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І.УВОД
Ечемикът е една от най-важните зърнено-житни култури. Основна предпоставка за
пълноценното реализиране на селекционните постижения е изборът на сорт и подготовката на
качествен семенен материал. Необходимостта от оформяне на семепроизводството като
самостоятелна растениевъдна дейност се появява почти успоредно с развитието на модерното
земеделие. Тя се е наложила от редица факти, които убедително показват, че в процеса на
производство сортовете губят своите качества, ако не се прилагат различни мерки за тяхното
поддържане.
Получаването на високи добиви от ечемик в голяма степен зависи от качеството на
посевния материал. Запазването автентичността на сорта, такава каквато е била при
признаването му е основен въпрос на съвременното сортоподдържане и семепроизводство.
Остават неразрешени въпроси по подбора на признаци маркери, по които да се извършва отбора,
както и отговори относно условията на отглеждане на сортовете ечемик за получавене на повисоки добиви семена с по-добри посевни качества. Малко се работи и по идентификацията на
българските сортове ечемик и контрола върху генотипната чистота на семената. Това налага
необходимостта от изследвания върху фенотипната и генотипна чистота на съвременните
сортове ечемик за получаване на автентични семена.
ІІ.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Целта на настоящото изследване е да се установи степента на модификационна
изменчивост на основни морфологически признаци и влиянието условията на отглеждане върху
добива и посевните качества на семена при сортове ечемик за поддържане на фенотипната им и
генотипна чистота в системата на сортоподдържане и семепроизводство.
За постигне на целта са формулирани следните задачи:
Задача 1. Вариране на основни морфологични признаци при сортове ечемик
1.1.Установяване варирането на основни морфологически признаци при сортове
пивоварен ечемик.
1.2.Установяване на морфологически признаци–маркери за идентифициране на
сортовете.
Задача 2. Влияние условията на отглеждане върху добива на семена от ечемик при
семепроизводни посеви на сорт Поток
2.1.Влияние на условията на отглеждане върху добива на зърно и добива на семена от
ечемик
2.2.Влияние на условията на отглеждане върху показатели, свързани с продуктивността
на ечемика
2.3.Влияние на условията на отглеждане върху посевните качества на семената от ечемик
Задача 3. Идентифициране на сортове ечемик чрез електрофореза и контрол върху
сортовата чистота.
3.1.Установяване на електрофоретичния профил на сортовете
3.2.Контрол върху сортовата чистота в предбазови (ПБ) и базови (Б) семена
ІІІ.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
През периода на проучването 2012–2014 година са изведени два полски опита и едно
полско лабораторно проучване.
1.Полски опити
1.1. Полски опит с елитни потомства
За установяване варирането на основни морфологични признаци при изпитваните
сортове и търсене на морфологични маркери за идентифицирането им е заложен полски опити с
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елитни потомства на два сорта ечемик – Поток и Обзор по схемата на залагане на сравнително
изпитване на потомства (СИП). В продължение на три години от 2012 до 2014 година в
опитното поле на ИРГР „Константин Малков” – Садово са отбирани по 100 елитни типични
класа от ПБ посеви на сортовете зимен пивоварен ечемик Поток. Отборът на изходни класове на
сорт Обзор е извършван в Института по Земеделие - Карнобат в ПБ посев. В оптималните за
района срокове семената от всеки клас след оронване са засяти ръчно в редове дълги 1 m при
разстояния 20/5 cm. През 10 потомства е засят стандарт от самия сорт с ПБ семена. По време на
вегетацията са провеждани грижи за отглеждане на засятите потомства. В периода на узряване,
след преглед на потомствата, са одобрени само тези, които са типични за сорта. От одобрените
потомства са отбрани 5 растения за биометрия на следните показатели: брой продуктивни
братя/mІ, брой продуктивни братя / растение, височина на растението (cm), дължина на клас
(cm), брой зърна в класа, брой стерилни класчета, маса на зърната от клас (g), маса на 1000 зърна
(g), плътност на клас. Биометрията е извършена съгласно ръководството на Димова, Маринков
(1999).
За определяне на морфологични маркери е използван комплекс от математически
обработки - вариационен анализ с вариационен коефициент (CV%); показател за точност на
опита S x̅ % на морфологическите признаци по години; дисперсионен анализ за установяване на
доказаните разлики (LSD – тест) между потомствата; анализ на варианса на показателите и е
изчислена силата на факторите (ƞ) - генотип, година и взаимодействието между тях без
грешката. Опитът е изведен с добра точност на данните, като Sp% e със стойност под 2%, което
даде основание при определяне силата на фактора да не се взема предвид грешката за всеки
показател.
1.2. Полски многофакторен опит
Изследване на връзката генотип–среда в условията на сортоподдържане и
семепроизводство за установяване на влиянието на условията на отглеждане върху добива и
посевните качества на семената е извършено чрез залагане на полски многофакторен опит,
изведен по метода на дробните парцели в четири повторения (Схема 1). Периодът на
изследването е три години от 2012 до 2014 година. Обект на проучване е зимен пивоварен сорт
ечемик Поток. Заложени са общо 108 варианта в три срока на сеитба – 25 септември, 25
октомври, 5 декември, при три нива на азотно торене - N 8, N 10, N 12 и при три посевни норми –
250, 350 и 450 кълняеми семена на m2. Ежегодно са отчитани следните показатели:брой
продуктивни братя на m2 ; брой продуктивни братя от растение; височина на растението, cm;
дължина на класа, сm; брой зърна от един клас; брой стерилни класчета; маса на зърната от един
клас, g; маса на 1000 зърна, g; плътност на класа.
Отчетени са добив от зърно и семена от всеки вариант в 4 повторения. Семената са
получени при почистване на зърното семечистачна машина извършено отделно по варианти и
повторения. Фракциите, които БДС 429-77 определя за семена при ечемика са семената, които
остават над сита с диаметър 2.2 и 2.5 mm. Дребните фракции и начупените семена се изхвърлят.
Изчислен е коефициент на полезност, който изразява процентно от каква част от добитото зърно
на da са получени семената.
Определени са и показателите: маса на 1000 семена, g; кълняемост, %, които определят
посевните качества на семената. Анализите на посевните качества по варианти са изработени в
технологична лаборатория в Институт по земеделие – Карнобат. Статистическата обработка на
резултатите е извършена с помощта на програмните продукти JMP 5.0.1 и SPSS 19, като са
използвани следните анализи: Fit анализ за установяване на доказани разлики (LSD) при
различните варианти; анализ на варианса и изчисляване на силата на влияние на факторите (η) –
генотип, година и взаимодействието между тях без грешката; Принципен компонентен анализ
(ПКА) – определяне на главни компоненти и стойности на изследваните показатели по
компоненти; корелационен анализ по Генчев и кол. (1975); path коефициентен анализ,
множествен стъпков регресионен анализ (Въндев, 2003). Някои от резултатите са графично
представени с SPSS 19 и Statgraphics. Коефициентът на полезност е резултативна величина от
съотношението добив семена : добив зърно в %.
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2. Полско-лабораторно проучване
Обект на изследването са 2 сорта зимен пивоварен ечемик – Обзор и Поток. Анализите са
осъществени с единични зърна от изолирани типични класове за сорта и с единични зърна от
предбазови (ПБ) семена на сортовете. При изследването е приложена SDS електрофореза по
Laemmli (1970) на 12 % разделящ гел и при 20 mA сила на тока за 18-20 h. Екстракцията на
хордеините е извършена по метода на Singh et al. (1991), като се пропуска първата екстракция с
50% пропанол. За визуализиране на белтъчните компоненти е използван 0.03% разтвор на
Coomassie blue R 250 в метанол и оцетна киселина.
На базата на получените електрофоретични спектри са установени хомогенността и
хетерогенността на сортове, честотата на разпределение на хордеиновите генотипове. За
определяне електрофоретичната подвижност (Rf) и молекулните маси на бендовете е използван
молекулен маркер. При конструиране на хордеиновите формули на сортовете са използвани
индекси, съответстващи на установените хордеинови блокове.
IV.ПОЧВЕННО - КЛИМАТИНА ХАРАКТЕРИСИТКА
Опитното поле на ИРГР „Константин Малков” – Садово е разположено в Централна
България. Районът се характеризира със силно излужени и слабо оподзолени почви със средно
мощен почвен профил. Почвеният тип е излужена чернозем смолница, препокрита с карбонатни
материали, като се срещат и канелени горски почви. В климатично отношение се отнася към
преходно-континенталната климатична област, с продължителна и хладна пролет, сухо и горещо
лято, удължена и сравнително суха и топла есен, безснежна, студена зима. Времето на
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изследване обхваща три последователни вегетационни години за ечемика от есента на 2011
година до лятото на 2014 година. Периодът на изследване се отличава значително от
характерните за района температури и валежи. Най-драстично е повишението на температурите
през месец януари, когато в многогодишния период тя е отрицателна -4.30 С, а за периода на
проучване средно месечната температура е +1.3 0 С. Сумата на падналите валежи по месеци през
вегетацията на ечемика е най-голяма през 2012 година и по-малка през 2014 година, въпреки че
2014 година като цяло е влажна година, особено в периода на наливане и узряване на зърното.
Първата година от проучването стартира с много по-ниски температури след сеитбите и
значително по-ранно настъпване на зимата. Растенията от декемврийската сеитба поникнаха и
братиха едва след зимните месеци, след стапянето на снега. Пролетта на 2013 година се
характеризира със засушаване, започнало в края на април до края на първата десетдневка на
юни. През февруари месец 2014 година при средно месечна температура +5.3°С се възобнови
вегетацията на ечемика в условия на засушаване. През март, април и юни на 2014 година
валежите са значителни.
V.РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Задача 1. Вариране на морфологичните признаци при сортове ечемик
1.1.Установяване варирането на основни морфологически признаци при сортове
пивоварен ечемик
Сортовете Поток и Обзор са формирали най-много продуктивни братя през 2014 година средно 589 броя на m2 за Поток и 558 за Обзор. Варирането по потомства, както и средно за
сортоветe при сорт Поток е по-слабо и е от 3.65% до 7.84%, докато при сорт Обзор е от 7.13% до
9.60%, при висока точност на опита (Таблици 1 и 2).
През периода на проучване броя на продуктивните братя на растение в потомствата на
сорт Поток са средно с 2.29 до 2.81 продуктивни братя, а при сорт Обзор са от 1.99 до 3.27.
Диапазонът на вариране на признака е по-голям при сорт Поток и е от 5.81% за 2012 година до
11.78% за 2013 година. За сорт Поток височината на растенията през 2012 година е от 59 cm и
достига 104 cm през 2014 година. Подобна е ситуацията при сорт Обзор, който през 2012 година
е със средна минимална височина на растенията 51 cm и достига средна максимална височина
през 2014 година 102 cm. Високите стойности на показателя са през 2014 година, която е найдъждовната година през време на изследването, когато от месец март до месец юли са паднали
значителни количества дъжд. През годините на проучване сорт Обзор по години варира в пошироки граници от 5.37% до 7.68%, докато при Поток варирането е от 3.82% до 5.96%.
Резултатите от Таблица 1 показват, че при сорт Поток са се формирали средно за сорта от 26 до
28 зърна. През 2012 и 2013 година варирането е съответно 5.04% и 5.46%. По -голямо вариране е
констатирано общо за сорта през 2014 година – 9.39%. От Таблица 2 е видно, че при сорт Обзор
средно по години са се формирали от 25 до 30 зърна в клас. Варирането средно за сорта е поголямо – от слабо 8.70% за 2012 година до средно 11.31%. При двата сорта средно по години
броят на стерилните класчета се движи от 1 до 3. Варирането на признака е силно като при
Поток е от 16.55% до 44.53%, а при Обзор от 34.06 до 45.74%. Най-висока маса на зърното от
един клас и при двата сорта се е формирала през 2014 година, благодарение на благоприятните
метеорологични условия през периода на наливане и узряване на зърното. Средно за 2014 година
при сорт Поток масата на зърната в класа е 1.44 g, а при сорт Обзор е 1.57 g. През 2013 година
през месец май няма валежи със стопанско значение, а средномесечните температури на въздуха
са екстремно високи с +3.40 С по-високи от средните многогодишни стойности. При тези
агрометорологични условия растенията от проучваните сортове формираха слаби,
недоизхранени класове със спарушено зърно. Масата на зърното от един клас средно за сорт
Поток през 2013 година е 0.89 g, а за сорт Обзор 0.84 g. Варирането при сорт Поток по маса на
зърната от клас е от 3.02 до 12.01 %, от ниско до средно вариране, докато варирането при сорт
Обзор е от 11.88 % до 23.97 % е от ниско до силно. Резултатите от настоящото проучване
демонстрират слабо вариране на признака маса на 1000 зърна при сорт Поток от 0.60% до 6.99%,
докато при сорт Обзор е от 6.95% до 20.24%, варирането е голямо.
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Таблица 1. Средни стойности, вариране на основни морфологични признаци при сорт Поток за периода 2012-2014 година
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Таблица 2. Средни стойности, вариране на основни морфологични признаци при сорт Обзор за периода 2012-2014 година
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За периода на изследване дължината на класовете на сорт Поток е средно по години от
9.6 cm до 10.4 cm, а на сорт Обзор от 6.6 cm до 8.1 cm. Варирането на признака в потомствата на
сортовете е слабо като при Поток е в границите от 1.16% до 8.94%. При сорт Обзор между
потомствата варирането е малко по-високо от 2.58% до 9.88%. Като цяло резултатите показват,
че през различните години средно за двата сорта дължината на класа се променя в много малки
граници от 0.8 cm до 1.1 cm при висока точност на опита (Таблица 1 и 2). Контрастните
метеорологични условия на трите години на изпитване не са въздействали в посока промяна на
признака.
Данните от Таблица 1 и 2 показват, че по признака плътност на класа и двата сорта
променят абсолютните си стойности относително малко по години, като запазват характерната за
сорта плътност. При сорт Обзор тя е по-голяма и се движи в границите от 9.02 до 10.04, докато
класовете на Поток са по-рехави и са с плътност от 5.16 до 5.56. Варирането както средни
стойности за сортовете, така и в потомствата е слабо и точността е висока.
1.2.Установяване на морфологически признаци–маркери за идентифициране на
сортовете.
От изследваните елементи на добива дължината на класа и плътността на класа се
отличават с най-високо доказано влияние на генотипа, със стойности съответно η=89.05 % и
83.49 % (Таблица 3). Те са показали и ниско вариране при висока точност по години, което
показва тяхната значителна стабилност като признаци.
Таблица 3. Анализ на варианса на основни морфологични признаци при сортове пивоварен
ечемик

⃰ - доказаност при грешка α=0.05; ⃰ ⃰ - доказаност при грешка α=0.01;
⃰ ⃰ ⃰ - доказаност при грешка α=0.001
Следователно от изследваните основни морфологични признаци дължината и плътността
на класа са подходящи да се използват като маркери в сортоподдържането.
Задача 2. Влияние условията на отглеждане върху добива и посевните качества на
семената от ечемик
Най-висок среден добив зърно за периода при различните нива на торене се е получил
при торене с N 12 – средно от трите години 596 kg/da. През 2012 и 2013 година средният добив
зърно е най-висок при торене с N 12, съответно 558 kg/da и 683 kg/da. Вариантите със сеитба
през октомври, ниво на торене N 12, при 350 кълняеми семена на m2 през 2013 година и сеитба
през октомври при торене N 8, 450 кълняеми семена на m2 през 2014 година, дават максимален
добив зърно в периода на изследването (Таблица 4).
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Таблица 4. Резултати от получения добив зърно от сорт Поток при различни нива на торене, срокове на
сеитба и посевни норми за периода 2012-2014 година

a, b, ab, c – оценка на разликите при α=0.05%
Най-висок добив семена се е получил през 2013 година – средно от всички варианти 552 kg/da, а
най-нисък през 2012 година – 463 kg/da. Средно за периода на изследване 2012–2014 година максимален
добив от семена е получен при торене с торова норма N 12 - 529 kg/da, следван от ниво на торене N 8 512 kg/da (Таблица 5).
Таблица 5. Резултати от получения добив семена от сорт Поток при различни нива на торене, срокове на
сеитба и посевни норми за периода 2012-2014 година

a, b, ab, c – оценка на разликите при α=0.05%
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Силата на фактора година в настоящото проучване е 14.42% за добива на зърно и 14.82 % за
добива на семена при много добра доказаност. Съществена е и ролята на годината в съчетание със
срока на сеитба – 10.71% за добива на зърно и 11.30% за добива на семена при много добра
доказаност, което показва, че сеитби в оптималните срокове при добри метеорологични условия
биха дали високи добиви (Таблица 6). Взаимодействието между условията на годината, торенето и
срока на сеитба влияе още по-силно върху формирането на добива, като за добива на семена
относителния дял е по-висок (16.89% за добива на зърно и 18.74% за добива на семена при много
добра доказаност). В изследването силата на фактора торене е 6.26% за добива на зърно и 4.95% за
добива на семена. В съчетание с благоприятни условия на годината неговата роля е още по -висока
съответно 6.67% и 7.53% за добива на зърно и семена при много добра доказаност. От проучваните
фактори най-малък е делът на посевната норма едва 1.65% за добива на зърно и 1.82% за добива на
семена при много добра доказаност.
Таблица 6. Анализ на варианса на добива зърно и семена в зависимост от срока на сеитба, посевна
норма и торене при сорт Поток

⃰ - доказаност при грешка α=0.05; ⃰ ⃰ - доказаност при грешка α=0.01;
⃰ ⃰ ⃰ - доказаност при грешка α=0.001
В Таблица 7 са представени резултати от анализа на варианса на елементите на
продуктивността в зависимост от условията на отглеждане. Върху показателя брой продуктивни
братя на m² най–силно влияние оказват условията на годината (53.99%) и срока на сеитба (8.58%),
докато торенето и посевната норма са с по–слабо влияние. Взаимодействието между година х срок
на сеитба е със сила на фактора ƞ=18.65%, което показва и сумарния ефект на условията на средата.
При брой продуктивни братя на растение се установява най–голямо влияние на посевната норма
(30.76%), следвана от условията на годината (12.74%) и срока на сеитба (7.97%). Самостоятелното
влияние на торенето е незначително. От общото взаимодействие на факторите с най-голямо
значение е годината х срока на сеитба (18.78%).
Най-голямо влияние върху височината на растенията имат условията на годината (88.04%).
Взаимодействието между факторите година х торене е 4.40%, което показва, че по-високите торови
норми спомагат за формиране на по-високи растения, но само ако условията на годината позволяват
азотния тор да бъде усвоен от почвата. Това е възможно при наличието на достатъчно влага. При
закъсняване на сеитбата, височината на растенията се повишава с използване на максималната
азотна торова норма. Върху дължината на класа най-силно въздействие има фактора година –
ƞ=27.96%, което е много добре доказано. В настоящото изследване признакът демонстрира
стабилност и промени в изявата му настъпват единствено под въздействие на годината и посевната
норма. Взаимодействието между благоприятни условия и торене също ще окаже ефект върху
дължината на класовете, тъй като комбинираното действие на тези фактори е 9.64%. Върху проявата
на признака въздействие оказва и взаимодействието между всички фактори, чиято сила в
конкретния случай е 11.06% (Таблица 7).
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Таблица 7. Анализ на варианса на елементите на продуктивността в зависимост от условията на
отглеждане при сорт Поток

⃰ - доказаност при грешка α=0.05; ⃰ ⃰ - доказаност при грешка α=0.01;
⃰ ⃰ ⃰ - доказаност при грешка α=0.001
Броят на зърната в класа зависи от взаимодействието на условията на годината и торенето, като
силата на фактора е 28.72% (Таблица 7). Самостоятелно годината също влияе върху варирането на
признака (ƞ=15.30 %), следванa от торенето със сила 6.40%. Влиянието на срока на сеитба и посевната
норма е по–незначително и с близки стойности. Комбинираното действие на годината с торенето и
торенето с посевната норма, и срока на сеитба оказват много по-силен ефект върху броя на зърната в
класа, а от там и върху добива. Масата на зърното от един клас зависи силно от условията на годината 56.35%. Слабо е влиянието на останалите фактори. Въздействието на другите фактори по–силно се
проявява чрез общото им взаимодействие - година х срок на сеитба; година х торене х посевна норма;
година х торене х посевна норма х срок на сеитба. Най-голямо значение за формирането на признака
маса на 1000 зърна са оказали метеорологичните условия. Торенето е със сила на влияние 6.16%, докато
посевната норма и срока на сеитба са с по–незначително въздействие. Взаимодействието между
факторите година х торене х сеитбен срок е 6.83%, а останалите са с по-малки и близки стойности.
Плътността на класа се влияе от условията на годината в значителна степен - 41.42% (Таблица 7).
Взаимодействието на факторите година х торене х посевна норма х срок на сеитба е най-силно (11.64%),
следвано от година х торене - 7.92% и година х торене х срок на сеитба (6.73%).
-Връзка на добива с елементите на продуктивността при три срока на сеитба, три нива на
торене и три посевни норми
Проекция на взаимовръзката между добива и изследваните признаци по години е представена на
Фигури 1, 2 и 3. През трите години на проучване с къс вектор е показателят брой стерилни класчета,
което показва, че той няма съществена роля при формиране на добива. Векторите с най-голяма дължина,
показващи нивото на вариране, са дължината на класа, броят на зърната в класа и тяхнaтa маса. Те
сключват остри ъгли с вектора на добива и са определящи за формирането му през периода на
изследване.
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През отделните години векторите на продуктивната братимост и масата на 1000 зърна
силно променят своето местоположение в пространството и ъглите, които сключват с добива.
Това демонстрира силната им зависимост от условията на годината, което ги прави несигурен
критерий за повишаване на добива. Специфична е и ролята на височината на растението. Тя
варира най-слабо през 2012 година, а местоположението на вектора през следващите две години
във факторното пространство показва положителна връзка с добива, но и зависимост от
различните условия на годината. Плътността на класа е в отрицателна зависимост с добива през
целия период на проучване и няма съществен принос за формирането му. Определяща роля за
формиране на добива имат показателите дължина на класа, броя на зърната в класа и тяхнaтa
маса.

Фигура 1. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при пивоварен
сорт ечемик Поток през 2012 година

Фигура 2. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при пивоварен сорт
ечемик Поток през 2013 година
NFT-брой продуктивни братя/m2, ТТ-брой продуктивни братя на растение, PH-височина на
растенията, SL-дължина на клас, NSS-брой стерилни класчета, NGS-брой зърна в клас, GWSмаса на зърната в класа, 1000 GW-маса на 1000 зърна, DS-плътност на клас, Y–добив
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Фигура 3. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при пивоварен сорт
ечемик Поток през 2014 година
NFT-брой продуктивни братя/m2, ТТ-брой продуктивни братя на растение, PH-височина на
растенията, SL-дължина на клас, NSS-брой стерилни класчета, NGS-брой зърна в клас, GWSмаса на зърната в класа, 1000 GW-маса на 1000 зърна, DS-плътност на клас, Y–добив
Възможност за по-пълна преценка на изследваните показатели, свързани с
продуктивността, при различните условия на годината върху добива дават проведеният
корелационен и path-коефициентен анализи. През 2012 година са установени средна
положителна корелация при добра доказаност между добива и броя на продуктивните братя на
m2 (0.377), дължината на класа (0.428), масата на 1000 зърна (0.511), броя и масата на зърната от
клас (съответно 0.536 и 0.646). Въз основа на стойностите на стандартизирания регресионен
коефициент (ß) става видно, че най-голям пряк ефект върху формирането на добива имат броя на
продуктивните братя на m2 (ß=0.793) и масата на зърната от клас (ß=0.842) при много добра
доказаност. През 2013 година корелацията между добива и броя на продуктивните братя на m2 е
силна с добра доказаност (0.666). Установена е и средна с добра доказаност корелация между
добива и броя на продуктивните братя на растение (0.330). Пряк ефект върху добива са оказали
показателите брой на продуктивните братя на m2 (ß=0.709) и масата на зърната от клас (ß=0.431)
при много добра доказаност. През 2014 година са установени средни корелационни връзки
между добива и броя на продуктивните братя на m2 (0.639), масата на зърната от клас (0.637),
броя на зърната от клас (0.496) и височината на растението (0.375). Подобно на предходните две
години и през 2014 година пряк ефект върху добива оказват броя на продуктивните братя на m2
(ß=0.768) и масата на зърната от клас (ß=0.682) при много добра доказаност. Косвен ефект върху
добива през периода има показателят брой стерилни класчета.
При провеждане на стъпковия множествен регресионен анализ са оценени доказаността и
адекватността на изведените модели. Моделите са статистически значими, тъй като степента на
значимост, отразена в таблицата е по-малка от α=0.05.
Моделите по години имат следния вид:
2012 година
Y = -670.437 + 0.909NFT + 3.198SL + 2.555NGS + 491.369 GWS + 2.425 1000GW + 4.154
DS при R2 = 0.933
2013 година
Y = -428.129 + 0.682NFT + 18.821TT + 0.372PH + 10.618SL + 2.092NGS + 305.936GWS +
15.157DS при R2=0.650
2014 година
Y = -725.836 + 1.340NFT – 5.449TT + 0.14PH + 0.929SL – 1.304NSS + 2.287NGS +
429.658GWS + 1.558 1000GW + 1.538DS при R2 = 0.983
Y – добив; R2 - коефициент на детерминация
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На Фигури 4, 5 и 6 е представена проекция на поведението на добива и изследваните
показатели при трите срока на сеитба. При сеитба през септември с най-дълги вектори са
признаците маса на зърната от клас и дължината на класа, което доказва тяхната значимост в
общото вариране (Фигура 4). Добивът сключва остри ъгли с масата на зърната от клас, масата на
1000 зърна, броя на зърната в клас и височината на растенията, което показва, че те имат
съществен принос във формирането на добива. Векторът на броят на стерилните класчета също е
в положителния квадрант на факторното пространство, но то е с най-малка дължина и има малък
дял при формиране на добива. Дължината на класа сключва остър ъгъл с добива, но
разположението на вектора изразява специфична реакция в зависимост от условията на годината.
Въпреки положителната връзка между добива и показателите на продуктивната братимост,
разположението им във факторното пространство показва, че те са несигурен критерий за
повишаване на добива.
Проекцията на добива и показателите при сеитба през октомври демонстрира различна
картина на поведение, което показва, че голяма част от елементите на продуктивността зависят
силно от условията на годината (Фигура 5). Въпреки острите ъгли сключени между тях и добива,
доказващи връзката им с него, те могат да го провокират при влошаване на условията.
При сеитба през декември броят продуктивни братя на m2 и броят продуктивни братя на
растение сключват тъпи ъгли с вектора на добива, което илюстрира несъществената им роля за
формиране на добива. Разположението на показателите маса на 1000 зърна, височина на
растението и брой стерилни класчета в отрицателния квадрант на факторното пространство
доказва негативната роля на тези признаци при условията на този срок на сеитба.

Фигура 4. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при пивоварен сорт
ечемик Поток при сеитба през септември.

Фигура 5. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при пивоварен
сорт ечемик Поток при сеитба през октомври
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Фигура 6. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при пивоварен сорт
ечемик Поток при сеитба през декември
NFT-брой продуктивни братя/m2, ТТ-брой продуктивни братя на растение, PH-височина на
растенията, SL-дължина на клас, NSS-брой стерилни класчета, NGS-брой зърна в клас, GWSмаса на зърната в класа, 1000 GW-маса на 1000 зърна, DS-плътност на клас, Y–добив
От проведения корелационен анализ на елементите на продуктивността и добива при
сеитба през септември са установени средни положителни корелации между добива и броя на
продуктивните братя на m2 (0.584), броя на зърната от клас (0.481) и масата на зърната от клас
(0.444). За варирането на добива при сеитба през септември с най-висок пряк ефект е броят на
продуктивните братя на m2 (ß=0.804) и масата на зърната от клас (ß=0.817). Косвен ефект при
сеитба през септември имат броя на стерилните класчета. При сеитба през октомври съществуват
доказани средни корелации между добива и броя на продуктивните братя на m2 (0.568), масата
на зърната от клас (0.560), броя на зърната от клас (0.548), височината на растението (0.393),
масата на 1000 зърна (0.377) и дължината на класа (0.351). Висок стандартизиран регресионен
коефициент демострират отново броят на продуктивните братя на m2 (ß=0.807) и масата на
зърната от клас (ß=0.644). Косвено върху варирането на добива са повлияли при сеитба през
октомври оказва броят на стерилните класчета.
При сеитба през декември са установени добре доказани средни положителни корелации
между добива и масата на зърната от клас (0.603) и броя на зърната от клас (0.404) и отрицателна
корелация с броя продуктивни братя на m2 (-0.122). С високи стойности на ß коефициента са
масата на зърната от клас (ß=0.910), броят на продуктивните братя на m2 (ß=0.743) и броят на
зърната в клас (ß=0.185). Косвен ефект върху добива при сеитба през декември е оказала
плътността на класа и броя продуктивни братя на растение.
От проведеният множествен регресионен анализ и с помощта на корелационен анализ са
съставени уравнения на моделите на добива при трите срока на сеитба. Резултатите показват, че
анализът е статистически значим.
Видът на моделите по срокове на сеитба е:
Сеитба през септември
Y = -351.529 + 0.752NFT + 26.780TT - 0.875PH – 1.703SL + 3.955NSS - 0.377NGS +
489.660GWS – 1.770 1000GW при R2=0.824
Сеитба през октомври
Y = -591.732 + 0.945NFT – 9.881TT – 9.881PH – 9.954SL + 7.087NGS + 424.800GWS +
3.445 1000GW при R2=0.919
Сеитба през декември
Y = - 411.556 + 0.756NFT + 0.111PH - 0.331SL+ 3.804NGS + 352.694GWS + 1.770
1000GW при R2=0.727
Y – добив; R2 - коефициент на детерминация
На Фигури 7, 8 и 9 са представени проекции на добива и показателите свързани с
продуктивността на сорт Поток при различните нива на торене. Видно е, че при торене с N 8 и N
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12 добивът и елементите на продуктивността варират аналогично и връзката им е еднот ипна.
Различна е картината на факторното пространство при торене с N 10. То е в резултат на смяна на
знака по РС 1, което показва, че при промяна на условията на средата е възможно да се промени
и поведението на изследваните признаци.

Фигура 7. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при
пивоварен сорт ечемик Поток при торене с N 8

Фигура 8. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при
пивоварен сорт ечемик Поток при торене с N 10

Фигура 9. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при пивоварен сорт
ечемик Поток при торене с N 12
NFT-брой продуктивни братя/m2, ТТ-брой продуктивни братя на растение, PH-височина на
растенията, SL-дължина на клас, NSS-брой стерилни класчета, NGS-брой зърна в клас, GWSмаса на зърната в класа, 1000 GW-маса на 1000 зърна, DS-плътност на клас, Y–добив
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При торене с N 8 с най-голяма дължина е векторът на дължината на класа, на който се
дължи голяма част от общото вариране (Фигура 7). Спрямо вектора на добива остри ъгли
сключват броя и масата на зърната в клас и масата на 1000 зърна, което показва, че те имат и
най-голям дял при формиране на добива. Тъпите ъгли между добива и броя на продуктивните
братя на m2 и броя на продуктивните братя на растение, доказват, че те имат важна роля за
формиране на добива, но са несигурен критерий за проявата му. При промяна на условията на
средата, те променят своето поведение. При торене с N 10 дължината и плътността на класа
варират най-много (Фигура 8). Векторите на броя на продуктивните братя на m2 , броя на зърната
и масата в класа, дължината на класа сключват остри ъгли с добива. Подобни са
взаимоотношенията на тези признаци и при другите две нива на торене. Добивът сключва наймалък остър ъгъл с броя на зърната от клас и дължината на класа, което показва, че тези
показатели влияят силно върху варирането му. Фигура 9 илюстрира поведението на
изследваните показатели при високи нива на торене (N 12). Видно е, че векторите на броя и
масата на зърната от клас е най-близо до вектора на добива в положителната страна на
координатната система и допринася най-много за формирането му.
При N 8 са установени средни добре доказани корелации между добива и брой
продуктивни братя на m2 (0.564), брой зърна от клас (0.495) и маса на зърната от клас (0.328).
Преките ефекти върху добива са от брой продуктивни братя на m2 (ß=0.937), маса зърна от клас
(ß=0.753) и масата на 1000 зърна (ß=0.129) при много добра доказаност.
При N 10 са установени средни положителни корелации при добра доказаност между
добива и масата на зърната от клас (0.639), маса на 1000 зърна (0.475), брой зърна от клас (0.460),
брой продуктивни братя на m2 (0.443), височина на растението (0.384) и дължината на класа
(0.353). Преките ефекти върху добива са от брой продуктивни братя на m2 (ß=0.729) и маса
зърната от клас (ß=0.843) при много добра доказаност.
При N 12 установените корелации са между добива и брой зърна от клас (0.587), брой
продуктивни братя на m2 (0.547) и маса на зърната от клас (0.459). Подобно на другите две нива
на торене и при N 12 преки ефекти върху добива имат показателите брой продуктивни братя на
m2 (ß=0.809) и маса на зърната от клас (ß=0.681) при много добра доказаност, но и броят на
зърната от клас (ß=0.149), при добра доказност. Косвен ефект върху добива има броят
продуктивни братя на растение.
От проведеният множествен регресионен анализ са съставени уравнения на моделите на
добива при трите нива на торене. Резултатите от показват, че моделите са статистически
значими.
Видът на моделите по варианти на торене е:
N8
Y = -531.849 + 0.900NFT – 1.516TT – 0.411PH – 6.139SL – 2.772NSS + 2.378NGS +
368.101GWS + 2.642 1000GW при R2 =0.892
N 10
Y= -449.330 + 0.870NFT - 10.678TT – 0.176PH + 0.331SL + 0.861NGS + 493.573GWS +
0.339 1000GW при R2=0.877
N12
Y= -446.492 + 0.830NFT - 0.068PH – 6.909SL + 6.310NGS + 5.221NSS + 433.644GWS при
R2=0.817
Y – добив; R2 - коефициент на детерминация
На Фигури 10, 11 и 12 е са представени визуализирани модели на добива и изследваните
показатели във факторното пространство. При посевна норма 250 кълняеми семена на m2 само
броят на продуктивните братя на m2 и броят на продуктивните братя на растение са в
положителната част на координатната система. Разположението на векторите им доказва, че те
са показателите, които могат да повишат добива (Фигура 10).
В резултат на отрицателните стойности по РС 1 векторът на добива показва, че неговата
величина се променя в зависимост от промените в условията на средата и е в зависимост от
останалите показатели, които реагират отрицателно на ниската посевна норма. Най-дълги
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вектори при посевна норма 250 к. с. имат височината на растенията, масата на зърното от клас и
масата на 1000 зърна. На тях се дължи голяма част от общото вариране. Разположението им в
отрицателния квадрант на факторното пространство демонстрира, че ниската посевна норма им
въздейства негативно.

Фигура 10. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при пивоварен сорт
ечемик Поток при посевна норма 250 к.с. на m2

Фигура 11. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при
пивоварен сорт ечемик Поток при посевна норма 350 к. с. на m2
NFT-брой продуктивни братя/m2, ТТ-брой продуктивни братя на растение, PH-височина на
растенията, SL-дължина на клас, NSS-брой стерилни класчета, NGS-брой зърна в клас, GWSмаса на зърната в класа, 1000 GW-маса на 1000 зърна, DS-плътност на клас, Y–добив
При посевна норма 350 к. с. на m2 с най-дълъг вектор е масата на зърното от един клас и
това е и показателят, който сключва най-малък остър ъгъл с вектора на добива и има най-голям
дял за варирането му (Фигура 11). Масата на 1000 зърна също е в пряка положителна връзка с
добива. Отношение към добива имат и броя на зърната в клас и дължината на класа, но
отрицателните им стойности по РС 2 определят и специфичната им реакция при промяна на
условията на средата. Положителните стойности на броя на продуктивните братя на m2 и броя на
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продуктивните братя на растение по РС 2 определят връзката им с добива като благоприятна за
постигане на по-високи стойности.

Фигура 12. Проекция на добива и показатели, свързани с продуктивността при пивоварен сорт
ечемик Поток при посевна норма 450 к. с. на m2
NFT-брой продуктивни братя/m2, ТТ-брой продуктивни братя на растение, PH-височина на
растенията, SL-дължина на клас, NSS-брой стерилни класчета, NGS-брой зърна в клас, GWSмаса на зърната в класа, 1000 GW-маса на 1000 зърна, DS-плътност на клас, Y–добив
При 450 к. с. на m2 посевна норма векторът на добива е в отрицателения квадрант на
факторното пространство. Връзката му с повечето от изследваните показатели, чийто вектори,
сключват остри ъгли с него, показва, че при тази посевна норма трудно може да се постигне
повишаване на добива (Фигура 12). По-високи стойности на добива би могло да се постигне при
по-високите растения, при формиране на по-тежки класове с едри зърна. При тази посевна норма
се постига единствено сигурно повишаване плътността на класа при формиране на по-голям
брой продуктивни братя на m2.
При посевна норма 250 к. с. на m2 съществуват средни положителни корелации с добра
доказаност между добива и брой продуктивни братя на m2 (0.648), брой зърна от клас (0.380) и
маса на зърната от клас (0.377). Преките ефекти върху добива оказват брой продуктивни братя на
m2 (ß=0.945) и маса на зърната от клас (ß=0.744) при много добра доказаност. Косвени ефекти
върху варирането на добива оказва показателят брой продуктивни братя на растение.
При посевна норма 350 к. с. на m2 са установени средни положителни корелации между
добива и брой продуктивни братя на m2 (0.552), маса на зърната от клас (0.531), брой зърна от
клас (0.499) и ниска положителна корелация близка до средната с височина на растението (0. 320)
при добра доказаност. Най-висок пряк ефект върху варирането на добива е оказал брой
продуктивни братя на m2 (ß=0.852), масата на зърната от клас (ß=0.478), масата на 1000 зърна
(ß=0.330) и броя на зърната от клас (ß=0.229). Непряк ефект върху добива при тази посевна
норма е оказала масата на 1000 зърна (Таблица 61). При посевна норма 450 к. с. на m2
съществуват средни положителни корелации с добра доказаност между добива и броя на зърната
от клас (0.563), масата на зърната от клас (0.560), дължината на класа (0.349). Близки до
средните са и корелациите между добива и брой продуктивни братя на m2 (0.312), както и между
добива с масата на 1000 зърна (0.302). Стандартизираните регресионни коефициенти показват
високи преки ефекти на показателите маса на зърната от клас (ß=0.995) и брой продуктивни
братя на m2 (ß=0.837). Косвен ефект върху варирането на добива при посевна норма 450 к. с. на
m2 , както и при ниската посевна норма, оказва показателят брой продуктивни братя на растение.

20

Изведении са регресионни уравнение на добива при трите посевни норми, които са
статистически доказани. Видът на моделите е:
250 к. с. на m2
Y= -482.101 + 0.983NFT + 0.372PH + 1.611SL + 0.500NGS + 475.813GWS
-0.772 1000GW – 2.853DS при R2=0.902
350 к. с. на m2
Y= -725.791 + 0.902NFT - 0.804PH – 4.944SL + 9.752NGS + 284.544GWS + 7.888 1000GW
при R2=0.894
450 к. с. на m2
Y= -308.261 + 0.828NFT – 18.038TT - 0.394PH + 5.346SL – 1.871NSS – 2.236NGS +
555.385GWS – 2.170 1000GW при R2=0.822
Y – добив; R2 - коефициент на детерминация
2.3.Влияние на условията на отглеждане върху посевните качества на семената от
ечемик в семепроизводни посеви на сорт Поток
Основна задача на семепроизводството е производство на елитни категории семена,
които да са автентични и да притежават отлични посевни качества. Това показва, че от една
страна стремежът е към получаване на по-високи добиви от семепроизводните посеви, а от друга
важно условие е те да бъдат отгледани така, че получените семена да са с високи стойности на
посевните качества.
От анализа на варианса на маса 1000 семена (Таблица 8) е видно, че от факторите с най –
голямо значение е влиянието на годината с 35.49%, следвано от посевната норма 10.23% и
торенето с 4.55%. Факторът срок на сеитба е с по-малка сила на въздействие върху показателя,
докато взаимодействието между година и срок на сеитба е значително (14.69%).
Взаимодействието между метеорологичните условия на годината, нивото на торене и срока на
сеитба също има решаваща роля за проява на признака (ƞ=7.34%), както и комбинираното
действие на всички изследвани фактори (ƞ=6.34%).
Таблица 8. Анализ на варианса на маса 1000 семена и кълняемост при сорт Поток през
периода 2012 – 2014 година

⃰ - доказаност при грешка α=0.05; ⃰ ⃰ - доказаност при грешка α=0.01;
⃰ ⃰ ⃰ - доказаност при грешка α=0.001
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Задача 3. Идентифициране на сортове ечемик чрез електрофореза и контрол върху
сортовата чистота
3.1.Установяване на електрофоретичния профил на сортовете ечемик
Външната еднородност на сорта може да бъде скрита генетическа хетерогенност, тъй
като окомерната преценка на признаци, присъща за дадена разновидност, не изразява
генотипната изменчивост по много други признаци като реакция на дължината на деня, на t 0 , на
засушаване, облъчване, самоопрашване и други. От съществено значение е идентификацията на
сортовете ечемик чрез метода на електрофорезата, при който на основата на резервните белтъци,
тяхното наличие и разположение дадения сорт да се идентифицира и поддържа в
първоначалните му параметри. Установените електрофоретични профили на сортовете
позволяват да бъде извършван контрол върху сортовата чистота в процеса на сортоподдържане и
семепроизводство.
На Фигура 13 е представена честотата на установените биотипове при пивоварните
сортове Обзор и Поток. Видно е, че сорт Обзор притежава един биотип, който се среща на 90%
сред анализираните проби и втори, чието присъствие е едва 10% в сорта.
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Фигура 13. Честота на установените биотипове при пивоварни сортове ечемик
Данните показват, че преобладава първи биотип в сорт Обзор. За разлика от сорт Обзор
сорт Поток е хомогенен и при него всички проби са еднотипни.
Хордеиновите електрофоретични модели на изследваните сортове са представени на
Фигура 14, от която е видно, че е налице ясно изразен между сортов полиморфизъм. Между
сортовите различия се дължат на броя установени бендове и количеството белтъчно съдържание.
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Сорт Поток (1-6)
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Фигура 14. Хордеинови електрофоретични модели на сортовете ечемик Обзор и Поток
Сортовете Обзор и Поток са хомогенни по отношение на D фракцията от проламините.
Установен е само един бенд с Rf=0.24 и молекулна маса 102.9 kD. В хордеините на двата сорта,
както и тези на сорт Igri също са хомогенни вътре в сорта и еднотипни между сортовете.
Установени са седем бенда с Rf от 0.78 до 0.91 и молекулни маси от 43.7 до 36.1 kD. Различия в
електрофоретичния профил на проучваните сортове са констатирани в С хордеините, където
спектърът на бендовете е с Rf от 0.35 до 0.55, а молекулните маси са от 71.7 до 45.2 kD, Таблица
10.
Таблица 10. Електрофоретична подвижност и молекулни маси на установените хордеинови
бендове

Таблица 11. Принадлежност на изследваните сортове и техните боиотипове към установените
блокови конфигурации

* № на слота съотвествува на номерацията от фигура 15
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В Таблица 11 е представена принадлежността на изследваните сортове и техните
биотипове към установените блокови конфигурации. Още веднъж ясно се вижда, че по
отношение на D и B хордеините сортовете са еднотипни. Локус Hor 3 има най-малко алели,
докато С хордеините са с висок полиморфизъм. При тях са идентифицирани 15 субединици при
установени 12 алелни състояния. При локус Hor 2 са идентифицирани 7 субединици при 1
алелно състояние на локуса. Както и в други проучвания върху сортове ечемик се установява, че
локус Hor 1 се отличава с по-голям полиморфизъм (Dimova et al., 2010).

Фигура 15. Схематично представяне на хордеиновите компонети на сортовете пивоварен ечемик
Разликите по отношение на алелния състав при двата сорта са съществени. На Фигура 15
са представени схематично установените електрофоретични профили по сортове като в първи и
втори слот са представени биотиповете на сорт Обзор, в трети на сорт Поток и четвърти на сорт
Igri.
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Въз основа на направения електрофоретичен профил на проучваните сортовете, като са
взети в предвид електрофоретичната подвижност на бендовете и индексите на установените вече
блокове са конструирани хордеинови формули по сортове и биотипове (Фигура 16 и Таблица
12).
Таблица 12. Хордеинови формули на сортовете пивоварен ечемик

Фигура 16. Установени блокове при D, C и B хордеините при сортове пивоварен ечемик.
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3.2.Контрол върху сортовата чистота в предбазови (ПБ) и базови (Б) семена.
С цел да се проследи запазването на сортовата чистота в ПБ и Б посеви от проучваните
сортове ечемик са взети проби семена от една контролна единица и е извършена електрофореза.
В резултат на това е установено, че при сорт Обзор в ПБ посев сортът запазва своята генотипна
чистота като отново се срещат І и ІІ биотип, които са установени в СИП – І година. За разлика от
електрофоретичния профил на семената от СИП, при контролните проби на предбазов (ПБ)
посев се наблюдава промяна в съотношението І : ІІ биотип (Фигури 17 и 18).
I

биотип

II биотип

Фигура 17. Електрофоретичен профил на установените биотипове на сорт Обзор в предбазов
(ПБ) посев
I

биотип

. II

биотип

.

Фигура 18. Електрофоретичен профил на установените биотипове на сорт Обзор в базов (Б)
посев
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Фигура 19. Електрофоретичен профил на сорт Поток в предбазов (ПБ) посев

Фигура 20. Електрофоретичен профил на сорт Поток в базов (Б) посев

От Фигури 19 и 20 е видно, че сорт Поток е хомогенен и запазва своята сортова
чистота в предбазови (ПБ) и базови (Б) посеви.
В заключение би могло да се обобщи, че хордеиновите електрофоретични модели
на сортовете Обзор и Поток се характеризират с ясно изразен междусортов полиморфизъм.
Междусортовото алелно вариране е резултат от наличието или отсъствието на белтъчни
компоненти и от различната им електрофоретична подвижност. Конструираните хордеинови
формули дават възможност за изразяване на специфични сортови особености.
Електрофоретичният профил на контролни проби от предбазов (ПБ) и базов (Б) посев на сорт
Обзор показват повишаване на ІІ биотип. Сорт Поток запазва сортовата си чистота.
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VI. ИЗВОДИ
1.
В условията на сортоподдържане признаците височина на растението, маса на 1000
зърна, тегло на зърното от един клас, броят на зърната, броят на стерилните класчета
са несигурен критерий за отбор, поради зависимостта им от условията на годината,
както и от голямото им вариране.
2.
При сортовете зимен двуреден зимен ечемик Поток и Обзор дължината на класа и
плътността на класа са показатели, които зависят силно от генотипа, варират слабо и
са относително стабилни по години, което позволява да се използват като
морфологични маркери в сортоподдържането.
3.
Най-голяма роля във формирането на добива от зърно и семена при сорт Поток оказва
срокът на сеитба, следван от метеорологичните условия на годината и азотното
торене. Взаимодействието е най-силно между факторите година х торене х срок на
сеитба, докато най-малка е ролята на посевната норма.
4.
В семепроизводните посеви на сорт Поток най-силно зависими от метеорологичните
условия на годината са признаците височина на растението, маса на 1000 зърна, маса
на зърната от един клас, броят на продуктивните братя на m2.
5.
Най-съществен дял за формирането на добива при различните условия на годините на
изследване имат признаците брой продуктивни братя на m2, брой зърна в клас и
масата на зърното от клас.
6.
Отрицателно влияние върху добива оказва броят на стерилните класчета, както и
големия брой продуктивни братя на растение, високите растения и много високата
масата на 1000 зърна.
7.
Добивът при сеитба през септември се формира основно от броя продуктивни братя на
m2 и масата на зърната от клас. За формиране на добива при сеитба през месеците
октомври и декември най-голям дял имат броят продуктивни братя на m2 , масата на
зърното от клас и с по-малко значение от броя на зърната в класа.
8.
Установено е, че съчетанието на сеитба през октомври и занижена посевна норма
успешно може да се използва за повишаване на продуктивната братимост.
9.
Доказано е, че ролята на торенето с азот е по-голяма при взаимодействието му с
условията на годината, като това е най-силно изразено при броя на зърната в класа и
масата на 1000 зърна.
10. За формиране на добива във вариантите с N 8 най-голям дял имат броят продуктивни
братя на m2, масата на зърното от клас и в по- малка степен от масата на 1000 зърна.
Добивът от средните нива на торене се формира въз основа на броя продуктивни братя
на m2 и масата на зърното от клас, докато при високите нива от броя продуктивни
братя на m2, масата и броя на зърната в клас.
11. Доказано е, че доминираща е ролята на посевната норма само при броя на
продуктивните братя на растение.
12. За формиране на добива при сорт Поток във вариантите с 250 к. с. и 450 к.с. най-голям
дял имат броят продуктивни братя на m2 и масата на зърното от клас. При посевна
норма 350 к. с. се създават условия за получаване на най-високи добиви, които зависят
от броя продуктивни братя на m2 , броя и масата на зърното от клас, масата на 1000
зърна.
13. Най-голям брой зърна в класа се формират при ниски посевни норми при високи нива
на торене в посеви засети при есенна сеитба. Със закъсняване на сеитбата броят на
зърната и масата на зърната в класа намалява.
14. Плътността на класа търпи промени под въздействие на условията на годината и
зависи в голяма степен и от посевната норма. По рехави класове се формират при пониски посевни норми.
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15.

16.

17.

Установено е, че върху масата на 1000 семена най-силно въздействат
метеорологичните условия на годината и посевната норма, докато кълняемостта почти
равностойно зависи от посевната норма, торенето и условията на годината. За
постигане на висока кълняемост са необходими високи торови норми, докато едри
семена с висока маса на 1000 семена, особено в сухи години, се формират при ниски и
средни торови норми.
При сортовете Обзор и Поток съществува ясно изразена хетерогенност, която е
обусловена от наличието или отсътвието на белтъчни компоненти и от различията в
електрофоретичната им подвижност. Установени са два биотипа при сорт Обзор,
докато сорт Поток е хомогенен.
Установено е, че изследваните сортове зимен пивоварен ечемик Обзор и Поток
запазват сортовата си чистота в предбазови (ПБ) и базови (Б) посеви.
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VII. НАУЧНИ ПРИНОСИ
1.

2.
3.
4.

За първи път са проучени основни морфологични признаци при пивоварните сортове
Обзор и Поток и са установени морфологични маркери за отбор в системата на
сортоподдържане.
Проучено е влиянието на условията на отглеждане върху добива от семена и
посевните качества на сорт Поток в семепроизводни посеви.
Създадени са математически модели на добива на сорт Поток при условията на района
на Садово.
За първи път са определени електрофоретичните профили на сортовете Обзор и Поток
и са установени различия.

VIII. НАУЧНО – ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1.

2.
3.
4.

За първи път в страната е направен анализ на основни агротехнически фактори (срок
на сеитба, посевна норма и торова норма) за производство на висок добив зърно и
семена с високи посевни качества на сорт Поток.
Препоръчвам производствените посеви за зърно от сорт Поток в района на Садово да
се засяват през месец октомври с посевна норма 450 к. с. и торова норма N 8.
Препоръчвам за постигане на високи добиви семена прилагане на сеитба през
октомври при 350 к. с./m2 и азотна торовa норма N 12.
В семепроизводството на сорт Поток контролът върху сортовата чистота в предбазови
(ПБ) и базови (Б) посеви да се извършва и въз основа на анализи на проби от семена
чрез метода на електрофореза.
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INVESTIGATIONS OF PHENOTYPC AND GENOTYPIC PURITY BARLEY CULTIVARS
FOR OBTAINING AUTHENTIC SEEDS
(Doctoral thesis Summery)
Author : Bogdan Ivanov Bonchev
The purpose of this study is to assess the degree of phenotypic plasticity of basic
morphological signs and influence growing conditions on yield and crop quality seeds in barley
cultivars to maintain their phenotypic and genotypic purity in the system of cultivar maintenance and
seed production. The investigation was conducted between 2012-2014 years.
In terms of cultivar maintenance indications plant height, weight of 1000 grain, weight of
grain from spike, the number of kernels, the number of sterile spikelets are uncertain criterion for
selection, because of their dependence on the conditions of the year, as well as their great variation. In
winter double-rowed cultivars of winter barley Potok and Obzor length of spike and spike density are
indicators which are heavily dependent on the genotype vary slightly and are relatively stable in years,
allowing it to be used as morphological markers in cultivar maintenance. The greatest role in formation
of the yield of grain and seeds in cultivar Potok appears term of sowing, followed by the meteorological
conditions of the year and nitrogen fertilization. The interaction is strongest between the factors year x
fertilization x term of sowing, while the smallest is the role of sowing rate. In seed production fields
cultivar Potok most heavily dependent on the meteorological conditions of the year are the
characteristics plant height, weight of 1000 grain, weight of the grains of the one spike, the number of
fertile tillers per m2. The most significant part in the formation of yield under the various conditions of
the years of the study had indications number of fertile tillers m2 , number of grains in the spike and the
weight of a grain of spike. Negative impact on yield appears the number of sterile spikelets, as well as
the large number of fertile tillers per plant, taller plants and the very high weight of 1000 grains. The
yield in sowing in September is formed mainly by the number of fertile tillers m2 and weight of grain
per spike. For formation of yield in sowing in October and December, the biggest share is the number of
fertile tillers per m2 , the weight of a grain of spike and less significance is the number of grains in the
spike. It has been found that the combination of sowing in October and reduced sowing rate can be
successfully used to increase the fertile tillers. It has been proved that the role of fertilization with
nitrogen is greater in its interaction with the terms of the year, as this is most expressed for the number
of grains in the spike and the weight of 1000 grains.
For formation of yield in variants with N 8 biggest share had the number of fertile tillers m2 ,
the weight of a grain of spike and to a lesser extent than the weight of 1000 grains. The yield of the
average levels of fertilization is formed based on the number of fertile tillers per m2 and a weight of
grain per spike, while for high levels from number of fertile tillers per m2 , weight and number of grains
in spike. It has been shown the dominating role of the sowing rate only for the number of the fertile
tillers per plant. For formation of yield in cultivar Potok variants with 250 germinating seeds and 450
germinating seeds biggest share had a number of fertile tillers m2 and a weight of grain class. The
sowing rate 350 germinating seeds creating conditions for obtaining the highest yields, which depend on
the number of fertile tillers m2 , number and weight of a grain of spike, the weight of 1000 grains. The
largest number of grains in the spike formed at low seed rates, at high levels of fertilization in crops
sown in autumn sowing. With delayed sowing the number of grains and grain weight of spike
decreases. The density of spike undergoes changes under the influence of the conditions of the year and
greater extent depends of sowing rate. More loose-textured spikes are formed at lower seed rates. It was
found that on the weight of 1000 seeds greatest influence the metrological conditions of the year and
sowing rate while germination almost equally depends on sowing rate, fertilization and conditions of the
year.
To achieve high germination needed high fertilization rates, while large seeds with high
weight of 1000 seeds, especially in dry years are formed at low and medium fertilization rates. In the
cultivars Obzor and Potok exists a clear heterogeneity, which is determined by the presence or absence
of protein components and the differences in their electrophoretic mobility. Established were two
biotypes in cultivar Obzor, while cultivar Potok is homogeneous. It was found that the tested varieties
of winter malting barley Obzor and Potok retain varietal purity in pre-basic (PB) and base (B) crops.
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