брой класчета в централен клас и маса на зърната от централен клас. 

Условията на средата влияят значително върху рандеман на зърното и по-малко върху: 

дължина на подфлагов лист, маса на зърната от растение, брой продуктивни братя и 

обща братимост.  

4.2. При биохимичните и технологични показатели генотипът влияе най-

силно върху: маса на 1000 зърна, добив на мокър и сух глутен, число на хлебопекарна 

сила, ферментационно число и съдържание на сурова пепел. Годината на отглеждане 

влияе по-значително върху съдържанието на суров протеин.  

4.3. При стопанските, биохимичните и технологични показатели пробладава 

най-силно влиянието на генотипа, следвано от условията на средата през реколтната 

година и в по-малка степен комбинираното влияние на генотипа и средата. 

5. Глиадиновите спектри, получени чрез метода на ISTA могат да се 

използват за идентифициране на генотипове от Triticum dicoccon и за разпределяне по 

степен на сходство или разлика: 

5.1. Чрез Cluster анализ по метода Euclidean distance е доказано асоциирането 

на групите от клъстери, като максималната разлика между анализираните спектри 

достига 24 единици. 

5.2. Доказано е дистанциране, като най-различни са три образеца от общо 36, 

както и най-голямо сходство при четири от образците в два индивидуални клъстера: 1) 

BGR 30017 и BGR 17306; 2) BGR 26767 и BGR 32748. 
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Еднозърнест лимец 

1. Изследването на образците от еднозърнест лимец по морфологични 

признаци показва известно разнообразие по показателите: положение на флаговия лист 

и формата на ушичките, както и леко различие по цвета на класа. Не се забелязва 

разнообразие по отношение на останалите морфологични характеристики. При всички 

образци еднозърнест лимец е установена висока устойчивост на полягане.  

2. Извършена е агрономическа оценка по дванадест показателя с доказаност 

на разликите от изследването. Най-вариабилни са показателите: маса на зърната от 

растение, обща братимост и брой продуктивни братя. Най-малко вариабилни са: 

височина на растението, рандеман на зърното и дължина на подфлагов лист. 

3. По отношение на стопанските признаци при доказаност на разликите е 

установено:  

1.1. Най-висок добив на зърно от растение при B2Е0417 и BGR 19063, а най-

висок рандеман на зърното при образците BGR 28717 и BGR 30030. 

1.2. С най-висока обща и продуктивна братимост се отличават четири 

образеца (BGR 30022, BGR 19079, BGR 19055, B2Е0417). 

1.3. С най-продуктивен клас се характеризира BGR 19063. С доказано най-

дълъг клас и най-голям брой класчета в централен клас са четири образеца (BGR 30035, 

BGR 19065, BGR 1079, BGR 32747).  

1.4. Доказано най-нискостъблени са пет от образците (BGR 30022, BGR 

19061, BGR 19069, BGR 19063 и BGR 11001). 

1.5. Високи корелационни връзки са доказани между: ширината и дължината 

на подфлаговия лист към листната му площ (съответно r=0,949** и r=0,639**), обща 

братимост и брой продуктивни братя (r=0,923**), брой на продуктивни братя и маса на 

зърната в растението (r=0,614**). Дължината на класа е във висока корелация с броя на 

класчетата и зърната в него (съответно r=0,709** и r=0,611), масата и броя на зърната в 

централния клас също са във висока корелация (r=0,716**).  

4. Извършен е биохимичен анализ на зърното от еднозърнест лимец и при 

доказаност на разликите е установено: 

1.1. Зърното на еднозърнестия лимец съдържа: суров протеин в границите 

12,7-15,6%, лизин – 0,33-0,45%, сурови влакнини между 0,86 и 2,38% и сурова пепел от 

1,83 до 2,45%. С най-високо съдържание на протеин са образците: BGR 30035, BGR 

30027 и BGR 19065, а четири от образците са с най-високо съдържание на лизин (BGR 

30030, BGR 30028 и BGR 19063 и BGR 12386).  

1.2. Фракционният състав на белтъка в зърното спрямо количеството чисти 

белтъчини се характеризира със средни стойности: 0,30% глобулини, 0,32% глиадини, 

0,36% глутенини и 0,13% склеропротеини. Средното съотношение глутенини/глиадини 

е 1:0,90.  

5.  Изследвани са технологичните качества на зърното от еднозърнест лимец и 

при доказаност на разликите е установено: 

1.1. Зърното е сравнително по-дребно от това на другите пшеници с маса на 

1000 зърна от 21,42 до 36,61 g. Установени са образци с по-едро зърно с маса на 1000 

зърна над 30 g: BGR 19061, BGR 28717, BGR 30030. Стъкловидността е ниска до средна 

със стойности от 48 до 67%, като три образеца са с над 60% (BGR 12386, BGR 28720 и 

BGR 30030).  

1.2. Извуршените анализи характеризират брашното от еднозърнест лимец 

предимно със слаба сила на глутена и ниски хлебопекарни качества по показателите: 

седиментационно число от 2,83 до 10,00 cm
3
; ферментационно число от 21,67 до 37,00 

min; количество мокър глутен от 0,00 до 11,88%; отпускане на глутена 0,00 до 4,00 mm; 

число на хлебопекарна сила от 0,00 до 14,67.  
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1.3. В изследваната извадка са установени 9 образеца без присъствие на 

отмиващ се глутен, което се отчете и през трите години на опита (BGR 19061, BGR 

30031, BGR 30028, BGR 30026, B3Е0025, BGR 28720, BGR 26774, BGR 30027, BGR 

30030). Тези образци могат директно да се използват при производство на храни за 

безглутенови диети, както и в комбинативната селекция.  

6. Най-вариабилни за периода на изследване от биохимичните и 

технологични показателите са число на хлебопекарна сила и отпускане на глутена. Най-

слабо вариране е установено при показателите суров протеин и сурова пепел.  

7. Установени са високи корелационни зависимости между: добив на мокър 

и на сух глутен (r=0,664**), отпускане на глутена с добива на сух глутен (r=0,986**) и с 

добива на мокър глутен (r=0,695**). Между показателите: седиментационно и 

ферментационно число корелацията е висока (r=0,653**), както и между число на 

хлебопекарна сила с добив на сух глутен (r=0,660**). По отношение на биохимичните 

показатели се доказват високи корелации между: суров протеин и сурова пепел 

(r=0,661**), общ азот с чистите белтъци (r=0,719**) и с глиадините (r=0,627**), 

количеството на глиадините с чистите белтъци (r=0,656**). Висока антагонистична 

зависимост е установена между суровия протеин и лизина в протеина (r=-0,683**). 

8. Реакцията на осмотичен стрес при еднозърнест лимец показва: 

8.1. По-толерантна реакция спрямо осмотичен стрес се наблюдава при 

растежа на колеоптила в сравнение с растежа на корена. В резултат на това 

съотношението дължина на корен/дължина на колеоптил е по-ниско при 21 образеца за 

умерен, и 19 образеца при силен осмотичен стрес.  

8.2. Излъчени са седем образеца с най-добро съчетание на признаците растеж 

и депресия на колеоптилите, и растеж и депресия на корените при условия на 

осмотичен стрес. Образец BGR 26774 се отличава с благоприятна комбинация по 

отношение и на двата признака и може да се използват в комбинативната селекция като 

евентуален източник на сухоустойчивост. 

9. Установена е средна до добра студоустойчивост спрямо стандартите от 

обикновена пшеница. Образците BGR 30035 и BGR 19065 са с най-добра 

студоустойчивост, като се класират до най-студоустойчивите стандарти Мироновска 

808 и Победа. 

10.  По отношение устойчивост към патогени: 

10.1. Установена е висока устойчивост към причинителя на кафява ръжда при 

95,5% от образците.  

10.2. Към причинителя на жълта ръжда 100% от образците проявяват висока 

устойчивост.  

10.3. Изследването показа, че в извадката няма имунни и устойчиви образци 

към причинителя на фузариозата по класа. Образци еднозърнест лимец реагират със 

средно чувствителна и високо чувствителна реакция към изпитвания патоген. 

11. Доказано е взаимодействието между генотип и среда, и влиянието им 

върху изследваните показатели: 

11.1. При стопанските показатели генотипът влияе най-съществено върху: 

брой класчета в централен клас, височина на растението и дължина на класа без осили. 

Условията на средата влияят повече върху дължина на подфлагов лист и по-малко 

върху обща братимост, и продуктивна братимост.  

11.2. При биохимичните и технологични показатели генотипът влияе най-

силно върху: седиментационно число, стъкловидност, лизин в протеина, сурова пепел и 

сурови влакнини. Годината на отглеждане влияе по-значително върху съдържанието на 

суров протеин.  

11.3. При биохимичните и технологични показатели преобладава най-силно 

влиянието на генотипа, а при стопанските показатели – годината следвана от генотипа.  
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12. Глиадиновите спектри, получени чрез метода на ISTA могат да се 

използват за идентифициране на генотипове от Triticum monococcum L. и за 

разпределение по степен на сходство или разлика: 

12.1. Чрез Cluster анализ по метода Ward е доказано асоциирането на групите 

от клъстери, като максималната разлика между анализираните спектри достига 19 

единици. 

12.2. Доказано е дистанциране, като най-различни са четири образеца от общо 

22, както и най-голямо сходство при четири от образците в два индивидуални клъстера: 

1) BGR 19055 и В2Е0417; 2) BGR 28720 и В3Е0025. 

Спелта 

1. Изследването на образците от спелта по морфологични признаци показва 

значително разнообразие по показателите: форма на розетката, положение на флаговия 

лист и положение на класа. По-малко е разнообразието по отношение на: цвят и 

осилестост на класа и форма на зърното. Няма съществени разлики по отношение на 

останалите морфологични признаци. Висока устойчивост на полягане е установена при 

11 от образците. 

2. Извършена е агрономическа оценка по единадест показатели с доказаност 

на разликите от изследването. Най-вариабилни са показателите: листна площ на 

подфлаговия лист и маса на зърната от централен клас. Най-малко вариабилни са: 

рандеман на зърното и брой класчета в централен клас. 

3. По отношение на стопанските признаци при доказаност на разликите е 

установено:  

1.1. Най-висок добив на зърно от растение и най-висок рандеман на зърното 

при образец BGR 19018. 

1.2. С най-висока обща и продуктивна братимост се отличава образецът BGR 

10975.  

1.3. С най-продуктивен клас се характеризират B2000281 и BGR 19018. С 

доказано най-дълъг клас е B2000282 a с най-голям брой класчета в централен клас са 

седем образеца (BGR 31344, B2000280, B2000282, BGR 10978, B2000281, BGR 31889, 

BGR 31240). 

1.4. Доказано най-нискостъблени са пет образеца (B2000277, B2000279, 

B2000280, B2000283 и B2000282). 

1.5. Високи корелационни връзки са доказани между: дължината на 

подфлаговия лист с листната му площ (r=0,926**) и с ширината му (r=0,690**); 

ширината на подфлаговия лист с площта му (r=0,899**); продуктивната с общата 

братимост (r=0,838**); масата на зърната в централния клас с броя на класчетата 

(r=0,726**).  

4. Извършен е биохимичен анализ на зърното от спелта и при доказаност на 

разликите е установено: 

1.1. Зърното на спелта съдържа: суров протеин в границите 13,44-15,65%, 

лизин – 0,30-0,43% и сурова пепел от 1,98 до 2,51%. С най-високо съдържание на 

протеин са образците: BGR 33817, BGR 31896 и BGR 17294, а образците BGR 31889, 

BGR 31240 и BGR 17293 – с най-високо съдържание на лизин.  

1.2. Фракционният състав на белтъка в зърното от спелта спрямо 

количеството чисти белтъчини се характеризира със средни стойности: 0,29% 

глобулини, 0,483% глиадини, 0,482% глутенини и 0,16% склеропротеини. Средното 

съотношение глутенини:глиадини е 1:1,03.  

5. Изследвани са технологичните качества на зърното от спелта и при 

доказаност на разликите е установено: 

1.1. Зърното на спелта е сравнително по-дребно от това на обикновената и 

твърдата пшеница с маса на 1000 зърна от 26,29 до 48,57 g. Установени са образци с по-
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едро зърно с маса на 1000 зърна над 40 g: B2000281, BGR 19018, B2000278, BGR 28710, 

BGR 31896. Стъкловидността е средна със стойности от 40,50 до 67,25%, като осем 

образеца са с над 60% . 

5.2. извършените анализи характеризират брашното от спелта предимно със 

средна до висока сила на глутена и средни хлебопекарни качества по показателите: 

седиментационно число от 17,00 до 38,25 cm
3
; ферментационно число от 33,50 до 

181,25 min; количество мокър глутен от 31,64 до 41,10%; отпускане на глутена 6,50 до 

11,75 mm; число на хлебопекарна сила от 53,25 до 74,50 усл. ед.  

5.3. В изследваната извадка са установени образци с високи стойности за 

качество на глутена и хлебопекарни качества, които могат да се използват директно в 

практиката и в комбинативната селекция (B2000280, B2000277, ВGR 23639, ВGR 

33817, B2000280 и B2000278).  

5.4. изследването доказва високо съдържание на сух глутен от 11,27 до 13,66%. 

Четири от образците са със сух глутен над 13%, което надвишава съдържанието му в 

твърдата и обикновената пшеница. 

6. Най-вариабилни за периода на изследване от биохимичните и 

технологични показателите са: ферментационно число и седиментационно число. Най-

слабо вариране е установено при показателите суров протеин и сурова пепел.  

7. Установени са високи корелационни зависимости между: добив на мокър и на 

сух глутен (r=0,914**), отпускане на глутена в обратна зависимост от числото на 

хлебопекарна сила (r=-0,961**), количеството протеин и добив на мокър и сух глутен 

(r=0,827**; r=0,868**). По отношение на биохимичните показатели се доказват високи 

корелации между: общ азот и чисти белтъци (r=0,929**), общ азот и съдържание на 

глутенини (r=0,693**), количество на глутенините и чистите белтъци (r=0,696**).  

8. Реакцията на осмотичен стрес при спелта показва: 

8.1. По-толерантна реакция спрямо осмотичен стрес се наблюдава при 

растежа на корена в сравнение с растежа на колеоптила. В резултат на това 

съотношението дължина на корен/дължина на колеоптил е по-високо при 12 образеца 

за умерения и 14 образеца за силния осмотичен стрес. Спрямо контролата, стойността 

на отношението се увеличава при 19 образеца, с повишаване на осмотичната 

концентрация на разтвора. 

8.2. Излъчени са шест образеца с най-добро съчетание на признаците растеж и 

депресия на колеоптилите, и растеж и депресия на корените при условия на осмотичен 

стрес. Два от тях (BGR 26757 и BGR 19018) се отличават с благоприятна комбинация от 

толерантност по отношение и на двата признака. Тези образци могат да се използват в 

комбинативната селекция като евентуални източници на сухоустойчивост. 

9. Установена е сравнително ниска студоустойчивост спрямо стандартите от 

обикновена пшеница. Образците B2000281 и B2000277 и BGR 19018 са с най-добра 

студоустойчивост, като се класират към най-чувствителния сорт Сан Пасторе. 

10. По отношение устойчивост към патогени: 

10.1. Установена е средна до силна чувствителност към причинителя на кафява 

ръжда при образците спелта. 

10.2. Към причинителя на жълта ръжда 87% от образците проявяват висока 

устойчивост.  

10.3. Изследването показа, че в извадката няма имунни и устойчиви образци 

към причинителя на фузариозата по класа. Образците спелта реагират със средно 

чувствителна и високо чувствителна реакция към изпитвания патоген. 

11. Доказано е взаимодействието между генотип - среда и влиянието им 

върху изследваните показатели: 

11.1. При стопанските показатели генотипът влияе най-съществено върху: броя 

на класчетата в централния клас, ширина на подфлагов лист и височината на 
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растението. Условията на средата влияят значително върху дължината на подфлагов 

лист и рандемана на зърното и по-малко върху: листната площ на подфлаговия лист, 

общата братимост, масата на зърната от растение.  

11.2. При биохимичните и технологични показатели генотипът влияе най-

силно върху: седиментационно число, стъкловидност, съдържание на лизин  и 

съдържание на сурова пепел. Годината на отглеждане влияе слабо върху 

технологичните и биохимични показатели, като най-силно върху число на 

хлебопекарна сила. Взаимодействието между генотипа и стредата има по-значително 

влияние върху добива на сух и мокър глутен. 

11.3. При биохимичните и технологични показатели преобладава най-силно 

влиянието на генотипа, следвано от условията на средата през реколтната година и в 

по-малка степен комбинираното влияние на генотипа и средата. При стопанските 

показатели влиянието на годината е най-силно изразено, следвано от влиянието на 

генотипа и комбинираното влияние генотип Х година. 

12. Глиадиновите спектри получени чрез метода на ISTA могат да се 

използват за идентифициране на генотипове от Triticum spelta L. и разпределени по 

степен на сходство или разлика: 

12.1. Чрез Cluster анализ по метода Ward е доказано асоциирането на групите 

от клъстери, като максималната разлика между анализираните спектри достига 20 

единици. 

12.2. Доказано е обособяването като най-различни на два образеца (B2000283 и 

BGR 31896) от общо 23, както и най-голямо сходство при шест от образците в три 

индивидуални клъстера: 1) BGR 10978 и BGR 23639; 2) B2000277 и B2000279; 3) BGR 

28710 и BGR 10975. 

 

ПРИНОСИ 

Научно-теоретични приноси с оригинален характер 

1. Извършена е комплексна оценка на 84 образеца от три вида примитивни 

пшеници по количествени и качествени показатели, и по реакцията им към 

биотични и абиотични стресови фактори.  

2. Установено е генетичното разнообразие по морфологични признаци и 

глиадинови спектри на 39 образеца Triticum dicoccon Schrank, 22 образеца 

Ttriticum monococcum L., 23 образеца Triticum spelta L., от колекцията на 

Националната генбанка. 

3. Установено е фенотипното вариране на образците по основни стопански, 

биохимични и технологични показатели, и по реакцията им към биотични и 

абиотични стресови фактори  

Научно-теоретични приноси с потвърдителен характер 

1. Най-голямо разнообразие по морфологични признаци и най-силно вариране по 

агрономически и биохимични показатели е установено между образците от 

Triticum dicoccon Schrank. Най-силно вариране по технологични показатели на 

зърното е установено между образците от вида Triticum monococcum L. 

2. Потвърдено е, че образците от вида Triticum monococcum L., са с най-висока 

студоустойчивост и устойчивост към кафява и жълта ръжди в сравнение с 

образците от видовете T. dicoccon Schrank. и T. spelta L. 

3. Установени са доказани корелации между проучваните фенотипни показатели и 

е извършен анализ за доказано влияние на факторите - генотип и година, върху 

проучваните агрономически, технологични и биохимични показатели. 

4. Установени са съотношенията на две от протеиновите фракции – 

глутенини:глиадини. При спелта, съотношение между двете фракциии е 

изравнено - 1,00:1,03, при двузърнестият лимец отношението е почти двойно за 
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глиадиновата фракция – 1,00:1,97, а при еднозърнест лимец глиадините са 

сравнително по-малко – 1,00:0,90. 

Научни приноси с приложен характер 

1. Установени са девет образеца от вида T. monococcum L., при които не се отчете 

наличие на глутен. Тези образци са подходящи за производство и приготвяне на 

храни при безглутенови диети. Споменатите образци са: BGR 19061, BGR 30031, 

BGR 30028, BGR 30026, B3Е0025, BGR 28720, BGR 26774, BGR 30027, BGR 

30030. 

2. Установен е биологичния добив на зърно, както и биологичния рандеман на 

зърната от едно растение при трите изследвани вида. При двузърнестия лимец се 

излъчва BGR 31904, като образец с най-добро съчетание при тези показатели. 

При еднозърнестия лимец добивът и рандеманът на зърното от растение се 

отчитат като най-високи при B2E0417 и BGR 28717. За изследваните образци от 

спелта се установи, че имат най-висока маса на зърната от растение и най-нисък 

рандеман от растение, като с високи стойности се отличава образец BGR 19018.  

3. Излъчени са образци еднозърнест и двузърнест лимец, и спелта, които имат 

благоприятно съчетание на показанията при признаците растеж и депресия на 

колеоптилите, и на зародишните коренчета в условията на осмотичен стрес, 

което е индикатор за сухоустойчивост. Тези образци са: 1) Еднозърнест лимец – 

BGR 26774; 2) Двузърнест лимец - BGR 17305 и BGR 19045; 3) Спелта - BGR 

26757 и BGR 19018. 

4. Излъчени са образци, носители на ценни качества от трите вида, с переспектива 

за включване в комбинативната селекция при пшеницата.  

5. Съставена е база данни за идентичност на проучваните генотипове еднозърнест 

лимец, двузърнест лимец и спелта по глиадинови спектри, и е оценено тяхното 

сходство/отдалеченост чрез клъстер анализ. 
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EVALUATION OF GENETIC DIVERSITY IN ANCIENT BREAD WHEAT 

COLLECTION 

Summary 

 Some of the first cultivated plants – the ancient wheat, are rising up the interest in 

consumers and producers nowadays. Researchers are also searching for interesting qualities in 

the ancient, unchanged in millenniums genotypes. Emmer, einkorn and spelt in the current 

complex research are showing their positive qualities for agriculture and human, that is in 

some contrast with the intensive producing. As hulled wheat they are representative for all 

natural ploid groups - diploid, tetraploid and hexaploid as einkorn, emmer and spelt. 

Undoubtedly there is reason for their persistence as health food from ancient time till now. In 

this work, by researching in total of 84 accessions from the involved species it was proved, 

that there is a lot of diversity by genotypes in some indicators. The evaluation includes 

morphological, agronomical, biochemical and technological traits, as well as abiotic and 

biotic stress resistance testings. It is also fulfilled genotypes identification by using A-PAGE 

method of ISTA.  

Crude protein is one of the main biochemical compounds regarding food quality of the 

grain, is medium to high quantity in the species comparing the modern wheat. Emmer – up to 

18,5%, spelt up to 15,65% and einkorn up to 15,60%. Another important compound is the 

aminoacids, like lysine. Emmer showed concentration of lysine up to 0,48%, einkorn and 

spelt –up to 0,45% and 0,43%. Crude ash as a direct indicative compound for total mineral 

contend and bioaccumulation showed that spelt has the highest bioaccumulation of minerals – 

2% up to 2,51%. Einkorn shows up to 2,45% and emmer 1,21 – 2,35% ash contend. 

Regarding technological and bread making qualities in the researched species, it is found real 

variation concerning the genotypes and the conditions. Wet gluten - main compound for bread 

making qualities is reaching 42,71%, spelt up to 41,10% and einkorn up to 11,88%. It is 

specially emphasized for the dietetic qualities, that in nine of the researched einkorn 

accessions it is not found any gluten in 3 years of trial. It is indicative that in these accessions 

genetically is enclosed lack of capability to form gluten structure. It is estimated, that about 

1% of human population has some kind of gluten intolerance. Another important conclusion 

from the research is based on the very high variability of gluten in 13 accessions einkorn. It is 

needed to recommend for every batch of einkorn to be tested for gluten contend privies of 

announcing it as gluten free product. It is assumed that there is reaction of the organism 

regarding the ratio between glutenins and gliadins in gluten structure. Spelt has average equal 

ratio (glu:gli 1,00:1,03), emmer has almost doubled gliadin part (glu:gli 1,00:1,97) and 

einkorn has average more glutenin (glu:gli 1,00:0,90), that indicates for less allergenicity 

towards gluten contend.  

The research has showed that the genotypes of spelt have the highest sensitivity to 

economically important fungal pathogens. Medium sensitive are emmer accessions, but the 

einkorn has lowest sensitivity. Cold resistance tests shows that the highest resistance has 

einkorn followed by spelt accessions end the lowest cold resistant species is emmer. Osmotic 

stress induced by sucrose solution on seedlings from the researched accessions is indirect 

indicator as part of the methods testing for drought resistance. Based on 3 principal characters 

– length of the shoots, depression coefficient of the shoots and the ratio of roots/coleoptiles in 

osmotic solution, reviled in the accessions, determine them as moderate to high drought 

resistant. 

 


