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50 Eкологична оценка на хибриди царевица от различни групи на 424 
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зрялост  
Ecological evaluation of maize hybrids in different groups of ripeness 
Мима Илчовска, Пенка Вълчинкова, Стефан Вълчинков 
Mima Ilchovska, Penka Vulchinkova, Stefan Vulchinkov 
 

51 Регенериране на растения от калусна тъкан при род Актинидия  
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54 Новият български сорт Никибо, обикновена зимна пшеница, с 
подобрен продуктивен потенциал  
The new Bulgarian winter wheat variety Nikibo, with improved 
productive potential 
Благой Андонов 
Blagoy Andonov 
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Направление Екология, растителна защита и агротехнологии                        465 
Ecology, plantprotection, agricultural technologies 
 
55 Инициативи за стимулиране развитието на биологичното 

земеделие в България 
Димитър Димитров, Марияна Иванова 
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56 Investigation  of genotoxic effect  of fungicide  Antracol WP-63 at fish 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 
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60 Агрометеорологични условия за отглеждане на череша (Prunus 492 
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avium L.) и праскова (Persica vulgaris Mill.) в България  
Agrometeorological conditions for growing of cherry (Prunus avium 
L.) and peach (Persica vulgaris Mill.) orchards in Bulgaria 
Валентин Казанджиев, Петя Малашева 
Valentin Kazandjiev, Petya Malasheva 
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динамиката на растеж и листообразуване при ориенталския сорт 
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Influence  of the nutrient and density planting on the dynamics of 
growth and leaf formation in oriental tobacco variety Krumovgrad 
78C 
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63 Влияние на биологични продукти върху покълването при някои 
зърнено-житни култури 
Influence of the organic fertilizers on seed germination in some 
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Гергана Дешева, Свилена Тошева, Евгения Вълчинова, Петър 
Чавдаров 
Gergana Desheva, Svilena Tosheva, Evgenia Valchinova, Petar 
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64 Добив на семена, динамика на цъфтеж и зреене на семената при 
ориенталския сорт тютюн Крумовград 17 в зависимост от нивото 
на минералното торене и хранителната площ 
Seed yield, dynamics of flowering and ripening seed at oriental 
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Svilena Tosheva, Petar Chavdarov, Radoslav Chipilski 
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Assessment of agroclimatic conditions in Plovdiv district  
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Veska Georigieva, Valentin Kazandjiev, Anastassia Stoycheva 
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67 Проучване взаимоотношенията между отделни скелетни клони 
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Study the relationship between individual skeletal branches in 
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Е. Исуф, К. Колев, С. Гандев 
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68 Сравнително изпитване на интродуцирани сортове ориз при 
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Comparative study of introduced rice varieties in the conditions of 
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40 години Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” 
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ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА В САДОВО 
 

Юбилеен доклад 
 

Проф. д-р Тенчо Чолаков – Директор 
 

Уважаеми гости и скъпи колеги, 
Позволете ми от името на ръководството и целия колектив на Института да 

Ви приветствам с добре дошли на Юбилейното тържество, което е посветено на 
135

-та
 годишнина от зараждане на Земеделската наука в Садово и на 40

-та
 

годишнината от основаване на Института по растителни генетични ресурси 
„Константин Малков‖. Тези исторически събития са неразривно свързани с имената 
на изявени личности, както и на техните достойни последователи, благодарение на 
които ние, днес се гордеем, че имаме заслужено признание на творци на 
земеделската наука в България. 

Благодарим Ви, че ни уважихте с присъствието си, а ние накратко, 
ретроспективно ще Ви запознаем с важни моменти свързани с възникването на 
земеделската наука в Садово и поредицата от научни събития, логически 
завършек, на които е днешният, Институт по растителни генетични ресурси 
„Константин Малков‖.  

Уважаеми гости, колеги, 
Изминаха 136 г. от онзи паметен момент, когато през април 1881 г.  Генерал 

губернаторът на Източна Румелия, Алеко Богориди издава указ № 28, с който да 
бъде учредено Практическо земеделско училище с ясна цел - да разпространява 
между населението теоретичните и практически познания по земеделие. За 
неговoто утвърждаване като училище, съществен принос има агроном Димитър 
Наумов, който е успял да убеди обществеността в необходимостта от училище, а 
не от създаването на образцов чифлик, какъвто е бил първоначалния замисъл.   

 Втората основополагаща стъпка за стартиране на земеделската наука в 
Садово е извършена през 1882 г. от Областното събрание на Източна Румелия, в 
което родолюбиви българи одобряват законопроект, с който в Садово е съдадено 
Държавно, практическо земеделско училище. През месец май 1982 г. за управител 
на Земеделското училище е назначен агроном Иван Бояджиев, а през август към 
училището се разкрива и първото „опитно-изпитателно― поле със съответните 
„сервизи―- добре обзаведени за своето време лаборатории за изследователска и 
учебна дейност. 

 На 14 октомври същата година се полага основният камък на учебната 
сграда и се прави тържествено „освещаване―, на което присъстват много гости от 
Пловдив, сред които и народният писател Иван Вазов. Счита се, че от този момент 
датира историята на земеделската наука в България. Училището в Садово се 
превръща в център не само за селскостопанско образование, но и в център на 
земеделската наука. 

Може би малцина знаят, но България с право трябва да се гордее с факта, 
че е петата държава в света, която започва да развива организирана земеделска 
наука. Изследователят Бусенго през 1835 година  открива първата земеделска 
опитна станция във Франция, неговият пример през 1843 година е последван и от 
Англия. По-късно и в Швеция през 1847 година се открива известната Свальовска 
опитна станция. В Германия това става през 1852 година, а след това и в нашата 
страна. 

Изграждането и развитието на селскостопанската наука в Садово 
преминава през няколко етапа: 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

13 

 

I EТАП - това е период от около 20 години, през който училището и неговото 
опитно поле са полигон за проучване и интродукция на нови непознати за нашето 
земеделие култури: памук, фъстъци, захарно цвекло, хмел, люцерна, детелина и 
др. Успоредно с това се полагат основи на задълбочено проучване и на местните 
растителни ресурси и решаването на редица агротехнически проблеми, като за 
целта от чужбина са внасяни и изпитвани модерни машини. По това време са 
поставени и основите за развитие на редица нови клонове на селскостопанската 
наука в нашата страна, като лозарството, овощарството, бубарството и др.  

II EТАП - започва в края на 1901 г., когато на основа на изпитателното поле 
със заповед № 838 на тогавашното Министерство на земеделието се учредява 
самостоятелна Земеделска опитна станция. За неин управител е назначен 
учителят от Садовското земеделско училище Константин Малков, една личност, 
която с гордост можем да наредим сред поредицата „Велики българи‖. Той е бивш 
възпитаник на агрономическия факултет на Университета в г. Хале – Германия. 
След назначаването си за ръководител на Земеделска опитна станция, същият 
незабавно е изпратен отново в Европа на едногодишна професионална 
специализация. За онова време има исторически факти, че редица престижни, 
чуждестранни, научни Институти се опитват да  го привлекат да работи при тях, но 
Константин Малков, като родолюбец отговаря интелигентно: „Моята родина сега се 
възвръща към науката и тя има нужда от мен―.  Завръщайки се от  
специализацията, Константин Малков вече е имал ясни планове за бъдещето 
развитие на научните изследвания в земеделската станция. Той незабавно изготвя 
нейната първа работна програма за следващите години и с това съдейства през 
септември 1902 г. Садовската опитна станция, официално и тържествено да бъде 
открита. Като директор на станцията е назначен Константин Малков и той остава на 
този пост до края на краткия си, но много богат по съдържание живот. С неговата 
ерудиция и неизчерпаема енергия е свързан и бързият подем на родната, 
земеделска наука. Идеята на Малков, че за прогреса на нашето земеделие следва 
да се интродуцират, изпитват и оценяват световните постижения в селекцията на 
земеделските култури, за да  се препоръчат най-подходящите образци за 
условията на нашата страна е жива и до днес. Името на този велик българин и 
авторитетен учен придобива голяма популярност сред научната  общност в 
чужбина. Константин Малков има съществен принос и към фитопатологията, като 
пръв в света определя и описва редица нови болести при селскостопанските 
култури: памук, сусам, анасон и някои други представители на полезните растения. 
Той е основоположник и на агротехническите проучвания в нашата страна. По 
негова инициатива, станцията в Садово е взела участие в редица международни, 
аграрни изложби, проведени в Милано, Брюксел, Лондон и др., като е била 
отличена с почетни награди и грамоти. 

Великият агроном на България, за 13 години изследователска дейност,  
подготвя и публикува общо 273 научни труда, като голяма част от тях са поместени 
в реномирани аграрни списания в различни европейски страни. 

След неочакваната кончина на Констанстин Малков за директор на 
опитната станция е назначен Станислав Доспевски, с чието име е свързано 
модернизирането на нейната материално-техническа база. За кратко време през 
периода 1908 - 1911 г. е създадено семепроизводно стопанство, построени са 
модерни лаборатория и селекционен склад. Установени са и нови творчески 
контакти с различни научно-изследователски институти в чужбина. 

III EТАП – той съвпада с периода на Балканската и Първата световна война 
и продължава до 1922 г.  Характерно за него е, че през този период няма условия 
за научна дейност и усилията на ръководителите на станцията, един от които е и 
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ак. Странски са насочени  към съхраняване на постигнатото и борба за запазване 
на Земеделската опитна на станция. 

IV EТАП - през 1922 г. за ръководител на станцията е назначен Георги 
Кабакчиев, който укрепва и реорганизира дейностите в станцията до 1935 г. Той 
постига значителен напредък, изразяващ се в повишаване техническия и научен 
капацитет на станцията. Изградена е нова лаборатория, разширено е опитното 
поле и е доставена по-съвършена селскостопанска техника. 

 През 1928 г. на работа в станцията са назначени младите научни 
работници Константин Кацаров, Павел Попов и Христо Даскалов. Селекционната 
дейност през този етап се води с редица важни за страната земеделски култури, 
като пшеница, ръж, ечемик, фасул  и едновременно се провеждат изследвания 
свързани с технологията на тяхното отглеждане. Увеличаването броя на научния 
състав благоприятства разширяване и на изследователската тематика. В станцията 
е разгърната мащабна, итродукционна дейност, която значително обогатява 
колекциите от пшеница и южни маслодайни култури. Развива се и значителна 
селекционноподобрителна дейност. В този период са селекционирани ценни 
сортове пшеница: Феругинеум  0113, Еритросперум 084,  Нитроеритросперум 05,  
Нигриканс 06,  които са  устойчиви на разпространените у нас раси от кафява и 
черна ръжда. Едновременно с това се създават и районират и други нови сортове:  
ечемик № 196  и  № 347;  фасул № 186;  ръж № 362; царевица – Садовска каба; 
нахут – сорт Узунджовски; фъстъци – Садовски правостоящи. 

През 1935 г. за директор на Садовската опитна станция е назначен Жеко 
Чолаков. Под негово ръководство през следващите 10 г. в селекцията успешно се 
прилага половата хибридизация и са създадени редица високопродуктивни 
сортове:  пшеница Дунавка,  Марица,  Садовска,  Окерман;   ръж 019  и  памук - 
сорт „Малков‖. 

V  EТАП – обхваща периода от 1945 – 1976 г. и е посветен главно на 
селекцията на мека пшеница и създаването на сортове, осигуряващи високи 
добиви при специфичните агроекологични условия на Южна България. Активно се 
провежда и целенасочена подобрителна и агротехническа дейност при южните 
маслодайни култури: фъстъци, сусам и мак. 

През този период в научните активи на Садовската станция са записани 
поредица от нови сортове при следните култури: 

Пшеница – сортове Юбилейна 1,  Юбилейна 2,  Юбилейна 3,  Окерман 17,  
Надежда 2,  Хеброс  и знаменитият Садово 1, който е създаден и приет за стандарт 
преди повече от  40 години и все още е актуален при оценката на 
новоселекционирани сортове. 

Ръж – сортове  № 53,  №  70 и № 72; 
Памук – сортове  № 1017, № 1008,  1-66-51-15 и  1-75-51-17; 
Слънчоглед – сорт С  1957;  
Фъстъци  сортове № 1011, № 1717 и Великан; 
Два сорта мак – С 188 и П 360;  
Сусам – бял Садовски 857,  Садово 1,  Садово 2  и Садово 4. 
Значителен принос за разширяване  на материално-техническата база на 

станцията има нейният „най-дългогодишен― директор проф. Цоню Цонев (1956-
1976). През неговото управление са построени лабораторна сграда за проучвания 
по пшеницата, вегетационна къща за фитопатологични изследвания, 2.5 дка 
стоманено-стъклени оранжерии, семехранилище, стационарен участък за 
програмиране добивите при пшеницата и битова сграда. Обособени и 
дооборудвани са лаборатории по цитогенетика, фитопатология, агрохимия, 
технология на зърното и химическа лаборатория за определяне алкалоиди при мак. 
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През годините сериозно е подобрен и кадровият състав, а експерименталните 
площи и обработваемата земя значително са увеличени.  

В  исторически аспект  Земеделската опитна станция  в Садово до 
началото на  V I

-я
  етап от развитието си е имала следните различни 

названия: 
         Държавна земеделска опитна станция  (1902-1920 г.); 
         Държавна районна опитна станция       (1921-1926г.); 
         Държавно районна земеделска опитна и  контролна станция (1927-1942 г.); 
         Държавна земеделска опитна станция  „К. Малков‖ (1943-1953г.); 
         Земеделска опитна станция (ЗОС) „К. Малков‖ (1956-1977 г.). 

 
VI  EТАП - започва от 1977 година, когато със Заповед (№ І-18 от 17.01.1977 

г.) на Министъра на земеделието и хранителната промишленост Опитната  станция 
„К. Малков‖ в Садово и секцията  по растителни  генетични ресурси към  Института 
по генетика в София се обединяват. Новото юридическо лице е  със седалище в 
град Садово и така се създава Института по интродукция и растителни ресурси - 
Садово. От началото на 2001г. с ПМС (с № 270/15.12.2000 г) той е преименуван в 
Институт по растителни генетични ресурси (ИРГР).  

На днешния, тържествен ден с уважение и почит си спомняме за плеядата 
от учени изиграли важна роля в дългогодишната научна, внедрителска и 
просветителска дейност на създаденото преди 135 години в Садово опитно поле, 
чийто правоприемник е сегашният Институт по растителни генетични ресурси. 
Необходимо е да се посочи, че тук в Садово са работили и са изграждали 
авторитета на земеделската наука такива известни учени като акад. Павел Попов, 
проф. дсн Георги Стайков, проф. Иван Василев, проф. дсн Дора Бояджиева, проф. 
дсн Асен Димов, проф. дсн Христо Филипов, проф. дсн Илия Станков, проф. дсн 
Станко Георгиев, проф. Киро Костов,  проф. дсн Лилия Кръстева и много други, 
чийто имена в момента поради ограниченото време не назовавам, но изказвам 
дълбоката си признателност към тяхното дело.  

В момента с гордост заявявяме, че Институтът по растителни генетични 
ресурси „Константин Малков‖ е наследник на богата история и е с утвърдени 
традиции в земеделската наука. Днес в структурата на ИРГР - Садово са включени 
2678 da обработваема земя предоставени от Държавен поземлен фонд, от които 
1050 da са опитни полета, а 1628 da служат за производствено-експериментална 
дейност. През 1984 г. по проект на ФАО в института е създадена и оборудвана 
Генбанка за съхранение на растителни генетични ресурси. На територията на 
института се намират също биотехнологична лаборатория за тъканни култури 
открита през 1989 г.,  специализирана ботаническа градина, функционираща от 
2002 г. и 6 лаборатории: по семезнание, фитопатология, биохимия, физиология на 
растенията, агрохимия и оценка качеството на зърното. В ИРГР се поддържат 
богата библиотека и музей, в които са съхранени исторически факти за 135 
годишната история на земеделската наука в Садово. 

Списъчният състав на Института се състои от 99 служители. Научните 
работници са 27. Един от тях е с академична длъжност „професор‖, 6-ма са 
„доценти‖, „главни асистенти― са 6 и останалите 14 са „асистенти―. От научния 
колектив с образователната и научна степен ―доктор‖ са 19 души. Институтът по 
растителни генетични ресурси е акредитиран да подготвя редовни и задочни 
докторанти по научната специалност – „Селекция и семепроизводство на 
културните растения‖ с шифър 04.01.05.  

За изминалите 40 години в ИРГР „К. Малков‖ са защитени 48 дисертации за 
придобиване на образователната и научна степен „доктор‖. Защитени са и 10 
дисертации за придобиване на научното звание „Доктор на селскостопанските 
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науки―.  За същия период от научния колектив са подготвени над 2100 публикации, 
в т.ч. монографии, научни статии, доклади за участие в международни и 
национални симпозиуми и конференции, както и редица научно-популярни 
брошури. Колективът на ИРГР „К. Малков‖  е участвал в изпълнението на над 30 
национални и 51 международни проекти. Само за последното десетилетие 
научните работници са изпълнявали и координирали 15 национални и 30 
международни проекти  с партньори от Швеция, Китай, Швейцария, Италия, Южна 
Корея, Словакия, Сърбия, Македония и др.  

Днес, учените от ИРГР – Садово работят в унисон с националния приоритет 
за повишаване на динамичността, резултатността и ефективността на научно-
изследователската и развойна дейност в полза на икономиката и обществото.  

Основните направления, в които колективът на ИРГР-Садово 
реализира научния си потенциал са:   

 Научно-изследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на 
растителните генетични ресурси. 

 Селекционно-генетични изследвания за създаване на нови високо-технологични 
сортове пшеница, тритикале, фъстъци, сусам, ориз и др.  

 Прилагане на биотехнологични методи в селекцията и устойчивото изпозване на 
растителните генетични ресурси. 

Изследванията в областта на растителните генетични ресурси са насочени към 
събиране, изучаване и съхранение на растителния генофонд от културната, 
местната и дива флора и осигуряване на лесен достъп до използването им. 
Колекцията от растителен генофонд съхранявана в генбанката на ИРГР-Садово е 
най-голямата в Югоизточна Европа. В нея са включени както културни видове, така 
и техните диви родственици. В резултат на 40 годишен изследователски процес тук 
е събрано изключително богато, растително разнообразие и е изградена 
Национална колекция от наши и чужди съвременни сортове, селекционни линии, 
стари сортове, местни популации, мутанти и диви видове. Колекцията е 
разпределена в осем основни групи: зърнено-житни, зърнено-бобови, фуражни 
видове, технически, маслодайни, зеленчукови, медицински и декоративни видове. 
Създадени са признакови колекции (core collection), които характеризират най-
пълно наличното генетичното разнообразие в съответствие с перспективността на 
изходния материал за включването му в селекционни програми. Ежегодно този 
растителен генофонд се допълва и обогатява  средно с около 900 до 1300 образци 
с различен географски произход. 

Чрез прилагане на съвременни методи, съобразени с класификатори и 
стандарти на ФАО, и Европейската програма по растителните генетични ресурси са 
оценени над 50% от образците в основните колекции. Създадена е система за 
контрол върху генетичната идентичност на зародишната плазма. Разработени са 
методи за сортова идентификация в съответствие с международните стандарти 
(ISTA, UPOV). Изградена е база данни с оценъчна информация на зародишна 
плазма и е извършен отбор на перспективни образци за подобряване на видовата и 
сортова структура в българското земеделие. За поддържане на събрания 
растителен генофонд ежегодно се извършва репродуциране на около 1500 
образци. 

Институтът по растителни генетични ресурси „Константин Малков‖ е 
национален координатор за опазване на разнообразието от културни растения и 
техните диви родственици в рамките на Европейската програма за растителни 
генетични ресурси – ECPGR. Научният колектив на ИРГР – Садово е член на 
международната организация Bioversity International и има редица отговорности 
като: опазване на РГР,  участие в консултативни и експертни групи към МЗХ и 
МОСВ, съдействие при разработката и адаптирането към условията на България на 
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международни документи свързани с РГР (в т.ч. и протокола от Нагоя), изготвяне 
становища, консултации и много др. 

Генбанката в ИРГР - Садово се явява централен депозитар на растителния 
генофонд на България и изпълнява научна програма за дългосрочно съхранение на 
семенна зародишна плазма. В Института в Садово се поддържат в колекции над 62 
000 образци, от които 43 147 при условията за дългосрочно съхранение. От цялото 
това разнообразие 13 269 образци са с български произход. Базовата колекция е 
представена от 33 семейства, 150 рода и 600 растителни вида. Извършено е 
софтуерно унифициране на оценъчната информация.  Колекцията поддържана в 
нашата генбанка е публикувана в Европейския електронен каталог за растителни 
генетични ресурси EURISCO (http://eurisco.ipk-gatersleben.de). Институтът в Садово 
предлага на партньорите в България и чужбина възможности за свободен обмен на 
зародишна генплазма, регистрация и безплатно „ех situ― съхранение на растителни 
образци (диви видове, местни форми, сортове, селекционни линии). 

В селекционно-генетичното направление колективът на ИРГР – Садово 
активно и перманентно работи по редица селекционни програми за създаване на 
конкурентни, висококачествени сортове пшеница, тритикале, ориз, овес, ръж, 
фъстъци, сусам, грах, нахут, домати, пипер, патладжан, салата и др. Той е 
изпълнител на националната селекционна програма и съизпълнител на 
международна програма за Източна Европа по селекция на пшеницата. Основен 
приоритет в научно-изследователска дейност по тази програма е създаването и 
проучването на високодобивни и с високо качество сортове зимна обикновена 
пшеница и тритикале с по-добра екологична пластичност и подходящи за „сухите― 
райони на страната. Използваните методи в селекционния процес са 
междусортовата и отдалечената хибридизация, а така също и експерименталният 
мутагенез.   

Едно от върховите постижения на селекционерите от института е 
създаването през 1973 г. на уникалния сорт Садово 1. За времето си той е 
интензивен, качествено нов тип, който много бързо навлиза в практиката и 
благодарение на него добивите при пшеницата в страната се повишават средно с 
около 100 кg/da. Най-висок добив от 1130 кg/da за сорта Садово 1 е регистриран в 
Чехия през 1978 г. Високата оценка на този сорт е признаването му за комплексен 
еталон за добив и качество за нашата страна. Малко по-късно в института е 
създаден и втори, много ценен, сорт пшеница. Това е Победа - стандарт за силните 
пшеници от Група А за страната. 

В резултат на дългогодишната селекционна дейност създадените в 
института в Садово  сортове пшеница, носители на ценни качества, могат да се 
групират така: 

по стабилност в добивите  –  сортовете Садово 1, Момчил, Садовска белия 
и Боряна;  

 с повишено качество на зърното – Победа, Садово 552 и Момчил; 
 с добра студоустойчивост на нивото на Мироновская 808 – сорт Победа; 
 с повишена сухоустойчивост – сортовете: Катя, Садово 1, Юнак и  Гинес;  
 с висок потенциал на продуктивност – Прелом и  Гинес;  
 с по-висока абсолютна  маса (едрина на зърното) 50 и над 50 гр. на 1000 

зърна – сортовете: Садово 1, Момчил, Бонония, Мургавец, Здравко, Прелом и 
Садово 772;  

 с толерантност към алуминиева токсичност – сорт Прелом; 
 и толерантни към азотен дефицит – Боряна, Садово 1, Момчил и Катя.  
 
Селекционирани са и сортове ориз, притежаващи много добри стопански 

показатели – Аваля , ЛМ-БП, ИРГР Дани и др. Тук в Садово е създаден и първият 

http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
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пролетен овес - сорт Мина. Голям интерес от чужбина се проявава и към новият 
зимен голозърнес овес – сорт ИРГР-Марина. В момента и двата сорта овес са 
заявени за изпитване в Гърция и Турция. В тези страни голяма популярност имат и 
нашите сортове зимен фуражен грах Весела и Мир. 

В Европа 90% от площите, върху които се отглеждат фъстъци, се намират в 
България. Почти 100%  от  тях са засяти в нашата страна със сортове, създадени в  
института в Садово. На пазара с предимство се търсят фъстъци произведени в 
региона на гр. Садово. В България научно-изследователска програма по селекция 
на фъстъци и сусам се изпълнява единствено в ИРГР – Садово. При тези култури 
изследванията са насочени към създаване на линии и сортове с комплекс от ценни 
стопански качества. Селекционираните сортове фъстъци Кремена, Калина, Росица, 
Орфей и Садово 2609 притежават висока продуктивност, ранозрелост, комплексна 
устойчивост на гъбни болести, балансиран химичен състав, добри вкусови 
качества, устойчивост към карбонатна хлороза и др. Като държавни стандарти са 
признати сортовете Калина и Садово 2609. Значителен медиен бум и голямо 
търсене преди година предизвика и сортът Орфей, който в сравнение с другите 
сортове фъстъци съдържа в плодовете си 3 пъти повече вит. Е и е със завишено 
съдържание на олеинова киселина. Тези му свойства го превръщат в прекрасна, 
здравословна и стимулираща храна. Благодарение на усилията на учените от 
института напоследък в България се възражда интересът и към една „позабравена― 
култура - сусама.  

Селекцията в ИРГР - Садово е известна с постиженията си в миналото, но 
днес заслужено можем да кажем, че  научният колектив продължава с достойнство 
по пътя на предшествениците – селекционери. За успешното изпълнение на 
селекционите програми в ИРГР - Садово е показателен фактът, че през 2016 г. в 
сортовата листа на страната са включени над 40  наши сорта.  

За 135 години земеделската наука в Садово е дала на производителите 
общо 148 сорта при 28 култури, от които пшеница - 45 сорта;  фъстъци - 12 сорта; 
ориз - 11 сорта; сусам - 11 сорта, грах - 6 сорта, домати - 5 сорта и редица други. 
Показателно за качеството на научните разработки на учените е, че  12 от 
създадените в Садово сортове са приети за национални стандарти.  

В областта на биотехнологиите  изследователската дейност е провеждана  
чрез използване на съвременни високотехнологични подходи като: 

Приложение на методите in vitro в съчетание с термотерапия за получаване 
на здрав посадъчен материал; 

Вирусна диагностика на селекциони материали получени in vitro и 
разработване на методики за микроразмножаване на различни вегетативно 
размножаващи се генотипове; 

Въвеждане, изучаване и приложение техниките на протопластните култури 
за целите на селекцията; 

Прилагане методите на ембрио и антерните култури, тези на клетъчните 
суспендиални култури и тяхното комбиниране с методите на традиционната 
селекция. 

В резултат на задълбочена и целенасочена работа на учените-
биотехнолози в института са постигнати значителни резултати. Чрез съчетаване на 
комбинативната селекция и сомаклоналното вариране при зимната обикновена 
пшеница е създаден сорт Здравко, а при  ориза чрез методите на антерните 
култури - сорт Мариана. Също така при растителните генетични ресурси и в 
селекцията са разработени редица технологии за размножаване и съхранение на 
сортове картофи,  хмел,  хризантема, сортове и подложки лози, етерично-маслени, 
декоративни и ценни медицински видове. Събрани, оценени, размножени и 
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съхранени са редки и ендемични лечебни видове. Изградена е генбанка от 
вегетативно размножаващи се културни видове и техните диви родственици.  

Успоредно със създаването на научни продукти в института се провежда и 
активна дейност за тяхното внедряване в практиката. Реализацията на част от 
научните постижения на колектива се извършва чрез производството на най-
високите категории семена от създадените в ИРГР - Садово сортове. Всяка година 
за нуждите на нашето земеделие в производствено-експерименталната база се 
прави сортоподдържане и семепроизводство на пшеница, тритикале, ечемик, ориз, 
фуражен грах, овес, фъстъци, сусам, нахут, домати, пипер, патладжан, салата, 
алабаш и др. На фермерите се предлагат автентични семена от категориите 
„Базови― семена и семена „Първо― размножение, както и технологии за отглеждане 
на основни зърнени култури – обикновена и твърда пшеница, тритикале, ечемик, 
ръж, фуражен грах, овес и ориз. Предоставят се също семена и консултации за 
алтернативните култури – фъстъци, грах, сусам, нахут, просо, вигна и др. Между 
учените от ИРГР и земеделските производители в цялата страна съществуват 
много тесни връзки. Ежегодно в северна и южна България се организират 
демострационни полета засяти с нашите най-нови сортове. На територията на 
института и по договори за съвместно семепроизводство с наши партньори от 
различни райони на България всяка година се произвеждат и продават  над 1000 
тона семена предимно от пшеница и някои други зърнено–житни и бобови култури.  

Със значимите си научни постижения и висококвалифициран персонал 
институтът си е извоювал водеща позиция не само в България. Той е желан и 
търсен партньор в редица страни - Турция, Гърция, Румъния, Франция, Италия и 
др. В съседна Турция през последното десетилетие са изпитани и включени в 
тяхната сортова листа повече от 8 сорта селекционирани от учените  в  Садово. 

Атестат за съвременна и ползотворна научна дейност  извършвана в ИРГР 
– Садово е наблюдаваната през последните 6-7 години тенденция, научният 
колектив редовно да получава обществено признание за своите научни разработки, 
чрез спечелване на конкурсни награди. За указания период са получени следните 
награди за иновации от международното селскостопанско изложение „АГРА― 
провеждано в гр. Пловдив: 

през 2011г. награда за първия селекциониран български, зимен, 
голозърнест сорт овес ИРГР Марина; 

през 2012 г.  за ранозрелия сорт ориз ИРГР Вики; 
през 2014 г. за перспективния сорт пшеница Никибо; 
през 2015 г. на база създадени в ИРГР - Садово иновационни линии сусам с 

„прикачена― плацента, бе разработена съвместно с учени от АУ-Пловдив и 
Русенски Университет „Технология за механизирано отглеждане на сусам на 
големи равнини площи―, която също бе отличена с престижна награда; 

 през 2016 г. е награден високодобивният сорт пшеница Никибо, 
 а в началото на 2017 г. от изложението „АГРА―, научният колектив бе 

удостоен едновременно с две грамоти - за нов сорт пшеница „Гинра― и за 
иновоционния сорт сусам - „Невена―.  

Тази положителна тенденция, отразяваща развитието на науката в Садово, 
има солидна основа да се запази и устойчиво да продължи и занапред, независимо 
от някои временни, финсови затруднения, които научните работници в нашата 
страна изпитват. Гаранцията за бъдещ просперитет на науката в Института по 
растителни генетични ресурси „Константин Малков‖ - Садово са вековната 
традиция, постигнатите забележителни успехи, сплотеният колектив, творческото 
дръзновение на научните работници и вдъхновението, което младите учени черпят 
от  „историческата люлка― на българската земеделска наука.    
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Сега, 135 г. след основаването на бившата Земеделска опитна станция тук, 
в Садово идеите заложени със създаването й са по-живи от всякога. Нейният 
правоприемник, Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков‖ разполага 
с изключително богата информация и база данни за растителните ресурси в цялата 
страна, с което съдейства и активно подпомага научно-изследователската работа и 
на други институти в системата на ССА. Създадените нови сортове и технологии от 
учените в Садово се радват на изключителен прием и одобрение от страна на 
земеделските производители. Със заслужен авторитет в страната и с 
международно признание, ИРГР „К. Малков‖ – Садово се е утвърдил, като 
емблематична фигура в системата на ССА, в аграрната ни наука и е важен фактор 
за нови бъдещи успехи на нашето земеделие. Самоотверженият колектив на 
института с достойнство носи името на своя велик патрон - Константин Малков, 
продължава да се ръководи от неговите идеали и неуморно да се труди за 
развитието на земеделската наука в България.  

 
Скъпи гости и колеги, 
В заключение, позволете ми най-сърдечно да поздравя и един от 

изтъкнатите учени на ИРГР - Садово, който през тази година, чества своята 80
-та

 
годишнина – проф. дсн Станко Деликостадинов. Честит празник скъпи колега! 
Благодаря Ви от името на целия персонал на Института, а така също и от по-
младото поколение в науката, за което Вие сте прекрасен пример за подражание! 

 
           Към уважаваните гости на нашето мило тържество и към колектива на ИРГР - 
Садово, на днешния юбилеен празник отправям пожелание за крепко здраве, 
повече оптимизъм, вяра в собствените си сили и нови творчески успехи. 
 
           Честит Юбилей колеги!!! 
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Резюме 
 
В момента в световен мащаб се наблюдава трайна тенденция за изчерпване на 
растително генетично разнообразие в природните местности, паркове и 
обработваеми земи. Съхранението и създаването на благоприятни условия за 
устойчиво използване на растителното биоразнообразието в селското стопанство е 
от жизнено значение за бъдещото развитие на земеделското производство и в 
България. В този смисъл борбата с климатичните изменения и адаптирането на 
земеделието към променящите се условия на околната среда би било невъзможно 
без естественото богатство от растителни генетични ресурси. Ex-situ съхранението 
на растителни генетични ресурси в ген банка под формата на семена и в полски 
колекции от една страна гарантира опазването на растителното разнообразие, а от 
друга предоставя неизчерпаем резерв за развитието на съвременните селекционни 
програми. В Националната генбанка на България, която е най-голямата семенна 
генбанка в Югоизточна Европа, се съхранява колекция от 62 092 образци. От 
цялото това разнообразие 13 269 образци са с български произход Образците се 
поддържат в три колекции в зависимост от предназначението им. В базовата 
колекция се поддържат 43 147 образци от 33 семейства, 150 рода и 600 растителни 
вида. Националната генбанка гарантира запазването на широк набор от сортове и 
линии - постижения на наши и чуждестранни селекционери. При условията за 
дългосрочно съхранение на семена се гарантира и опазването на редки и 
застрашени от изчезване растителни видове от флората на България. В проучване 
на ФАО се посочва, че България е на шесто място в света по концентрация на диви 
родственици на културните растения. Богатото растително разнообразие 
поддържано в Националната генбанка в ИРГР-Садово формира и стратегическия 
резерв на страната, който при непредвидени обстоятелства (екологична 
катастрофа, природни бедствия, войни) е стабилна база за възстановяване на 
различните видове аграрни производства. Затова към неговото опазване трябва да 
се подхожда приоритетно и разумно. Резултатите от проведено, паралелно 
проучване за финасирането на сродни генбанки в няколко страни показват, че 
генбанката в ИРГР – Садово е с най-малоброен персонал, поддържа един 
внушителен растителен генофонд от 62 092 образци и е на ръба на оцеляването 
поради крайно недостатъчно в сравнение с другите страни парично 
обезпечение.Затова считаме за крайно належащо Генбанката в ИРГР-Садово да 
бъде включена в списъка на стратегическите обекти. Така на правителствено ниво 
ще се отговори адекватно на стремежите на ЕС за съхранение на 
общоевропейското растително богатство. По този начин генбанката на ИРГР-
Садово ще може гарантирано, ежегодно да получава целева помощ от бюджета и 
да изпълнява нормално функциите си, за които е създадена от ФАО. 
Ключови думи: биоразнообразие, генбанка, ex situ съхранение, растителни 
колекции, диви родственици, семена, целево финансиране, стратегически обект 
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Abstract 
 
At present, there is a steady trend towards exhaustion of plant genetic diversity in nature, 
parks and arable land. The preservation and creation of favorable conditions for the 
sustainable use of plant biodiversity in agriculture is of vital importance for the future 
development of Bulgarian agricultural production. In this sense, combating climate 
change and adapting agriculture to changing environmental conditions would be 
impossible without the natural wealth of plant genetic resources. Ex-situ conservation of 
plant genetic resources in a gene bank in the form of seeds and in the filed collections on 
the one hand ensures the conservation of plant diversity and on the other hand provides 
an inexhaustible reserve for the development of modern breeding programs. The National 
Genbank of Bulgaria, which is the largest seed genebank in Southeast Europe, holds a 
collection of 62 092 accessions. From them 13,269 accessions are with Bulgarian origin 
The samples are kept in three collections depending on their purpose. 43 147 samples 
from 33 families, 150 genera and 600 plant species are maintained in the base collection. 
The National Genebank guarantees the preservation of a wide range of varieties and 
lines - the achievements of our and foreign breeders. The conditions for long-term 
storage of seeds guarantee the conservation of rare and endangered plant species from 
the Bulgarian flora. In a FAO study, Bulgaria is ranked sixth in the world by the 
concentration of wild relatives of cultural plants. The rich plant diversity maintained in the 
National Genbank in IPGR-Sadovo also forms the strategic reserve of the country, which 
in unforeseen circumstances (ecological catastrophe, natural disasters, wars) is a stable 
basis for restoration of different types of agrarian production. Therefore, its conservation 
must be approached with priority and wisdom. The results of the parallel study of 
genebank funding in several countries indicate that the genebank in Sadovo is with the 
smallest number of staff, which maintains an impressive plant gene pool of 62,092 
accessions. It is on the brink of survival due to extreme inadequacy funding in compared 
to other countries. Therefore, we consider it extremely urgent to include the Genbank in 
IPGR-Sadovo in the list of strategic sites. Thus, at the government level, the EU's 
ambitions to preserve the common European heritage will be adequately addressed. In 
this way, the Genebank in Sadovo will be guaranteed to receive targeted budget support 
annually and perform its normal functions for which it has been established by the FAO.  
Keywords: biodiversity, genebank, ex situ storage, plant collections, wild relatives, 
seeds, target financing, strategic object 
 
Въведение 
 
Едно от най-големите предизвикателства на човечеството в момента е не само да 
бъде осигурена прехраната на хората, но и едновременно с това да бъде 
съхранена природата. България е една от страните с най-голямо биоразнообразие 
в Европа, тъй като разполага с почти всички европейски типове природни 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

24 

 

местообитания, както и значителен брой уникални и представителни съобщества и 
екосистеми.  
Интензивното развитие на селското стопанство, в световен мащаб, през 
последните десетилетия, доведе до използването на ограничен набор от сортове и 
култури, отглеждани върху големи площи. Непрекъснатото усъвършенстване на 
технологиите в земеделието предизвиква явлението „генетична ерозия„ 
изразяващо се в стесняване на генетичното разнообразие. В момента се 
наблюдава трайна тенденция за изчерпване на растително генетично разнообразие 
в природните местности и паркове. Все по-често и на нови места възниква заплаха 
от загуба на ценен генетичен материал не само при културните, но и при дивите 
видове. Ето защо опазването за бъдещите поколения на растителните генетични 
ресурси използвани за прехрана и земеделско производство е много важна задача 
от стратегическа и икономическа гледна точка в целия свят. Съхранението и 
създаването на благоприятни условия за устойчиво използване на растителното 
биоразнообразието в селското стопанство е от жизнено значение за бъдещото 
развитие на земеделското производство и в България. В този смисъл борбата с 
климатичните изменения и адаптирането на земеделието към променящите се 
условия на околната среда би било невъзможно без естественото богатство от 
растителни генетични ресурси. Последните са залог и за съхраняването на 
отколешния поминък и традиционните занаяти на българите от селските райони. 
Биоразнообразието е в основата на развитието на селския туризъм, органичното 
земеделие, традиционните занаяти, производството на местни храни, храни за 
здравословното хранене, отглеждането на лечебни и декоративни растения и някои 
други производства.  
Трябва дебело да се подчертае, че днес проблемът с изхранване на непрекъснато 
увеличаващия се брой на хората на планетата е особено актуален и в настоящия 
момент човечеството няма приемлива алтернатива. Само чрез опазването на 
съществуващото растително биоразнообразие може успешно да се гарантира 
устойчивото развитие на обществото и в бъдеще. Съхранената растителна, 
генетична плазма дори и от „пренебрегваните култури‖ крие в себе си сериозен 
потенциал за разрешаване на проблеми, които биха възникнали в бъдещето. В 
момента с приближаването до предела на биологическата продуктивност при 
редица култури, както и в следствие на глобалните промени на климата в световен 
мащаб се наблюдава тенденция изразяваща се в силно нарастване търсенето на 
нов изходен материал и повишената нужда от разнообразяване на набора от 
родителски форми, използвани в селекционните програми (Porter et al.,2014; 
Hailegiorgis, 2011; Graybosch and Peterson, 2010; Lanning et al., 2010). Ето защо 
събирането, проучването и използването на подходяща и генетично различна 
зародишна плазма в селекционните програми е предпоставка за успеха им.  
Актуалността и значението на растителните генетични ресурси за бъдещото на 
цивилизацията е заставило редица учени да провеждат системни и целенасочени 
изследвания за създаването на обособен генофонд от растителни културни видове 

и техните диви родственици (Desheva, 2014; Börner et al, 2014). Тази дейност се е 

превърнала в приоритет и отговорност на учените от развитите в икономическо 
отношение страни към населението на планетата.  
Ex-situ съхранението на растителни генетични ресурси в ген банка под формата на 
семена и в полски колекции гарантира от една страна опазването на растителното 
разнообразие, а от друга предоставя неизчерпаем резерв за развитието на 
съвременните селекционни програми. В световен мащаб има над 1750 еx-situ 
генбанки, в които се поддържат около 7.5 милиона образци (Börner et al., 2014). 
Генетичното разнообразие в световните колекции е представено от съвременни и 
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стари сортове, местни популации, селекционни линии, както и техните диви 
родственици. Съвременните сортове са добре поддържани. Местните сортове и 
популации продължават да бъдат приоритет за опазване, което се дължи на 
нарастващата заплаха от изчезването им, поради масовото разпространение на 
подобрени съвременни сортове. Дивите родственици на културните растения са 
слабо представени в световните колекции, поради няколко причини: семената им 
са по трудни за събиране и размножаване, тяхното репродуциране е по 
проблематично поради склонността им към заплевеляване, някои от тях имат 
способността да се възпроизвеждат единствено и само в природата. Тези видове 
са застрашени от изчезване също и в резултат на интензивното използване на 
земята. 
В проучване на ФАО се посочва, че България е на шесто място в света по 
концентрация на диви родственици на културните растения (Maxted et al, 2012). 
Българските и балканските ендемични растения съставляват 12,8% от видовото 
богатство на страната (http://www.journey.bg/bulgaria/bulgaria.php?guide=798). 
Биологичното разнообразие на България е неоценимо богатство, което наред с 
други показатели защитава националната идентичност на страната (Anonymous, 
2005).  
Институтът по растителни генетични ресурси (ИРГР) е национален координатор за 
опазване на разнообразието от културни растения и техните диви родственици в 
рамките на Европейската програма за растителни генетични ресурси – ECPGR. 
Научнaта програма и направленията се координират в съответствие с приоритетите 
на Европейската комисия за земеделие и развитие на селските райони (Anonymous, 
2013). В ИРГР се намира Националната генбанка, която се явява гарант за 
запазване на растителни видове чрез семена при условия за средносрочно и 
дългосрочно съхранение. Генбанката в института, като национален депозитор на 
зародишна плазма е част от създадената световна мрежа в съответствие с 
Конвенцията за опазване на биоразнообразието и Глобалния план за действие 
(Anonymous, 1996). Като субект в международната система от национални, 
регионални и международни центрове за опазване на растителното разнообразие, 
тя се контролира от експертите на Bioversity International и от Европейската 
Програма по Растителни Генетични Ресурси (ECPGR). Процесите на създаване 
на колекциите в Националната генбанка следват необходимостта от използване на 
зародишна плазма в научните програми: събиране на стари български сортове и 
местни материали, интродуциране на чужди сортове, запазване на линии, 
селекционни материали и съвременни сортове като оригинална зародишна плазма.  
В ген банката на ИРГР-Садово, която е най-голямата семенна генбанка в 
Югоизточна Европа, се съхранява колекция от 62 092 образци. От цялото това 
разнообразие 13 269 образци са с български произход Образците се поддържат в 
три колекции в зависимост от предназначението им (Стоянова, 2002): 
1. Работна колекция- в която се съхраняват резерви от всички 
новопостъпили образци след като получат номера за временна регистрация в 
националния регистър и за периода, в който преминават през карантина и начална 
оценка. Гарантира се краткосрочно съхранение на семената за 3-10 години при 
+6ºС и 50% RH. 
2. Базова колекция- семената се съхраняват при условията на 
дългосрочно съхранение във вакуумни опаковки от ламинирано алуминиево фолио 
при - 18º С след обезводняване до подходящ предел (3-7% влажност на семето). 
Поддържа се колекция от които 43 147 образци. Разнообразието в колекцията е 
представено от 33 семейства, 150 рода и 600 растителни вида. Съхранени са 
материали, колекционирани у нас в периода от 1951 до сега.  

http://www.journey.bg/bulgaria/bulgaria.php?guide=798
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3. Обменна колекция- съхраняват се образци от генофонда 
предназначени за безвалутен обмен. Поддържа се колекция от 2989 образци, 
включваща 89 растителни вида. 
Колекциите поддържани в генбанката са публикувани в Европейския електронен 
каталог за растителни генетични ресурси EURISCO (http://eurisco.ipk-
gatersleben.de).  
Разработената в генбанката на ИРГР-Садово технология е в синхрон с 
международните стандарти за съхранение в генбанки (Anonymus, 1994, 2014). 
Съгласно тази технология се осигурява безопасно съхранение чрез семена за 
период от 18 до 300 години в зависимост от видовата принадлежност на семената 
(Stoyanova, 2001; 2007; Stoyanova et al., 2009; Desheva et al., 2009, 2010, 2012; 
Desheva, 2016). Запазване на автентичността на растителната зародишна плазма 
се осъществява чрез ограничаване на генетичната ерозия и загубата на собствени 
ресурси. Контролът върху генетичната идентичност на образците в Националната 
генбанка се извършва чрез използване на биохимични генетични маркери съгласно 
методите на ISTA и UPOV (Stoyanova 2002; Stoyanova et al. 2011). Така се постига 
определяне на хетерогенността на образците на молекулно ниво, установяват се 
дубликати, извършва се реален контрол върху идентичността след репродуциране. 
В резултат на проведени изследвания върху образци пшеница е установено, е че 
сортовата хетерогенност определена чрез биохимични генетични маркери по ISTA 
съответства на степента на вариране по признаците за количествена оценка. Тези 
признаци в определена степен се влияят от факторите на околната среда, поради 
което при арбитраж за идентичност е необходимо да се провежда успоредно 
контрол чрез биохимичните генетични маркери. Съставена е база данни за 
идентичност на генотипове по глиадинови спектри и е оценено тяхното 
сходство/разлика чрез клъстер анализ (Дешева, 2009). Доказан е рискът от 
многократно репродуциране на хетерогенните образци като резултат от 
непредвидими промени в идентичността им поради влияние на факторите на 
средата върху продуктивността на отделния генотип (Дешева, 2009). Резултатите 
от контролните проверки на семенните образци, съхранявани при условия за 
дългосрочно съхранение за период повече от 20 години доказват надеждност на 
възприетата технология (Desheva, 2016). Създаденият модел за мониторинг чрез 
формиране на «Филтър за застрашените образци» доказва възможността за 
предвиждане на необходимостта от репродуциране на застрашените образци. Това 
е и гаранцията за предвидимост на резултатите от съхранение в генбанката за 
продължителен период от време.  
В генбанката се гарантира запазването на широк набор от сортове и селекционни 
линии – създадени от наши и чуждестранни селекционери. В камерата за 
дългосрочно съхранение на семена се гарантира и опазването на редки и 
застрашени от изчезване растителни видове от флората на България медицински 
растения и растителни видове, които могат да бъдат суровинни източници за 
производство в бъдеще. В таблица 1 са представени част от тези критично 
застрашени видове.  
Дейността по опазване на растителния генофонд чрез ex situ съхранение в 
генбанката успешно се съчетава и с поддържането на полски колекции по групи 
култури, in vivo колекции в Ботаническата градина в ИРГР – Садово, in vitro 
съхранение на вегетативно размножаващи се култури. Успехът в областта на 
съхранение на оригинална зародишна плазма чрез семена в генбанката е 
основание за много учени от други институти в системата на ССА и БАН да 
предоставят свои сортове и линии, както и семена от редки и застрашени видове за 
дългосрочно съхранение. 

http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
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Генбанката в Института по растителни генетични ресурси - Садово работи активно 
и съдейства за: 
 изпълнението на задачите, формулирани от CBD (Конвенцията по 
биоразнообразие) и свързаните с нея документи - Стратегически план за 
биологичното разнообразие 2011-2020 г. и Глобалната стратегия за опазване на 
растенията 2020 г.  
  постигането на целите от Аичи за биоразнообразието и реализиране 
Стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г.  
 приложение на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и 
справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното 
използване,  
 стратегия на ЕС за биологично разнообразие-2020 г. и ECPGR дейността на 
Националната програма по РГР, неотменим компонент от Националния план за 
опазване на биологичното разнообразие на България.   
 богатството на българската флора и динамичните условия на развитие на 
страната изискват много по-голямо внимание и отговорност към защитата на това 
биологично разнообразие. В този смисъл страната ни има отговорност за опазване 
на биоразнообразието като част от световното природно наследство. 
 
Изключителното богатство от растително разнообразие поддържано в 
Националната генбанка формира стратегическия резерв на страната, който при 
непредвидени обстоятелства (екологична катастрофа, природни бедствия, войни) 
ще осигури стабилна база за възстановяване на аграрните производства. Нашата 
страна е богата на растителни генетични ресурси. За съжаление в България за 
съхраняване на това национално богатство от местни форми и популации от 
зърнено-житни, зърнено-бобови, зеленчукови култури, фуражни, технически, 
маслодайни, медицински, цветни и др. видове има значителен недостиг на 
финансови средства. Резултатите от проведено, паралелно проучване за 
финасирането на сродни генбанки в няколко страни показват, че за съхранението 
на цялото налично, растително богатство у нас се отделят най-малко средства 
(табл.2). В тази връзка към настоящия момент могат да се идентифицират 
следните заплахи за поддържаните колекции от семена в генбанката на Института 
по растителни генетични ресурси „Константин Малков‖- Садово: 

 
 Риск от нарушаване на контролираните условия за работа. Тази заплаха е 
реална, тъй като сградата се нуждае от спешно укрепване и термо-хидроизолация 
на външните стени.  
 Подобряване функционалността на съоръжението. Извършени са частични 
ремонтни дейности за отстраняване на течове и укрепване на фасадата. 
Необходимо е да се проведе цялостна реконструкция, която да осъвремени 
съоръжението в съответствие с международните стандарти. 
 Липса на аварийно електрозахранване и съвременна мълниезащитна 
система на сградата. Задължително условие за успешната дейност на 
Националната генбанка е поддържането на непрекъснат режим на работа. 
Семенните образци в генбанката не могат да се транспортират и евакуират ако се 
наложи. Причината е, че свръх сухите семена, които са в състояние на 
криптобиоза, придобиват свойството „встъкляване‖. Необходими са специални 
обработки за да се адаптират, но на практика тези обработки се прилагат за част от 
семената, които предстои да се репродуцират. Прекъсването на съхранението е 
нарушаване на гаранциите за оцеляване на семената. 
 Наличната апаратура е морално остаряла, което крие риск от нарушения в 
технологията на съхранение а от там и до загуба на ценни образци. 

http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Kalina/globalna_strat_rasteniq_-_prevod_bg-odobren.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Kalina/globalna_strat_rasteniq_-_prevod_bg-odobren.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Kalina/globalna_strat_rasteniq_-_prevod_bg-odobren.doc
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Необходимо е спешно обновяване на апаратурата в съответствие със 
съвременните стандарти за генбанка.  
 Липса на целево финансиране. Няма финансов план за устойчиво 
финансиране на уникалната дейност на Националната генбанка, което сериозно 
компрометира изпълнението на практическите задачи.  
 Финансиране на дейностите по обогатяване и възстановяване на 
материали от генбанката. Това са задачите, които имат за цел да се извърши 
репродуциране на вече съхранени образци и на нови, които са оригинална 
зародишна плазма. 
 
Отчитайки важността на съхранявания генофонд за бъдещето на обществото у нас, 
ежегодно до 2007 г. за подържане на генетични ресурси в Генбанката и в 
експерименталните бази на научните институции (Научно-изследователски 
организации, ВУЗ и др.) в България са отпускани целево средства за ex situ, in situ и 
in vitro съхранение, които не са били много, но независимо от това, тази държавна 
подкрепа е имала значителен ефект. Вече 10 години такива субсидии липсват, 
което затруднява и свежда до минимум възможностите ни за разгръщане на по-
интензивна работа в тези насоки, въпреки наличието на подготвени научни кадри.  
Генбанката е уникално съоръжение, което работи от 32 години при непрекъснат 
режим, при което се поддържат две хладилни камери (съответно при –18

о
С и при 

+5
о
С) с обща площ на хладилните камери 1040 м

3
. За посочения период са 

настъпили известни промени в: изолацията на камерите, състоянието на сградата и 
системата за електрозахранване, които застрашават нормалната работа на 
съоръжението. Това са неминуеми промени свързани както с продължителния 
период на работа, така и с използваните техническите решения при строежа през 
1984 г, които днес безспорно са остарели и ненадеждни. Проблемите многократно 
са поставяни за разрешаване, но поради липсата на целево финансиране не са 
отстранени, а рисковете нарастват.  
 Сравнявайки представените обобщени данни за финансирането на националните 
генбанки в 4 страни се вижда, че генбанката в ИРГР – Садово (България) е с най-
малко персонал и най-малко финансови средства за поддържането на един 
внушителен растителен генофонд (общо 62 092 образци). Това растително 
богатство на нашата страна е гаранцията за устойчиво развитие на 
селскостопанското производство и изпълнението на бъдещата продоволствена 
програма на България. Затова към неговото опазване трябва да се подхожда 
приоритетно и разумно. 
За елиминиране  риска от загубване на ценни генетични образци и обеспечаване 
на нормална дейност, генбанката в ИРГР-Садово годишно се нуждае от едно 
минимално финансиране от около 268 500 лв (Табл. 3). По-голяма част от 
необходимите средства са за консумативи и актуализиране на остарялото 
оборудване. 
 
Заключение 
 
Вземайки предвид утежнената през последното десетилетие ситуация с 
финансирането на такива важни и отговорни дейности като съхранение на 
растителната генплазма, считаме за крайно належащо Генбанката в ИРГР-Садово 
да бъде включена в списъка на стратегическите обекти. Така на правителствено 
ниво ще се отговори адекватно на стремежите на ЕС за съхранение на 
общоевропейското растително богатство. По този начин генбанката на ИРГР-
Садово ще може гарантирано, ежегодно да получава целева помощ от бюджета и 
да изпълнява нормално функциите си, за които е създадена от ФАО. С това и 
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научния екип работещ в Генбанката на ИРГР-Садово ще бъде равностоен партньор 
на колегите си от останалите генбанки. Няма да изпитва недостиг на финанси и ще 
може безрезервно, да продължава безопасно да съхранява „семената на 
бъдещето‖, а нашата страна заслужено да се гордее с приноса си към опазването 
на световното растително биоразнообразие. 
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Таблица 1. Списък на застрашени образци поддържани в Националната генбанка на ИРГР-Садово 

№ Family Genus_species 
Number of 
accessions 

Name Critically/Endangered 

1 Amaryllidaceae Allium angulosum 3 Ръбестостъблен лук  Критично застрашен 

3 Asteraceae Achillea thracica Velen 1 Тракийски равнец  Критично застрашен/Български ендемит 

4 Caprifoliaceae Scabiosa atropurpurea L. 1 Тъмнолилава самогризка  Застрашен 

5 Caryophyllaceae Arenaria rigida M. Bieb. 1 Твърдолистна песъчарка  Критично застрашен 

7 Caryophyllaceae Gypsophila tekirae 1 Текирска мишорка Критично застрашен/български ендемит 

8 Fabaceae Astracantha thracica 1 тракийски клин Български ендемит 

9 Fabaceae Astragalus dasyanthus Pall. 2 Вълнестоцветен клин  Критично застрашен 

10 Fabaceae Astragalus physocalyx Fisch. 1 Подуточашково клинавче  Критично застрашен/Терциерен реликт 

11 Fabaceae Medicago coronata (L.) Bartal. 1 Короноплодна люцерна  Застрашен 

12 Fabaceae Medicago rhodopaea Velen. 1 Родопска люцерна  Уязвим/Български ендемит 

15 Poaceae Aegilops comosa Sm. 2 Качулесто диво жито  Критично застрашен 

17 Amaryllidaceae Allium angulosum L. 3 ръбестостъблен лук критично застрашен 

18 Asteraceae Achillea thracica Velen. 1 тракийски равнец критично застрашен/български ендемит 

19 Asteraceae Centaurea trinervia Willd. 1 тройножилчеста метличина критично застрашен/Терциерен реликт 

20 Asteraceae 
Centaurea wagenitziana 
Bancheva & Kit Tan 

1 вегеницова метличина критично застрашен 

21 Brassicaceae 
Matthiola odoratissima (M. Bieb.) 
R. Br. 

4 ароматна матиола критично застрашен 

23 Crassulaceae Rhodiola rosea L. 1 златовръх критично застрашен 

27 Lamiaceae Sideritis scardica Griseb. 2 пирински чай/мурсалски чай застрашен/балкански ендемит 

29 Plumbaginaceae 
Goniolimon dalmaticum (C. Presl) 
Rchb. f. 

1 далматинска змийска трева критично застрашен/балкански ендемит 

30 Plumbaginaceae 
Limonium asterotrichum (Salmon) 
Salmon 

1 маноловска гърлица критично застрашен/български ендемит 

32 Rosaceae Alchemilla achtarowii Pawl. 1 ахтарово шапиче застрашен/български ендемит 

34 Rutaceae Ruta graveolens L. 2 седефче застрашен/терциерен реликт 

36 Scrophulariaceae 
Verbascum tzar-borisii (Davidov 
ex Stoj.) Stef.-Gat. 

2 цар-борисов лопен критично застрашен/български ендемит 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Allangul.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Achthrac.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Scaatrop.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Arerigid.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Astdasya.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Astphyso.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Medcoron.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Medrhodo.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Aegcomos.html
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Таблица 2. Държавно финансиране на Националните генбанки в някои европейски 
страни и у нас 

1
№ 

Държава 

Финансиране на генбанките - Суми, еuro 

Поддържана 
колекция семена  

(бр. образци) 

Персо

-нал 

(бр. 

хора 

на 

щат) 

Финан-
сиране 
от 
бюджет
а, 
еuro 

Допълн
и-телно 
за 
техника 
и 
модерн
и-зация, 
еuro 

Собств. 
Приход
и, еuro 

Общо 
за 
година
, 

euro 

1. Румъния 15 160,000  400,000 * 560,000 

общо 18 400 
образци при условия 
за средно-срочно и 
дългосрочно 
съхранение 

2. Германия 35          5,000000             * 
5,00000
0 

общо 150 863 
образци при условия 
за средно-срочно и 
дългосрочно 
съхранение 

3. България 6 
25-
27,500 

      - 
От ИРГР      
около 
 22,500 

 Около 
 50,000 

общо 62 092 
образци, от които 
43 147 при 
условията за дълго-
срочно съхранение 

 * - липсва информация 
 
Таблица 3. Годишен финансов минимум за рутинната работа на Националната 
генбанка на България (съхранение и за репродуциране на образци) 

1
 1. Финансиране на основните дейностите в генбанката Суми, лв. 

1.1 
Поддръжка на техническо и технологично оборудване 
(хладилни резервни части, масла, студоносители, ел. 
консумативи)  

7 000 

1.2 Електро-енергия, водоснабдяване, комуникации  35 000 

1.3. Консумативи  8 400 

  Реактиви 2500 

  Стъклария 500 

  Филтърна хартия 3600 

  Вакуум-опаковки PE/AL/PE  1800 

1.4. 
Резервни части за апаратура, проверка и ремонт на 
апаратура 

3100 

1.5. Обмен на образци – колетни пратки 1000 

1.6. Членски внос към Bioversity International 7000 

1.7.  Други непредвидени ( в.т.ч. и софтуер)  2000 
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Общо* 63 500 

2. Финансиране репродуцирането на образците 
 

 

Средно между 5 и 35 евро на образец (за 3000 образци на 
година- 
в.т.ч. наемане сезонни работници, торове и агротехника) 

105 000 

3. Разходи за капиталови вложения  100 000 

 ВСИЧКО 268 500 лв. 
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Abstract 
 
Intensive research of plant genetic resources has a long tradition in the Czech Republic. 
Crop varieties of the Czech and World assortments had been gathered, evaluated, used 
in research and breeding, and conserved in the Czech gene bank since fifties. The first 
collecting expeditions for landraces were organised in the seventies and eighties. Czech 
gene bank understood and highlighted the importance crop wild relatives (CWR) in 1989 
and proposed a programme for increasing of their proportion within gene bank 
collections. The first collecting of CWR started in 1990 and regular annual collecting in 
1993. Altogether 27 collecting expeditions have been organised and 4 618 seed samples 
have been collected in the Czech territory. Native CWR successfully fulfilled the gap in 
the Czech Gene Bank. Czech Republic is diverse in ecological conditions and habitat 
types, so the amount of CWR on its territory is very high. The most often collected 
samples are fodder legumes, grasses, medicinal, aromatic and endangered plants. 
Germplasm erosion was very intensive in the case of landraces and old cultivars. 
Landraces of seed propagated species are very rare in the Czech territory, more common 
are among the fruit trees. CWR and landraces are important for breeding, for increasing 
the diversity of agricultural landscape, as feed sources for pollinators or in case of 
legumes as fixators of atmospheric nitrogen. Retrospective analyses of collecting 
expeditions and gathered accessions are outlined and discussed in the article. 
Keywords: collecting expeditions, crop wild relatives, landraces, cultivars, gene bank, 
biodiversity, germplasm erosion, breeding, ecological conditions, habitats. 
 
Introduction 
 
Natural ecosystems contain important plant genetic resources for food and agriculture, 
including populations of crop wild relatives (CWR). CWR are very important because they 
contain valuable traits from the breeder‘s point of view – like resistance to biotic and 
abiotic stresors, which lead to improved yields and stability (Maxted & al., 2012). Basic 
aims of breeding are high yields, improved quality and quantity, resistance, tolerance or 
adaptation to stressors, etc. These characters are selected from genetic variability. On 
the other hand gained adaptation to environment and breeding success are limited by 
genetic equipment of the plant. Variability (genetic, intraspecific, interspecific, 
ecosystemic, etc.) is essential for all activities connected with plant breeding. Main source 
of variability are plant genetic resources (Ulukan 2011). 
Preservation of biodiversity and natural variation within species became a global concern. 
Natural variation is essential to the evolutionary process and to long-term species 
survival. The diversity within a species allows it to survive and adapt to new 
environments, new pests, and changing climates. Genetic resources are essential source 
of genes for breeding. In an environmentally dynamic world, with constantly increasing 
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population and limited resources, we need to conserve genetic diversity for our own food 
and environmental security (Iriondo & al., 2008).    
Original role of gene banks was to safely store bred and cultivated materials on national 
and international levels. In the past 30 years, there is a strong tendency to gather wild 
genetic resources to make them available for breeders and other users. In the Czech 
Republic the main project dealing with plant genetic resources is ―National Programme on 
Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources and Agro-biodiversity‖. Fourteen 
research institutes and 1 university closely cooperate within this programme. There are 
many following research projects of the participating institutes. The projects are financed 
in most cases by National Agency for Agricultural Research and Technology Agency of 
the Czech Republic. 
Old land races and obsolete cultivars have much broader genetic base. Usually they are 
diverse populations of various types. Most of landraces have disappeared in the process 
of their replacement by growing modern and more bred cultivars. Obsolete cultivars were 
usually maintained by breeders for a long time and some of them were accepted to 
germplasm collections already a long time ago. Germplasm erosion was very intensive in 
the case of landraces and old cultivars. In spite of it, some landraces and obsolete 
cultivars were regionally persisting for a long time in cultivation because of their unique 
properties, local traditions and habits. Landraces of seed propagated species are very 
rare in the Czech territory, more common are among the fruit trees. Such refuges are still 
possible to be found in some remote regions (Holubec & al., 2010).  
Wild plants, especially crop ancestors and botanically related species are other valuable 
sources of genetic diversity for breeding (Guarino & al., 1995; Vymyslický & al., 2003). 
They possess much broader genetic base than cultivated materials including traits not 
known in cultivated plants. In addition, there are many wild plants used as human food 
and animal feed, in agriculture, industry and pharmacology, etc. CWR can significantly 
diversify the spectrum of economic plants. Czech Republic is very diverse in ecological 
conditions and habitat types, so the amount of CWR on its territory is very high. The most 
often collected samples are fodder legumes, grasses, medicinal, aromatic and 
endangered plants.  
The main aim of our paper was to describe collecting activities in the Czech Republic in 
last 25 years, with emphasis on collecting expeditions. Retrospective analyses of 
collecting expeditions and gathered accessions are outlined and discussed in the article. 
 
Material and methods  
 
At the beginning of nineties of the 20

th
 century inventory in the Czech national gene bank 

in Prague was organised and subsequently collecting activities of CWR were proposed in 
order to fulfil the gaps in the genebank collections. 
Collecting of plant genetic resources in the Czech territory is in most cases realised by 
organising of the collecting expeditions. They usually are devoted to wild species, CWR, 
land races, and fruits. Regions where genetic resources have never been collected are 
favoured. Collecting expeditions are targeted into regions with well preserved nature and 
extensive agriculture – mountain areas, border regions, protected areas, karst regions 
etc. In these regions are the highest chances to find and collect not only CWR, but also 
landraces. For CWR collecting habitats with well preserved vegetation are selected. In 
case of meadows and pastures localities which have not been ploughed and re-sown for 
decades are preferred. The choice of collecting sites is based first of all on literature, web 
and map search. Proposed localities are consulted with local botanists, farmers, experts 
etc. In case of protected areas a request for permission of collecting must be submitted 
and approved before the collecting expedition. 
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Collecting expeditions are organised in the period of ripeness of most target species in 
the region. Usually it is from the end of June in the warmest and driest regions of the 
Czech Republic till the end of September in the mountains. Collecting expeditions last 
usually one week. About 5-6 localities are visited every day and the following activities 
are performed: 1) precise localization with help of detailed touristic maps, 2) exact 
measurement of GPS coordinates and the altitude, 3) botanical search and determination 
of plant species suitable for collecting and 4) collecting of vegetative or generative 
samples. If it is possible, the seeds are sampled from larger amount of plants and from 
various microclimatic niches within the locality. Collecting should capture as much as 
possible of the population. Very important aspect is to leave sufficient amount of seeds at 
the locality, especially in case of protected and rare species. Ideal situation is to gain 
minimal amount necessary for seed sample storage in the genebank. It is 4 000 seeds in 
autogamous species and 12 000 in allogamous species. Herbarium specimens for further 
precise determination are collected (Holubec 2005). 
Every evening after collecting an inventory of obtained samples is recorded. From each 
collecting expedition a database of collected samples is prepared. The database contains 
basic information on the samples: number of the sample, number of the locality, GPS 
coordinates, exact localization, altitude, ecological and habitat information. Each sample 
has assigned unique number, under which the sample is introduced in all surveys. After 
return from the collecting expedition the seed samples are cleaned and dried (to 5-9% of 
relative humidity) according to required standards for gene bank storage. Vegetative 
samples are planted. Germination tests are performed. The seeds are stored in glass jars 
with silica gel in active and base collections for long term conservation (-18°C). The 
samples are stored for 15-20 years with no need of regeneration. A part of original 
sample was used for regeneration and associated characterization and evaluation. 
Description of collected materials is performed during the regeneration process. Non-
relevant samples are forwarded to respective collection holders. Each sample in the 
Czech national gene bank obtains unique national inventory number. Passport data are 
transferred from the database. Received description data are coded according to 
particular descriptor lists and are included into description part of gene bank information 
system. All these information are available within a national information system on 
genetic resources GRIN CZECH. Most data are available on line at 
https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx 
 
Results and discussion 
 
Systematic search for genetic resources, gathering, evaluation and maintenance is 
devoted globally great attention. Collecting activities of landraces could be traced back to 
sixties, when Kühn and Tempír collected old traditional crops especially in the Carpathian 
region (Kühn 1974). These collecting activities were extended by group of researchers 
from Gatersleben led by Prof. Kühn (Kühn & al., 1982). The first collecting expeditions for 
landraces were organised in the seventies and eighties. Czech gene bank understood 
and highlighted the importance crop wild relatives (CWR) in 1989 and proposed a 
programme for increasing of their proportion within gene bank collections. The first 
collecting of CWR took place in 1990. Regular annual collecting has been organised 
since 1993. These collecting activities are organised mostly as international with the 
participation of specialists focused on cereals, legumes, forages, grasses and fruits. 
Participation of specialists ensures proper collecting and determination of accessions 
(Holubec & al., 2010). Within the Czech territory 27 collecting expeditions have been 
organised. Not only expeditions, but also many individual collecting trips have been 
organised with the aim to visit botanically rich areas and areas with potential occurrence 

https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx
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of landraces. Collecting missions well cover the territory of the Czech Republic, for details 
see Figure 1. 
Altogether 4618 seed and vegetative samples have been collected. For detailed survey 
see Table 1. The most numerous groups are grasses (1920 accessions), fodder legumes 
(1354 accessions) and meadow dicots (1005 accessions). The group consists of species 
used as components of species rich meadows, medicinal, aromatic and other plants. 
Collecting of landraces and old cultivars was only partly successful – in the eastern 
Moravia, where still some landraces could be found (207 accessions).  
Group of researchers working with fruits have been interested not only in collecting, but 
also in mapping of landraces and old cultivars. These data were later used for projects of 
in situ conservation. Very interesting material for fruit researchers was a hybrid cherry 
(Cerasus x eminens), which was repeatedly found in the territory of south Moravia. This 
hybrid is an introgressant among cultivated sour cherry (Cerasus vulgaris) and wild 
Cerasus fruticosa.  
Concerning the landraces, among the most valuable accessions belong Triticum 
dicoccon and Lathyrus sativus from White Carpathians and Pisum sativum var. medullare 
from Silesian Beskyds. The largest collections are performed by beans (Phaseolus 
vulgaris and P. coccineus). In the region of south-eastern Moravia an interesting 
accession of Nigella sativa was found. It was used in the past together with sesame as 
gritting of bred. Collecting expeditions in the border regions and abroad were much richer 
in landraces.  
 
Table 1: The survey of collecting expeditions 

Region  Landraces Grasses Legumes Meadow 
dicots 

Fruit Protected Other Total 

Bílé Karpaty 
1993 

6 53 54 85 8 3 40 249 

Šumava 1994 5 175 103 34 38 0 0 355 

Krkonoše 1995 2 189 49 45 37 33 0 355 

Orlické hory 
1996 

2 132 69 53 8 4 2 270 

Podyjí 1997 0 71 43 32 7 0 0 153 

Krušné hory 
1998 

2 154 152 6 6 0 74 394 

Beskydy 1999 9 137 83 68 0 0 48 345 

Jeseníky 2000 0 158 61 18 0 4 43 284 

Krkonoše 2001 0 35 30 22 0 2 0 89 

Moravský kras 
2001 

1 56 40 75 1 4 4 181 

Pálava 2003  0 85 39 35 0 33 47 239 

Ĉeské 
Středohoří 2004 

0 32 48 54 0 11 11 156 

Křivoklátsko 
2005 

0 49 35 54 1 0 12 151 

Novohradské 
hory 2006 

0 36 24 12 0 0 6 78 

Jihomoravské 
Panonikum 2007 

3 33 62 47 1 9 8 163 
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Ĉeskomoravská 
vrchovina 2008 

2 46 41 42 0 0 6 137 

Bílé Karpaty 
2009 

76 9 32 11 4 0 8 140 

Jizerské hory 
2009 

9 41 28 26 0 3 5 112 

Ĉeský les 2010 0 40 15 36 0 1 12 104 

Jihomoravské 
Panonikum 2010 

0 26 46 40 0 4 10 126 

Polabí 2011 2 25 21 31 0 1 2 82 

Doupovské hory 
2012 

3 16 60 27 0 0 2 108 

Nízký Jeseník 
2013 

3 30 32 29 0 2 0 96 

Třeboňsko 2014 0 40 40 27 0 3 3 113 

Haná 2015 1 18 27 21 0 2 2 71 

Luţické hory 
2016 

0 25 21 19 0 1 1 67 

 Total  126 1711 1255 949 111 120 346 4618 

 
With the permission of protected landscape areas and national park authorities 
accessions of 116 rare and endangered plant species have been collected and stored. 
Some of these samples are parallely stored at Seed bank of endangered plant species in 
Vlastivědné muzeum in Olomouc. The most valuable material is endemitic species Poa 
riphaea, critically endangered plant species of Hrubý Jeseník Mts., which grow only at 
few square metres. At now the species is successfully grown in Grassland research 
station in Zubří within on farm conservation. 
Except of ex situ collections, stored at gene bank, many localities of rare and endangered 
plant species are monitored in situ with the main aim to propose suitable and sustainable 
management. Phytosociological relevés and detailed characteristics of biotopes are 
recorded. In fruit trees health status and chances for long term conservation are 
evaluated.  
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Figure 1: Map with collecting localities of genetic resources in the Czech Republic. 
 
Gathered seed samples of CWR and landraces are important input materials for 
breeding, for increasing the diversity of agricultural landscape, as feed sources for 
pollinators or in case of legumes as fixators of atmospheric nitrogen. These materials are 
very valuable especially in resistance breeding programmes. Many current registered 
varieties have their origin in CWR and landraces. 
 
Conclusions 
 
Intensive research of plant genetic resources has a long tradition in the Czech Republic. 
Crop varieties of the Czech and World assortments have been gathered, evaluated, used 
in research and breeding, and conserved in the Czech gene bank since fifties. The first 
collecting of CWR was organised in 1990 and regular annual collecting since 1993. 
Altogether 27 collecting expeditions have been organised and 4 618 seed samples have 
been collected in the Czech territory. Native CWR successfully fulfilled the gap in the 
Czech gene bank. The most often collected samples are fodder legumes, grasses, 
medicinal, aromatic and endangered plants. Germplasm erosion was very intensive in the 
case of landraces and old cultivars. CWR and landraces are important for breeding, for 
increasing the diversity of agricultural landscape, as feed sources for pollinators or in 
case of legumes as fixators of atmospheric nitrogen. 
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Abstract 
 
The aim of the study was to determine the stability of productivity properties of the local 
accessions of Phaseolus vulgaris L, in the two periods of technological maturity (green 
pods and grain) depending on climatic conditions and the region where it is grown. 
Investigations were carried out on 13 accessions of subspecies Phaseolus vulgaris  L. 
ssp. volubilis at two different locations in the northwest part of the RS / BiH 
(Aleksandrovac and Kostajnica) during two years (2009- 2012). Characterization of 
properties of productivity (number of pods per plant, length and width of the pod, plant 
height, length, width, thickness and weight of seeds, number of seeds per pod) is done by 
IBPGR descriptors for species Phaseolus vulgaris (1982). The statistically highly 
significant difference in plant height among the accessions was observed. The maximum 
height was at GB00397 (348.90 cm), while the lowest height was at the GB00379 (99.80 
cm). The statistically highly significant interaction between accession and climatic 
conditions of the growth was observed in most of the beans traits, except width of the 
pod. Thus, the largest number of pods per plant in 2009 was at GB00825 (36.40), and 
lowest at GB00397 (6.60). The largest number of pods formed in 2012 was in acc. 
GB00384 (24.10) and the lowest in GB00380 (14.10). Grain characteristics have also 
shown a significant interaction between accession and the growth conditions. In 
particular, the interaction is expressed in weight of 100 grains. The greatest weight in 
both years had the acc. GB00397 and acc. GB00379 had maximum deviation.  
Keywords:Morphological characterization, pods, grain, local accessions of Phaseolus 
vulgaris L. ssp. volubilis  

 
Introduction 
 
Phaseolus vulgaris L., regardless of the manner of use (pods or seeds), represents a 
significant genetic resource and traditional foods in the Balkan (Krusteva, 2000; Maras et 
al., 2015). Thanks to the geographical position - the intersection of the east and west, 
encounter with various cultures, edaphic and climatic conditions, the significant diversity 
of the population within species in this region appeared, which is particularly important 
from the point of preservation of biodiversity, and also represent a significant genetic 
potential for breeding (Vasić, 2004). Of particular interest are the domestic population of 
dry beans and snap beans, that may still be found in the small house gardens and farms, 
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where they are grown in a traditional way (Gafurr, 2008; Savic et al., 2013). Local 
populations have great possibilities for use and they are easily adapted to modern 
systems of cultivation, organic and traditional production (Todorovic et al. 2011). 
Ex situ collection of the species Phaseolus vulgaris L. in the Gene Bank of the Genetic 
Resources Institute, University of Banja Luka is outnumbered comparing to the other 
countries in the region (Angelova and Stoilova, 1998, Krusteva, 2000; Šuštar Vozliĉ et al., 
2006, Vasić et al., 2009c). However it is extremely important since it consists from almost 
exclusively of local populations that are still grown (Todorovic et al., 2011). Particularly 
important are the indeterminate accessions belonging to sp. volubilis (Todorovic et al., 
2012). 
The aim of the research was to determine the stability properties of productivity patterns 
of local populations of Phaseolus vulgaris L ssp. volubilis, in two-period of technological 
maturity (green pods and dry seeds), depending on the climatic conditions and the region 
where they are grown. Besides this, the populations were described according to the 
basic properties of the plant. 
 
Material and method 
 
The research was done on the material that is part of the Gene Bank collection of the 
Institute for Genetic Resources, University of Banja Luka and was collected in the scope 
of SEEDNet project and Programme for conservation of plant genetic resources in 
Republic of Srpska. The study was conducted on 13 accessions collected in different 
regions of the RS / BiH (Table 1). For all registered accessions the necessary 
documentation was compiled (collection forms and passport descriptors made on the 
basis of EURISCO descriptors, photo documentation). 
 
Table 1. Passport data of studied accessions of Ph. vulgaris spp. Voluibilis 
 

No 
Accession 

number  
Common 

name 
Principal 

use category 

Origin 

Village GPS Municipality 

1 GB00364 pritkaš both of it Romanovci 
N44°57'52.9'';  
E017°15'44.0'' 
146 m NV 

Gradiška 

2 GB00367 zelena roga snap bean 
Gomiljani 

N42°46'21.9''   
E018°34'24.1''  
282 m NV 

Trebinje 
3 GB00369 zelena roga snap bean 

4 GB00379 grah kuruzar dry bean 
InaĊol 

N45°03'30.5'' 
E017°24'27.6'' 
497 m NV 

Srbac 
5 GB00380 tetovac dry bean 

6 GB00384 
visoka 

boranija 
 snap bean ĈaĊavica 

N44°57'20.6'' 
E016°21'48.4'' 
194 m NV 

Novi Grad 

7 GB00396 grah kuruzar dry bean 
Gornji Orlovci 

N44°53'26.6'' 
E016°48'56.9'' 
152 m NV 

Prijedor 
8 GB00397 tetovac dry bean 

9 GB00459 grah kuruza dry bean 
Konopljište 

N44°38'49.5'' 
E018°10'46.6'' 
497 m NV Petrovo 10 GB00460 trešnjo both of it 

11 GB00469 
kuruzar, 

srebrenjak 
dry bean Karanovac 

N44°40'21.2'' 
E018°16'58.4''  
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160 m NV 

12 GB00825 golubak dry bean Donji Rakani 
N44°47'41.1'' 
E017°13'30.9'' 
133 m NV 

Novi Grad 

13 GB00826 
visoka 

boranija 
snap bean Banĉići 

N42°58'10.1''   
E018°05'25.5''  
550 m NV 

Ljubinje 

The study has been conducted during two years at two different locations with similar 
climatic characteristic in the northwest part of RS/BH (2009 - Aleksandrovac and 2012- 
Kostajnica). The climatic indicators for studied locations were obtained from the Hydro 
meteorological Service of the Republic of Srpska. According to the climatic indicators the 
studied years were very different (Figure 1. and 2.). During the 2009 the deficit of water 
was followed by high temperatures during the all stages of growth and development. In 
the initial stage of growth and development during 2012 the conditions were favourable, 
while in the later phases (blossoming, pods and the formation of seed filling) occurred 
period with the lack of precipitation. 
 

 
Figure 1. Climate diagram by Walter for vegetation period of Ph.vulgaris (April-October 
2009; Aleksandrovac, weather station Gradiška) 
 

 
 

Figure 2. Climate diagram by Walter for vegetation period of Ph.vulgaris (April-October 
2012.; Kostajnica, weather station Prijedor) 
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In both years sowing were carried out in the first ten days of May, according to standard 
methods for the production of high beans, wherein the usual agricultural measures were 
applied. 
Characterization of productivity has been done according to IBPGR descriptors for 
Phaseolus vulgaris (1982). In order to study the stability properties of the productivity of 
Phaseolus vulgaris L. ssp. volubilis the following were analysed: the properties of the 
plants (plant height - the mean value of five mature plants, measured from the cotyledon 
scars to the top of the plant; arrangement of pods per plant and the number of pods per 
plant - mean values of the 10 plants), the properties of the pods (pod length - average 
length of the largest fully expanded immature pods from the 10 random average 
developed plants; pod width - average width of the 10 fully expanded immature pods in 
technological maturity from the 10 random normal plants); form and curvature of the pod - 
in a fully developed pods in technological maturity; pod beak position; pod colour and the 
properties of the seed (seed length - mean value of the 10 seeds measured parallel to the 
hilum, seed width - mean value of the 10 seeds, and the seed thickness - mean value of 
the 10 seeds measured from the hilum to the opposite side, the seed shape, seed colour, 
the markings on the seedlings, gloss; seed weight - weight of 100 grains). 
 
Statistical data analysis 
 
Morphonumeric values are shown in a separate table without any particular statistical 
analyses. The measured properties have been processed statistically. 
The data were presented with descriptive measures and analysed by fitting general linear 
models (GLM). For statistical analysis and graphical presentation of data SPSS 22 (IBM, 
2013) software was used.  
 
Results and discussions 
 
Description of the studied populations using morphonumeric parameters is given in Table 
2. All genotypes are characterized by indeterminate plant increase, but with a different 
possibility of climbing. Most genotypes had a very good opportunity to climb. GB00364 
and GB00825 genotypes had a high possibility of climbing, while GB00349 had the 
slightest possibility of climbing. For the most studied genotypes the pods were distributed 
along the whole plant (4). The unfavourable position in base of plant is not connected 
with the predominant mode of use and growing. This indicates a multiple crop harvesting 
(Vidović, 1964). It occurs in a snap bean (grown in monocrops with support) and in dry 
beans that are grown as intercrop in maize. The best known snap bean from these 
regions intended for the supply of the green market (trebinjska roga- GB00367) has the 
most favourable position of the pod, at the top of the plant (3). Pod colour in the 
technological maturity was normal green (7) for the most of the genotypes. Gold pod 
colour (10) was observed at GB00364, while GB00826 was pale yellow to white (1). 
GB00384 and GB00460 had colourful pods (12). 
The pod shape is a constant feature and does not change under the influence of growing 
conditions. However, in poor conditions, especially when it is dry, the pods lags behind 
the rise, form a 1-2 grains, while other grains do not develop which leads to a variety of 
strains. For most genotypes pods was round elliptic (3), except in GB00826 in which the 
pods were pear-shaped (2). Pod curvature was from slightly curved (5) to straight (3). 
The pod beak position was marginal (1) in all genotypes, except for the GB00369 where 
pod beak position was non-marginal (2). 
None of the population does have a string on the pod, so we can conclude that the old 
populations of beans, especially indeterminate, can be used in technological maturity as 
snap beans. This is consistent with the results from Vidović (1964) and Tudţarov (1981) 
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who pointed out that the old varieties were produced for multiple purposes, for snap 
beans and dry beans. According to many authors (Ĉorokalo et al, 2001; Vasić et al, 
2009a) the modern high snap beans are such kind of varieties too. 
Seed colour of studied genotypes was very diverse. The genotypes GB00384 and 
GB00826 were black (1), while GB00369 was dark brown (2), GB00379, GB00396 and 
GB00825 were yellow-green (5), GB00459 was pale cream to ochre (6), while GB00460 
was pink (13). Other genotypes were white (7). GB00460 was the only one that had 
colourful seeds. Brilliance of seed in all studied genotypes was medium, except for 
GB00364 where the brilliance of seed was matt. 
Seed shape is one of the most important characteristics to identify species Phaseolus 
vulgaris. The largest number of the population, 7 of them, has kidney shaped seeds (4), 
which is often the case with domestic population (Rosi, 1957). The accessions GB00379, 
GB00459 and GB00460 had oval seeds (2). A round seed shape (1) was present only in 
accessions GB00380 and GB00384. 
 
Table 2. Morphonumeric parameters – plants, pods and seeds 
 

 
 

 
Character 

Genotype  
 

PP PC PSh PCr PBP PSS SC SCP BS SSh 

GB00364  4 10 3 5 1 0 7 0 3 4 

GB00367  3 7 3 5 1 0 7 0 5 4 

GB00369  4 7 3 5 2 0 2 0 5 4 

GB00379  1 7 3 3 1 0 5 0 5 2 

GB00380  4 7 3 5 1 0 7 0 5 1 

GB00384  4 12 3 5 1 0 1 0 5 1 

GB00396  4 7 3 5 1 0 5 0 5 4 

GB00397  4 7 3 5 1 0 7 0 5 4 

GB00459  4 7 3 3 1 0 6 0 5 2 

GB00460  4 12 3 5 1 0 13 1 5 2 

GB00469  4 7 3 5 1 0 6 0 5 4 

GB00825 1 7 3 5 1 0 5 0 5 4 

GB00826  1 11 2 5 1 0 1 0 5 2 

PP - position of pods; PC - pod colour; PSh - pod shape; PCr - pod curvature; PBP - pod 
beak position;   
PSS- Pod suture string; SC - seed colour; SCP - seed coat patterns; BS - brilliance of 
seed; SSh - seed shape 
 
Previous traits have served us to describe the collected accessions. In addition, we 
monitored values and the change of the measured traits associated with yield and quality 
of pots and seeds. Based on this, especially as the weather conditions in the years of 
research have been very different, we can get information how stable and adaptable 
individual landraces are. 
The studied populations differed in the height of plants. This was affected by genotype 
alone, while the impact of weather conditions during the production was not significant. 
The highest plants in both years were produced by genotype GB00369, and the lowest by 
GB00379. (Table 3). 
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Table 3. Height of plant (HP) and pods number per plant (PN) 
 

Genotype 
HP (cm) PN 

2009 2012 2009 2012 

   ̅±   ̅   ̅±   ̅   ̅±   ̅   ̅±   ̅ 

GB00364 145.20±14.15 185.90±6.62 25.20±0.49 21.10±2.08 

GB00367 171.80±17.83 205.30±11.63 27.90±3.45 20.90±1.77 

GB00369 223.60±13.81 214.10±6.79 14.20±4.85 20.40±2.04 

GB00379 99.80±13.36 123.80±10.74 10.40±1.59 17.40±1.68 

GB00380 208.20±10.47 207.30±6.80 17.50±2.35 14.10±1.50 

GB00384 211.20±6.31 203.70±6.36 19.10±3.06 24.10±2.10 

GB00396 197.40±10.83 189.20±7.03 18.50±3.65 18.80±1.65 

GB00397 248.90±14.10 217.00±8.78 6.60±1.25 16.90±1.64 

GB00459 200.40±14.38 200.06±7.55 13.30±2.61 19.00±1.52 

GB00460 217.80±13.39 211.40±6.59 21.40±3.51 17.80±1.33 

GB00469 207.30±5.78 214.10±6.31 14.80±3.33 19.50±1.66 

GB00825 159.60±10.06 165.70±4.80 36.40±4.44 21.00±1.57 

GB00826 222.10±29.84 211.80±15.77 10.60±1.91 16.40±1.51 

F, p (year) 
F, p (genotype) 
F, p (year x gen.) 

0.40±0.529 
15.94±0.001 
1.52±0.118 

0.878±0.351 
8.025±0.001 
4.488±0.001 

HP- height of plant; PN - pods number per plant;  
 
The number of pods per plant is a very important trait because it is an indicator of 
genotype productivity (Todorovic et al., 2008). The highest number of pods per plant in 
the drought year (2009) was produced by accession GB00825 (36.4) and the lowest by 
GB00397 (6.60). In a slightly more favourable year for the growth of beans (2012), the 
highest number of pods was produced by GB00384 (24.10), and the lowest by GB00380 
(14.10). The number of pods per plant was slightly lower than expected at indeterminate 
plants according to literature data (Gafur, 2008; Madakbas et al., 2012). However it is still 
higher comparing to determinate plants (Stoilova and Berova, 2009). The greatest effect 
on the number of pods per plant had genotype, as with the previous traits, and then the 
interaction between the year and genotype. This indicates that the collected samples are 
very well adapted to the diverse and variable weather conditions prevailing in our climate 
area. 
Length of the pods was different and depends on the genotype, but varies under the 
influence of growing conditions. According to the length of the pods, genotypes were 
divided into those with a short (4-6 cm), medium length (7-13 cm) and long pods (14-20 
cm). Determinate beans have pods with length of 7-10 cm and width of about 1cm and 
most constant characters (Stoilova and Berova, 2009). In indeterminate landraces pods 
length is higher and ranges from 9 to 18 cm (Gafur, 2008). Varieties of the pole snap 
bean grown in our climate area produce pods larger than 15 cm and among them are a 
lot of straight pods with a width up to 2 cm (Vasić et al., 2009a). In this set of the collected 
population pods were slightly shorter than expected and did not exceed 14 cm, they were 
medium long (table 4). The greatest impact on the length of the pods had genotype, and 
interaction year x genotype. 
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Table 4. Pod length (PL) and pod width (PW)  
 

Genotype 
PL (cm) PW (mm) 

2009 2012 2009 2012 

   ̅±   ̅   ̅±   ̅   ̅±   ̅   ̅±   ̅ 

GB00364 13.88±0.70 10.31±0.84 12.73±0.49 12.56±0.65 

GB00367 13.32±0.76 11.89±0.71 12.01±0.49 11.27±0.48 

GB00369 10.17±0.93 12.94±0.68 9.54±0.88 11.14±0.45 

GB00379 9.67±0.52 9.72±0.28 11.53±0.43 12.05±1.08 

GB00380 9.36±0.46 8.83±0.35 11.70±0.36 10.40±0.24 

GB00384 8.65±0.76 10.58±0.51 12.43±0.57 12.06±0.80 

GB00396 10.14±0.47 11.35±0.38 11.27±0.30 12.98±1.23 

GB00397 9.18±0.48 9.13±0.42 13.21±0.53 14.64±1.29 

GB00459 9.95±0.38 11.21±0.76 10.79±0.38 11.27±0.89 

GB00460 10.79±0.37 11.21±0.76 9.58±0.39 10.14±0.26 

GB00469 11.36±0.52 11.74±0.68 10.99±0.31 10.84±0.16 

GB00825 11.13±0.42 10.85±0.30 11.90±0.42 12.36±1.13 

GB00826 9.76±0.52 10.81±0.35 10.03±0.74 12.75±1.18 

F, p (year) 
F, p (genotype) 
F, p (year x gen.) 

1.309±0.255 
8.007±0.001 
4.162±0.001 

1.92±0.168 
5.128±0.001 
0.908±0.540 

                PL-pod length; PW-pod width;  
 
In most of the genotypes, as we noted earlier, the pods were round elliptic, and the width 
was greater than 10 mm. They were ranged from 9.54 mm (GB00369) to 14.64 mm 
(GB00397). The width of the pot depends on the genotype, and on the conditions of the 
growth. 
The basic treats of bean seeds are colour, shape and size. On the basis of those 
characteristics, the beans are divided into botanical categories and merchant classes 
(Santalla et al, 2000; Vasic, 2004). Seed size is expressed according to seed dimensions 
(length, width and thickness) and weight of the seed. 
 
Table 5. Dimensions of the seed 
 

Genotype 
SL (mm) SW (mm) ST (mm) 

2009 2012 2009 2012 2009 2012 

   ̅±   ̅   ̅±   ̅   ̅±   ̅   ̅±   ̅   ̅±   ̅   ̅±   ̅ 

GB00364 11.01±0.53 12.37±0.34 4.46±0.16 7.33±0.10 6.49±0.22 5.15±0.13 

GB00367 13.40±0.36 15.94±0.27 4.98±0.12 8.11±0.19 7.10±0.19 5.64±0.18 

GB00369 12.79±0.21 15.05±0.26 6.26±0.17 7.29±0.10 4.56±0.23 5.67±0.14 

GB00379 16.70±0.30 13.67±0.10 6.14±0.15 7.12±0.07 4.72±0.17 5.77±0.22 

GB00380 15.93±0.34 13.14±0.22 7.16±0.14 8.14±0.08 5.38±0.13 6.21±0.10 

GB00384 18.01±0.32 14.21±0.27 7.86±0.19 9.09±0.23 5.29±0.21 5.52±0.22 

GB00396 19.09±0.46 15.31±0.26 4.91±0.22 7.98±0.12 7.81±0.24 5.49±0.17 

GB00397 16.63±0.51 18.00±0.26 9.76±0.18 9.55±0.22 5.32±0.15 6.28±0.14 

GB00459 13.90±0.40 15.66±0.35 7.58±0.23 8.09±0.18 5.41±0.16 5.25±0.15 

GB00460 14.38±0.73 14.98±0.42 7.79±0.16 8.42±0.24 6.34±0.22 7.12±0.38 

GB00469 14.64±0.35 15.38±0.49 6.61±0.06 7.69±0.10 4.62±0.25 5.65±0.10 

GB00825 11.95±0.26 14.77±0.27 4.69±0.18 7.74±0.15 6.73±0.14 5.69±0.13 

GB00826 14.56±0.54 15.19±0.30 9.41±0.24 8.97±0.25 4.46±0.32 7.31±0.19 
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F, p (year) 
F, p 
(genotype) 
F, p (year 
x 
genotype 

0.132±0.718 
35.11±0.001 
24.24±0.001 

462.1±0.001 
103.5±0.001 
29.25±0.001 

0.26±0.611 
28.35±0.001 
19.00±0.001 

SL-seed length; SW-seed width; ST-seed thickness 
The maximum seed length was at GB00396 in 2009 (19.9 mm), while the minimum was 
at GB00364 (11.01 mm) also in year 2009. The greatest impact on the length of the seed 
had genotype, while the impact of the interaction year x genotype was less evident. On 
the width of the seed the greatest impact had year of testing with the width ranging from 
4.46 mm to 9.76 mm. In both years the most widely seed had GB00397 (table 4). A 
significant influence on the thickness of the seed had genotype and interaction year x 
genotype, wherein the thickness ranged from 4.46 mm to 7.81 mm. 
A major impact on the mass of 100 seeds had year of testing. On the chart 3 it can be 
noted that in all genotypes higher seed weight was in a year with more precipitation 
(2012), except for GB00397 and GB00826, that are achieved higher seed weight during 
the dry year. 
 
 

 
Figure 3. Mass of 100 seeds of studied genotypes  
 
Conclusions 
 
The research was carried out on 13 accessions of Phaseolus vulgaris L. ssp. volubilis, 
which are part of the Gene Bank collection of the Institute for Genetic Resources, 
University of Banja Luka. The accessions were collected in different regions of the RS/BH 
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and they confirm the existence of the great variety of landraces, and also their suitability 
for local growing conditions. 
Based on the arrangement of the pods along the whole plant, the lack of the strings on 
mature pods, and significant size of mainly flat seeds in the physiological maturity, it can 
be concluded that this high bean populations would be suitable for multiple harvesting 
and used for multiple purposes, for the pods and for seeds. 
Weather conditions in the two studied year were very different. The genotype had the 
greatest impact on the most varying properties, and then genotype x year interaction. The 
year and the growing conditions had a significant impact on only three of the researched 
traits: pods width, seed width and seed mass. This indicates that the samples obtained 
are very well adapted to the diverse and variable weather conditions that prevail in the 
region where they are grown. 
Accessions collected represent very valuable genetic material of subspecies of high 
beans and snap beans. Probably they could be successfully incorporated into the current 
breeding programs. It can be assumed that in the field is possible to find a variety of 
quality population, and collection work should be continued.   
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Abstract 
 
The paper deals with the gene pool of the National Collection which was formed in the 
research institutions carrying out the work on study, characterization, evaluation and 
conservation of plant genetic resources in the Republic of Belarus. It also reflects the 
basic issues of the national policy in the field of collection, conservation and rational use 
of domestic and world genetic resources in the economy of the republic.  
Key words: genetic resources, world gene pool of plant genetic resources, breeding, 
collection. 
 
Plants are the most important element of our living environment. They are raw materials, 
energy supplier and a climate factor, and they provide directly or indirectly almost all food. 
In this connection it‘s possible to say that genetic resources of cultivated plants and their 
wild relatives are one of the most significant components of biodiversity as they make up 
a potentially valuable basis for food production, sustainable development of 
environmentally friendly agriculture, creation of raw materials for industry. Plant genetic 
resources provide the biological basis of country‘s food production and security and 
hence contribute to economic development of each nation. By serving as building blocks 
for farmers and breeders to develop new plant varieties, plant genetic resources are an 
insurance for agriculture to overcome future challenges, such as climate and other 
environmental changes and increasing food demand and to adapt to new socio-economic 
and environmental conditions. Therefore most countries and nations in the world realizing 
the value of genetic resources assume responsibility for biodiversity preservation, 
mobilization of plant genetic resources, their conservation and sustainable use. Many 
gene banks for preservation of ex situ collection of genetic resources have already been 
created in different parts of the world. Gene banks are actually store houses of genetic 
diversity of the world‘s major and minor crops, including their wild relatives, and are a 
source of germplasm for crop improvement purposes. Mobilization and conservation of 
plant genetic resources as part of the national policy ensure national and world food 
security. 
The Research and Practical Centre of the National Academy of Sciences of Belarus for 
Arable Farming (the Research and Practical Centre for Arable Farming) is the head 
organization which coordinates and carries out work on collection, study, evaluation and 
conservation of plant genetic resources as well as the formation of the National Collection 
in the Republic of Belarus. Moreover, the Research and Practical Centre for Arable 
Farming is the leading research institution in the field of plant breeding. The focus of its 
research is the breeding of more than 40 agricultural crops. 
Since 2000 the National Programme ―Plant Genepool‖ has been implemented in Belarus. 
This Programme provides a framework for the implementation of the state policy in the 
field of mobilization, conservation and sustainable use of domestic and world plant 
resources in order to create the National Collection, organize, maintain and analyse plant 
resources for their use in the national economy. The main objectives of the Programme 
are characterization, evaluation and documentation of ex situ, in situ, in vitro collections, 

mailto:belgenbank@mail.ru
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conservation of the genetic resources of cultivated and wild plants, research and use of 
the plant material. Currently 13 research organizations of the National Academy of 
Sciences of Belarus are engaged in the implementation of the Programme, and their 
working collections are the basis for the formation of the National Collection. The National 
Collection of plant genetic resources totaling 67600 accessions was formed for 2000-
2017 in the Republic of Belarus. 
 

  
 
Dynamics of the increase of the National Collection of plant genetic resources for 2000-
2017 
 
The National Collection consists of the following plants and their wild relatives: 
 
Ex situ collection which is stored as seeds in the Research and Practical Centre for 
Arable Farming and includes varieties for breeding, hybrids, mutants, genetic lines, local 
and old varieties of cereals, legumes, fodder crops, oil, technical and vegetable crops as 
well as medicinal and spice plants. The collection contains 28000 accessions from 47 
crops, 10 families, 154 species, and 393 subspecies. 46 % of the accessions are of the 
Belarusian origin, and 54 % - from other countries of the world. Active, base and other 
collections created on this basis are maintained at regulated temperatures; 
The collection of fruit and berry crops, nut crops and vine (from 3 to 6 plants of every 
accession) of the Institute of Fruit Growing, one of the largest collections in Europe, is 
preserved in the field on the area of 20 hectares; 
The potato collection of the Research and Practical Centre for Potato Growing, Fruit and 
Vegetable Growing totaling 758 accessions is maintained through tuber reproduction or 
via in vitro culture (476 accessions including 48 species, interspecies hybrids and 
varieties); 
The collection of flowering plants, ornamental plants, woody and bushy plants, spice and 
medicinal plants is located in the Central Botanic Garden, one of the largest botanic 
gardens in Europe in respect of the territory (about 100 hectares) and number of plants 
(more than 10000). The collection of the Botanic Garden consists of 13633 accessions, 
10832 accessions are conserved in the field and 2801 –  in green houses respectively. 
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The collection of forest genetic resources which is maintained in the Institute of Forest 
consists of in situ collection (4240 accessions) and ex situ collection (250 accessions);     
The DNA collection includes 1760 accessions of agricultural crops of the Institute of 
Genetics and Cytology and 3660 accessions of the biological material of forest resources 
of the Institute of Forest.      
The collections of cereals, legumes, fodder crops, oil crops, collections of sugar beet and 
flax of the Research and Practical Centre for Arable Farming, collections of fruit and berry 
crops, nut crops and vine of the Institute of Fruit Growing, collections of fungus strains of 
the Institute of Forest, genetic and DNA plant collections of the Institute of Genetics and 
Cytology have been designated a national heritage of the Republic of Belarus. These 
collections as a valuable material are of great importance to food security, agriculture and 
forestry (first of all, as a material for breeding) and are used for research, educational and 
other programmes. 
On the basis of the National Collection of plant genetic resources 980 varieties of crops 
were created in the Republic of Belarus in 2000-2017. Besides, due to the National 
Collection 16 varieties of field crops were created in 2016, and 28 varieties of fruit crops 
and 25 varieties of berry crops are currently being tested. Using the collection of forest 
crops 30000 hectares of forest have been restored. As a result of the selection and 
genetic inventory, 4 seed production stands of European larch (Larix decidua) and 
118 seed production trees were identified in 2016, 71 rare species of wild plants included 
in the Red List of the Republic of Belarus are maintained.    
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Abstract 
 

The aim of the research was morphological grain characterization of 31 maize landraces 
originating from northwestern part of the Republic of Srpska. Examined maize landraces 
were grouped by color of grain into three groups: white (11 landraces), yellow (7 
landraces) and yellow-purple (13 landraces). The grains for morphological 
characterization were taken from the maize collection stored in the Gene Bank of the 
Genetic Resources Institute, University of Banja Luka. For each accession the following 
is measured using 50 grains per accession: length (mm), width (mm), thickness (mm), 
size (mm

3
) and sphericity. Also, for each maize landraces the 100-kernel weight (g) was 

determined. The obtained results were analized by calculating the arithmetic mean, 
standard error and coefficient of variation for each parameter separately, and manifested 
significant difference was determined by t test. The average grain length was from 7.62 to 
11.83 mm, average grain width from 4.87 to 10.93 mm, average grain thickness from 
3.17 to 4.87 mm, average grain sizes from 127.19 to 552.05 mm

3
, average grain 

sphericity from 0.60 to 0.74 and average 100-kernel weight from 8.87 to 44.53 g. 
Morphological differences between the groups differentiated by the grain color were not 
significant at the level of the observed traits, except for the differences which appeared in 
the grains sphericity among maize landraces of white and yellow grain groups. 
Keywords: Corn, Local population, Kernel, Morphological characterization 
 
Introduction 
 
Maize (Zea mays L.) is the most important grain crop in the Republic of Srpska, and it is 
represented on average at 140.000 ha of arable land. However, there is no official data 
on the maize landraces production, which is still presented by its use for traditional food. 
Maize landraces are the cultivated material with the highest genetic variation as well as 
with the best adaptation to the agroecological environment where they have formed 
(Maxted et al.,1997). After maize introduction in Europe in the 15

th
 century, many of the 

local maize population have occurred as a result of mutual crossing in the current 
environmental conditions. According to Louette and Smale (2000) the maize landraces 
are genetically heterogeneous populations selected by farmers for better adaptation to 
specific biotic and abiotic stress in order to maintain the yield and nutritive value. Maize 
as a grown species can be used as a model of biological system for studying the 
genetics, evolution and domestication of cereals (Wei et al., 2007). Grains of maize 
landraces can be colored differently. Grain color may be an indication of ecological, 
dietary or medicinal characteristics (Hernandez Xoloctozi, 1985). According to Pavliĉić 
and Trifunović (1966) introduction pathways of maize in the region of the former 
Yugoslavia is not well known. The first records of the maize introduction in our region 
show that the maize arrived via Turkey and Greece or from Venice along the Adriatic 
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coast. According to Babić et al. (2012) there are different names for this plant in countries 
of the former Yugoslavia, although there is no strong evidence, which indicate that maize 
arrived to this area from different directions. Flints are mostly cultivated in the 
northwestern part of former Yugoslavia (Slovenia), while in Bosnia, Montenegro and 
Macedonia, the most cultivated were medium early semi-flint, and at higher altitudes early 
flint (Jocković et al., 1996). According to Brandolini (1968) flints grown in the former 
Yugoslavia were among the ones with the greatest variability in Europe. Also, according 
to Babić et al. (2012) the first systematic collection of local maize populations in the 
former Yugoslavia was in the period from 1961 to 1965 when it was collected about 1.000 
genotypes from Vojvodina, Slavonija and Pomoravlje. Due to the risk of the diversity 
reducing it is important to preserve the genetic diversity of maize landraces as a source 
of important properties in the potential future breeding programs. According to Prasanna 
(2010) genetic erosion and habitat destruction by modern agriculture has increased the 
importance of germplasm collection and characterization, as genetic variability is 
essential for present and future plant breeding programs. Also, in breeding programs 
kernel size measured by kernel length, width and thickness is an important component of 
grain yield (Chen et al., 2016). The characteristic of kernel size is also an important factor 
of appearance quality, which may influence the corn market grades and consumer 
preference (Gupta et al., 2006). The aim of Gene Bank of the Genetic Resources Institute 
(University of Banja Luka) is to increase the accessions number of maize landraces 
originating from the Republic of Srpska, to describe, classify and evaluate collected 
maize genetic resources, as well as to preserve the variability of the collected plant 
material in order to increase its utilization in the future. In this sense, the morphological 
grain characterization of 31 maize landraces originating from northwestern part of the 
Republic of Srpska were conducted. 
 
Material and methods 

 
The grains for morphological characterization were taken from the maize collection stored 
in the Gene Bank of the Genetic Resources Institute (University of Banja Luka). Maize 
samples were collected in five municipalities in the northwestern part of the Republic of 
Srpska and in eighteen villages (Table 1). Examined maize landraces were grouped by 
color of grain into three groups: 11 white landraces, 7 yellow landraces (light yellow to 
dark yellow) and 13 yellow-purple landraces. For each maize accession the following is 
measured using 50 grains per accession: length (mm), width (mm), thickness (mm), size 
(mm

3
) and sphericity. Also, for each maize landraces the 100-kernel weight (g) was 

determined by measuring three times. Grain length was obtained by measured grain from 
the base to the top. Grain width was obtained by measured from one side to the other 
side of the grain. Grain thickness was obtained by measured distance between the front 
and rear side of grain. According to formula by Mohsenin (1970) grain sphericity was 
calculated:  
       a×b×c 

1/3 

S=------------  
                       a 
a-length (mm); b-width (mm) and c- thickness (mm). 
 
Table 1. Local names and geographic coordinates of collected maize landraces accessions 

 No. acc. no. local name location latidude longitude 

  
  
  
  
  

  
  
  

w
 h

 i
 t
 

e
  

1. GB00242 bjelĉić Trnopolje, Prijedor 44°56'13" 016°49'02" 

2. GB00249 bjelĉić Gornji Garevci, Prijedor 45°00'15" 016°47'26" 

3. GB00269 bjelĉić Trnopolje, Prijedor 44°56'13" 016°49" 
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4. GB00987 bjelĉić Orlovci, Prijedor 44°58′41″ 16°44′43″ 

5. GB01024 bjelĉić Orlovci, Prijedor 44°58′41″ 16°44′43″ 

6. GB01026 bjelĉić Rasavci, Prijedor 44°52′58″ 16°43′03″ 

7. GB01194 bijelac Velika Ilova, Prnjavor 44°56′14″ 17°40′51″ 

8. GB01195 bijelac Drenova, Prnjavor 44°48′45″ 17°38′13″ 

9. GB01198 bijeli Mlinci, Prnjavor 44°52′ 17°40′ 

10. GB01205 domaći kuruz Debeljaci, Banja Luka 44°44′20″ 17°15′40″ 

11. GB01206 bjelĉić  Cikote, Prijedor 45°04′50″ 16°37′17″ 

y
e
llo

w
 

12. GB00224 bjelĉić  Gornji Garevci, Prijedor 44°58'52" 016°47'27" 

13. GB00226 bjelĉić Trnopolje, Prijedor 44°55'54" 016°49'33" 

14. GB01023 mješanac Orlovci, Prijedor 44°58′41″ 16°44′43″ 

15. GB01030 ukrasni kukuruz Orlovci, Prijedor 44°58′41″ 16°44′43″ 

16. GB01199 bjelĉić osmak Mlinci, Prnjavor 44°52′ 17°40′ 

17. GB01200 domaći kuruz Rajĉevći, Laktaši 44°48′13″ 17°25′41″ 

18. GB01202 domaći kuruz Slatina, Laktaši 44°49′48″ 17°18′00″ 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

y
e

llo
w

-p
u
rp

le
  

    

19. GB00993 kukuruz Orlovci, Prijedor 44°58′41″ 16°44′43″ 

20. GB00996 stodanac Orlovci, Prijedor 44°58′41″ 16°44′43″ 

21. GB01016 crvenĉić Potoĉani, Prnjavor 44°52′18″ 17°29′21″ 

22. GB01018 polutvrdi  Orlovci, Prijedor 44°58′41″ 16°44′43″ 

23. GB01021 zuban Hrvaćani, Prnjavor 44°50′36″ 17°26′51″ 

24. GB01029 crnak Rasavci, Prijedor 44°52′58″ 16°43′03″ 

25. GB01031 ukrasni kukuruz Orlovci, Prijedor 44°58′41″ 16°44′43″ 

26. GB01085 crveni zuban Hrvaćani, Prnjavor 44°50′36″ 17°26′51″ 

27. GB01086 osmak Drugovići, Laktaši 44°53′02″ 17°24′37″ 

28. GB01197 domaći ţućak Mraĉaj, Prnjavor 44°52′ 17°40′ 

29. GB01201 domaći kuruz Mašići, Gradiška 45°01′ 17°16′ 

30. GB01203 domaći kuruz Romanovci, Gradiška 44°58′ 17°16′ 

31. GB01204 domaći kuruz Ĉesma, Banja Luka 44°47′10″ 17°15′08″ 

 
The obtained results were analized by calculating the arithmetic mean, standard error 
and coefficient of variation for each parameter separately, and manifested significant 
difference was determined by t test. Cluster analysis was used for the purpose of 
grouping the studied maize landraces. Statistical analyses were performed using the 
statistical program Microsoft Office Excel (2007). 
 
Results and discussion 

 
 
Grain morphological characterization observed in six examined traits of 31 maize 
landraces originating from northwestern part of the Republic of Srpska is given in Table 2.   
 
Table 2. Grain characterization of maize landraces originating from the Republic of Srpska 
 

 
 

 

 

 Acc.No.                   

length 
(mm) 

width 
(mm) 

thickness 
(mm) 

size 
(mm

3
) 

sphericity 
    (value) 

100-kernel 
weight (g)           

 ̅         ̅  ̅         ̅  ̅         ̅  ̅         ̅  ̅         ̅  ̅         ̅ 

1. GB00242 11.10 ± 0.107 9.47 ± 0.140 4.87 ± 0.082 508.52 ± 8.345 0.72 ± 0.007 36.23 ± 0.145 

2. GB00249 10.54 ± 0.122 9.13 ± 0.102 3.95 ± 0.099 379.18 ± 10.425 0.69 ± 0.007 26.70 ± 0.608 

3. GB00269 11.71 ± 0.109 10.34 ± 0.126 4.57 ± 0.066 552.05 ± 10.964 0.70 ± 0.005 44.53 ± 0.440 

4. GB00987   9.78 ± 0.147 8.29 ± 0.129 4.42 ± 0.083 358.74 ± 10.684 0.73 ± 0.008 22.53 ± 0.410 
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 The significant differences between the examined maize landraces appeared within the 
group for all examined traits, but no significant differences were found for grain length, 
width, thickness, size and the 100-kernel weight between three examined groups of 
maize landraces. According to Table 2 the lowest average grain length had maize 
landraces GB01030 (7.62 mm), while the highest average grain length had landraces 
GB01200 (11.83 mm). The average grains length of all 31 maize landraces was 10.59 
mm. The lowest average grain width had maize landraces GB01031 (4.87 mm), and the 
highest average grain width had landraces GB01086 (10.93 mm), while the average 
grains width of 31 maize landraces was 8.32 mm. The lowest average grain thickness 
had maize landraces GB01029 (3.17 mm), while the highest average grain thickness had 
landraces GB00242 (4.87 mm). The average grains thickness of the all studied maize 
landraces was 4.20 mm. Obtained results of studied traits are compatible with various 
authors (Carvalho et al., 2008; Babić et al., 2015). The lowest average grain sizes had 
maize landraces GB01031 (127.19 mm

3
), while the highest average grain sizes had 

landraces GB00269 (552.05 mm
3
). The average grain size of the all examined maize 

landraces was 382.44 mm
3
. The lowest average grain sphericity had maize landraces 

GB00226 (0.60), while the highest average grain width had landraces GB01016 (0.74). 
According to sphericity, between the determined groups of maize landraces significant 
difference was appeared among maize landraces of white (0.70) and yellow (0.65) grains. 

5. GB01024 10.24 ± 0.169 8.64 ± 0.129 4.34 ± 0.108 387.54 ± 14.666 0.71 ± 0.008 25.60 ± 1.473 

6. GB01026 11.29 ± 0.157 9.24 ± 0.150 4.47 ± 0.076 465.78 ± 12.819 0.69 ± 0.008 33.53 ± 0.219 

7. GB01194 10.76 ± 0.132 9.06 ± 0.104 4.42 ± 0.086 430.73 ± 11.015 0.70 ± 0.008 30.73 ± 0.448 

8. GB01195 11.67 ± 0.127 9.28 ± 0.105 4.65 ± 0.098 504.65 ± 13.473 0.68 ± 0.006 35.87 ± 0.133 

9. GB01198 10.53 ± 0.118 8.38 ± 0.189 4.52 ± 0.093 399.25 ± 13.634 0.70 ± 0.009 29.43 ± 0.669 

10. GB01205 11.06 ± 0.119 8.52 ± 0.110 4.11 ± 0.077 386.46 ± 9.166 0.66 ± 0.007 27.90 ± 0.723 

11. GB01206 10.92 ± 0.151 8.43 ± 0.098 4.26 ± 0.076 389.15 ± 7.865 0.67 ± 0.008 28.23 ± 0.384 

  ̅         ̅ 10.87 ± 0.177 8.98 ± 0.184 4.42 ± 0.076 432.91 ± 19.492 0.70 ± 0.006 31.03  ± 1.858 

12. GB00224 11.74 ± 0.152 9.93 ± 0.124 4.57 ± 0.103 529.61 ± 13.695 0.69 ± 0.008 38.53 ± 0.233 

13. GB00226 11.79 ± 0.162 7.74 ± 0.138 3.86 ± 0.063 348.64 ± 6.851 0.60 ± 0.008 27.33 ± 0.524 

14. GB01023 8.64 ± 0.164 5.47 ± 0.120 3.50 ± 0.073 168.09 ± 7.561 0.64 ± 0.008 10.63 ± 0.426 

15. GB01030 7.62 ± 0.120 5.05 ± 0.082 3.45 ± 0.077 133.99 ± 4.948 0.67 ± 0.008 8.87 ± 0.088 

16. GB01199 10.95 ± 0.147 8.85 ± 0.174 4.72 ± 0.123 456.01 ± 15.050 0.70 ± 0.010 30.90 ± 0.346 

17. GB01200 11.83 ± 0.158 8.99 ± 0.142 4.04 ± 0.097 427.92 ± 12.197 0.64 ± 0.010 32.53 ± 0.267 

18. GB01202 11.33 ± 0.119 8.37 ± 0.104 3.94 ± 0.072 374.56 ± 9.953 0.64 ± 0.005 26.40 ± 0.321 

  ̅         ̅ 10.56 ± 0.647 7.77 ± 0.696 4.01 ± 0.183 348.40 ± 55.615 0.65 ± 0.013 25.03 ± 4.221 

19. GB00993 10.26 ± 0.163 8.59 ± 0.155 4.16 ± 0.105 367.46 ± 13.213 0.70 ± 0.010 27.07 ± 0.318 

20. GB00996 10.43 ± 0.159 8.46 ± 0.103 4.58 ± 0.119 403.48 ± 12.492 0.71 ± 0.010 25.47 ± 0.033 

21. GB01016 10.54 ± 0.116 9.75 ± 0.135 4.57 ± 0.118 471.03 ± 15.988 0.74 ± 0.009 31.03 ± 0.612 

22. GB01018 10.49 ± 0.142 8.34 ± 0.126 4.34 ± 0.113 383.38 ± 14.529 0.69 ± 0.008 25.90 ± 0.473 

23. GB01021 11.01 ± 0.140 7.41 ± 0.130 4.23 ± 0.104 345.69 ± 11.884 0.64 ± 0.007 25.93 ± 0.338 

24. GB01029   8.60 ± 0.161 5.19 ± 0.120 3.17 ± 0.067 142.70 ± 5.486 0.61 ± 0.010 9.27 ± 0.088 

25. GB01031   7.92 ± 0.131 4.87 ± 0.088 3.31 ± 0.083 127.19 ± 4.137 0.64 ± 0.011 9.47 ± 0.088 

26. GB01085 10.63 ± 0.155 9.49 ± 0.176 4.18 ± 0.092 419.39 ± 11.670 0.71 ± 0.010 28.87 ± 0.203 

27. GB01086 10.89 ± 0.135 10.93 ± 0.136 4.24 ± 0.079 506.14 ± 14.306 0.73 ± 0.009 36.00 ± 0.058 

28. GB01197 11.06 ± 0.126 8.88 ± 0.124 4.35 ± 0.087 425.19 ± 10.203 0.68 ± 0.008 31.07 ± 0.809 

29. GB01201 10.46 ± 0.127 7.61 ± 0.128 4.08 ± 0.099 322.48 ± 8.847 0.66 ± 0.008 22.07 ± 0.167 

30. GB01203 11.63 ± 0.130 8.48 ± 0.120 4.29 ± 0.099 421.00 ± 10.826 0.65 ± 0.008 30.63 ± 0.722 

31. GB01204 10.31 ± 0.148 8.57 ± 0.131 4.81 ± 0.106 422.81 ± 11.132 0.73 ± 0.010 31.03 ± 0.684 

  ̅         ̅ 10.33 ± 0.277 8.20 ± 0.464 4.18 ± 0.128 366.00 ± 31.438 0.68 ± 0.011 25.68 ± 2.228  
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According to Macke et al. (2016) sphericity value from 0.6 do 0.7 is typical for yellow dent 
maize. The lowest average 100-kernel weight had maize landraces GB01030 (8.87 g), 
while the highest average 100-kernel weight had landraces GB00269 (44.53 g). The 
average 100-kernel weight of the all 31 maize landraces was 27.25 g. According to Babić 
et al. (2015) morphological description of 310 maize landraces originating from the 
Western Balkans showed that the average 100-kernel weight was 31.69 g. 
 

 
 
Figure 1. Dendrogram of cluster analysis of 31 maize landraces collected in the 
northwestern part of the Republic of Srpska 
 

From dendrogram of cluster analysis in Figure 1 it is visible that the researched maize 
landraces are clustered in two main groups in accordance to measured characteristics of 
grain length, width and thickness. Group I consists of maize landraces GB01023, 
GB01029, GB01031 with yellow-purple colored grains and maize landraces GB01030 
with yellow colored grains, with smaller grain size. Other maize landraces with larger 
grain size are grouped together in Group II, and they were with different colored grains. 
 
Conclusion 
 
On the basis of the morphological characterization of 31 maize landraces, we can 
conclude that the tested maize genetic resource is morphologically different, not only on 
the basis of the grain coloring but also according to other tested traits. The average grain 
size varied between 127.19 mm

3 
at landraces GB01031 to 552.05 mm

3
 at landraces 

GB00269. Average grain sphericity of tested maize landraces varied between 0.60 and 
0.74 and suggests that examined maize landraces mainly belong to dent corn. The 
average 100-kernel weight varied between 8.87 g at maize landraces GB01030 to 44.53 
g at maize landraces GB00269. According to cluster analysis researched maize 
landraces are clustered in two main groups. Group I with smaller grain size consists of 
maize landraces GB01023, GB01029, GB01031 with yellow-purple colored grains and 
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maize landraces GB01030 with yellow colored grains. Other examined maize landraces 
with larger grain size are grouped together in Group II, and they were with different 
colored grains. 
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Abstract 

 
In addressing the research project focused on the survey and preservation of old cherry 
genotypes that were monitored on a special location of Slovak territory. A total of 13 
localities were monitored in different eco-climatic conditions, where was so far 277 cherry 
trees registered. Monitored localities were selected on the basis of historical documents 
and brief information. Selected trees were registered, described by Cherry Descriptor 
List. Out of the total 134 trees were regenerated on the 3 types of rootstocks with 
different intensity of growth (bird cherry, Prunus mahaleb, GISELA 5, GISELA 6). The 
fruit from old trees are characterized by deep, dark red skin and dark red flesh, weight 
varied from 7,7 grams till 10,5 grams (weight from old trees of age 80 - 90 years). A 
survey of selected sites allowed finding old local Slovak varieties such as Mednanska, 
Krupinska Dudecka and Belica which we have though that they are lost. These varieties 
are characterized by high fruit quality parameters suitable for processing and 
transportation. From multiplied cherry genotypes they were planted field collection of 
genetic resources at three locations of Slovak republic (Piestany, Dulovce, Prasice). 
There was planted on the experimental fields of the Gene Bank SR in Piestany 
experiment with 20 genotypes and 3 control varieties of cherries on a rootstock GISELA 
5. The plantation was founded on the spring 2016, trees will be shape as a Spanish bush. 
Prospective cherry genotypes included in this trial will be evaluated on the economic 
characteristics. 
Keywords: Prunus avium, L., sweet cherry, old varieties, monitoring, evaluation, 
conservation  
 
Introduction 
 
Since the beginnings of agriculture crops man choosing between the larger, more 
profitable, more vital and subsequently used their offspring. Older varieties retreated new, 
more powerful. Nevertheless, some varieties grown and proven for decades. 
Regional and old varieties of fruit species occurring in our country are our cultural 
heritage (Ferkl 1958, Vanĕk 1938) because they represent the diversity of nature. Today 
we are witnessing the fact that these varieties often disappearing from our increasingly 
uniform world. Many of these varieties have undergone natural selection and are so well 
adapted to local conditions (Veteläinen et al. 2009, Zedek et al. 2014) and because they 
are durable and easy to growing conditions, more resistant to pests, diseases and frost. 
Some of these varieties may serve as a source of valuable properties for breeding new 
varieties. Several EU countries have their own programs to store their old varieties and 
landraces way on the farm (Veteläinen, Negri and Maxted 2009). At the same time as 
research institutes and breeding departments maintain their genetic resources in field 
collections or gene banks. Such maintenance of collections of genetic resources is 
economically demanding and it can only afford major breeding companies. (Tetera et al. 
2006, Paprštein and Kloutvor 2015). 
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Slovak Republic in the framework of the National Program for Protection of Genetic 
Resources retains such field collection either in field collections Gene Bank, or at the 
canters implementing the Benediková et al. (2016). 
The aim of this work was for the research project to gather cherries gene pool and its 
subsequent recovery and regeneration of the finest specimens for the purpose of 
conservation and utilization in research and breeding. 
 
Material and method 
 
When monitoring the Slovak territory in the years 2014-2016 were mapped locations 
which were in planting trees with old cherry (Prunus avium L.). Fieldwork was conducted 
at 13 sites in western and central Slovakia. Botanical classification was used by Marhold 
and Hindák (1999). Topographical names were listed according to tourist maps (1:50 
000). Results of the monitoring and collection of plant genetic resources have been 
processed in the database. For this purpose were used software packages MS Office 
2013 map software "Google Earth" collection sites and photo documentation was 
processed through a package of graphics software (Zoner).To record the coordinates of 
mapping locations was used Garmin Oregon GPS device 600. 
Descriptor list for cherry (Schmidt et al., 1985) were used for basic description of trees, 
flowers, leaves and fruits. For regeneration standard rootstocks Prunus avium, Prunus 
mahaleb, GISELA 5´ registered in Slovakia were grafted by inoculation. Five pieces of 
each genotype where inoculated to the rootstocks. 
  
Results 
 
Based on historical documents we carry out monitoring of cherries in 2014 till 2016 at 13 
Slovak localities. The localities are characterized by GPS at the Table1.  
 
Table 1: GPS coordinate of monitored localities 

No. 

 

Locality GPS Altitude (m) 

1 
 

Brdárka 
N  48°45'57.00" 
E  20°20' 2.40" 
 

566 

2 
 

Cachtice 
 

N  48°40'48.50" 
E  17°49'11.20" 
 

175 

3 
 Dechtice 

N 48°23´40.58" 
E 17°33'40.58" 
 

282 

4 
 Katarínka 

N 48°33'20.00"  
E 17°32'11.80" 
 

336 

5 
 Krakovany 

N 48°36'52.70" 
E 17°45'36.20" 
 

157 

6 
 Nitra 

N 48°18'04.40" 
E 18°05'51.50" 
 

148 

7 Piestany N 48°34'55.70 162 
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 E 17°49'19.71 
 

8 
 Podolie 

N 48°40'23.50" 
E 17°44'03.60" 
 

252 

9 
 Velky Lapas 

N 48°18'06.70" 
E 18°09'36.70" 
 

210 

10 
 Krupina 

N 48°35´18.39‖ 
E 19°06´70.49‖ 
 

271 

11 
 Mednany 

N49°02´64.61 
E 18°21´08.34 
 

242 

12 
 Trencin 

N 48°89´20.92 
E 18°04´31.95 
 

237 

13 
 Nove Mesto nad Vahom 

N 48°75´49.14 
E  17°83´28.88 
 

195 

 
At the Table 2 are grouped dates from monitored localities the 277 samples of trees 
cherries.  
 
Table 2: Localities monitored and Number of genotypes cherries 

Number 
 

2014 2015 2016 Total 

Localities 
 

5 9 6 13 

Genotypes 
 

93 35 63 191 

*Note: some sites were visited more times 

To monitor the 13 sites is likely the most common varieties of German origin occurred as 
Troprichterova, Germersdorfská, Thurn und Taxis, Napoleon, Dönissenova, Droganova. 
In addition, in our country we tend to be and still are unresolved and several varieties of 
fruit species originating from Germany (Höfer  2009), Poland, Czech Republic ( Paprštein 
and Kloutvor  2015), Hungary, Ukraine and Russia (Tetera et al. 2006). 
It was confirmed to us by our results that, traditional varieties known as regional or local 
are stored in several European countries in their national programs of protection GZ. 
(Veteläinen et al., 2009 Zedek et al. 2014) 
Based on information from historical documents, we searched after the traditional 
regional varieties as were Medňanská, Krupinská Dudeĉka, Hrabkovská and others. At 
locations in Krupina they were identified genotypes cherry with white and yellow skin and 
flesh Belice (white fruits). An important result of the monitoring is to discover varieties of 
cherries, which we believed to be already lost. Similar results recorded by Benediková et 
al. (2015), which presented the monitoring and evaluation of a total of 130 samples of old 
cherry trees from different regions of Slovakia. 
 
Characteristics of old varieties of cherries. 
 
Krupinská Dudečka 
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The variety was discovered in Krupina (Krupinské vrchy-hills) by town Krupina, which in 
the past often cultivated (Ferkl 1958). It belongs to a group biggareau type. The tree has 
a stronger growth generates wider crown. Fruits are of medium size, the shape is slightly 
flattened. The skin smooth, relatively thick, dark red fruits ripen in the second half of June 
The flesh is yellow, medium-firm, sweet taste, rich in pure colourless juice. The fruits are 
susceptible to bruising during handling. Variety is undemanding to growing conditions. 
 
Medňanská 
The variety was found by monitoring in the area of central Povaţie, region Medné 2016. 
In this area has been known for over 250 years, confirms even Ferkl (1958), which it 
registered also in Slovakia in the 60 years of the last century. The regional variety was 
found in the area of central Povaţie, region Medné of Slovakia, which has been known 
for over 250 years. It's biggareau type. Trees are stronger increase and create more 
upright crown with stronger upright skeletal branches. The fruits are medium-sized, 
maturing in the fourth cherry week. The basic colour of the skin of the fruit is dark red, 
when fully ripen almost black. The flesh is firm, juicy, dark red colour. The taste is sweet, 
spicy and very good. Fruits tolerate transportation. The flowers and trees are well 
resistant to late spring frosts. The flowers are cross-fertilized. On growing conditions it is 
easy. 
 
Hrabkovská neskorá 
The variety was found in the area under the High Tatra´s, the region of the village 
Hrabkov. The tree produces a relatively strong crown. Blooms regularly and abundantly 
flowering are later than most varieties. Variety is partially self-pollinating. The fruits are 
large dark red, type of cartilage. During ripening the fruit is almost black colour. The fruit 
taste is sweet, spicy and delicious. The fruit flesh is firm, the fruit juice is a dark colour. 
Fruit stalk is longer. Fruits do not crack during the rainy season, they are durable and 
long will the state of drinking on the tree. Ripen in the 5th cherry week, they are suitable 
for direct consumption and for processing and canning but drying. The tree is resistant to 
frost, early ripening and very productive. From a crop perspective, it is easy and the 
variety is also suitable for higher ground. 
 
Belica 
This variety with white and yellow fruits occurs throughout Slovakia and recorded it in the 
Czech Republic Paprštein and Kloutvor (2015). The tree grows luxuriantly, it forms a 
strong medium dense crown. The fruits ripen in the 4th cherry week, are medium-sized, 
ground colour of skin is white to yellow without significant red cheeks. The flesh is very 
soft, sweet, good taste, juice stain. The ripened fruits are not suitable for transport, they 
are not very durable they ripening very fast, in damaged fruits can pulp turns brown.  
 
Conclusion 
 
At 13 locations territory of Slovakia was monitored occurrence of old trees, cherry trees, 
which were registered 277 trees that have been evaluated by the classifier for cherries. 
Of this number 134 cherry trees used for regeneration of the rootstocks with different 
intensity of growth (GISELA 6, Prunus avium L. and Prunus mahaleb). 
We managed to get a save old varieties of cherries Krupinská Dudeĉka, Medňanská and 
Hrabkovská neskorá which are believed to be already lost. 
In the field collection of Gene Bank Piestany was planted in 2016 in the spring planting 20 
genotypes and three control varieties of cherries on the rootstock GISELA 5, in the shape 
of Spanish bush. 
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Another 21 genotypes in the number of 125 trees in the Prunus mahaleb rootstocks were 
planted in 2016 in the repository in the municipality Dulovce, which include company 
Pannonia fruit Ltd. & co. 
Planted cherry genotypes are described and evaluated by their economic characteristics. 
In the future will be suitable to monitor others areas of Slovakia to find more interesting 
genotypes of cherry trees for next studying and breeding.  
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Abstract 
 
The Slovak barley collection is maintained in Gene bank of Slovakia within the National 
Program of Conservation of Plant genetic resource for Food and Agriculture. This 
collection constitutes barley gene pool of which has been produced in Slovakia 1938 – 
2009 and includes of 43 spring and 43 winter barley genotypes. Mainly spring barley 
plays an important role in Slovakia agriculture. Collection of spring barley consists of 
several different barley malting qualities: elite (13), standard quality (12), non-malting 
quality (13) and unspecified malting quality (5). These genotypes are sources of valuable 
genes for further use for breeding and research. In collection there are sources for 
improving barley malting quality or are utilizable sources for food industry. Many of old 
genotypes could be a suitable source to obtain higher content of β-glucan and protein. 11 
of these barley genotypes were selected for Bulgarian breeding. The Slovak historical 
barley genotypes represents also the cultural heritage of Slovakia. Selected spring barley 
collection is involved to European collection, is included in EURISCO database and in 
AEGIS collection. In the nearest future will be part of the Svalbard Global Seed Vault. 
Key words: barley, collection, quality, AEGIS. 

 
Introduction 
 
In Slovakia, barley production represents second place after wheat. Especially malting 
barley plays an important role in the current economic situation of agricultural holdings. 
Currently, 108 varieties of spring and winter barley are registered in Slovakia. Only 20 
varieties are of Slovak origin (Charter of registered varieties, 2016), although that they 
are very good adapted to it is known climatic conditions of Slovakia. Barley growing area 
is 138 900 hectares, of these, 43 % is malting barley. Barley has multiple uses in the food 
industry, as animal feed and for the production of malt. Barley breeding in Slovakia was 
focused mainly on spring barley and is concentrated in breeding stations HORDEUM Ltd. 
Sládkoviĉovo and ISTROPOL s.SpA Solary. 
In Slovakia, 1848 barley genetic resources are maintained under the ―National 
Programme of Conservation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture‖ at the 
Gene Bank of the Slovak Republic in Piešťany. From this 1367 genetic resources are 
spring barley and 481 winter barley. 43 of the accessions from spring barley collection 
are origin of Slovakia. All these genotypes were selected as Aegis candidates and are 
included to European collection. Maintained old local landraces are most valuable for 
barley collection, because numerous modern varieties of spring barley are characterised 
by relatively narrow genetic basis and they are very similar (Kraic et al. 2004; Psota 
2009).  These are characterized by undemanding, resistance to drought and earliness 
(Lekeš, 1997). Native accessions are very important for Slovakia, because they represent 
cultural heritage. Maintained barley gene pool has own genetic value. Their preservation 
and their availability for utilization in research and breeding are of utmost importance to 
ensure future food and nutrition security of a rapidly growing population (Mc Couch 

mailto:benkova@vurv.sk


ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

66 

 

2013). Since many Slovak barley varieties are high quality and give good yield will be 
interesting to find out their adaptability in other climates conditions. Within the framework 
of bilateral projects ―Evaluation, selection and exchange of barley genotypes with added 
value for various breeding purposes in agro ecological conditions of Slovak Republic and 
Republic of Bulgaria‖ were selected 11 Slovak genotypes, which will be tested in the 
conditions of Bulgaria. The work provides a view of the diversity of Slovak barley 
genotypes in spring barley collection maintained in Gene bank of Slovak Republic. 
 
Material and method 
 
The Slovak spring barley collection constitutes material which has been produced in 
Slovakia from year 1938 till 2009. A set of 43 barley genotypes was evaluated during 
three years 2010, 2011 and 2012 on the agro-morphological characteristics, such as: 
plant height (mm), 1000 grain weight (g) and on quality parameter: protein and β-glucan 
content (%). Nitrogen content was determined by the Dumas method on the CNS-2000 
(Leco Corp., USA) and the coefficient 6.25 was applied for recalculation. Beta glucan (β-
glucan) level was determined using Mixed-linkage Beta-glucan assay procedure 
(Megazyme, Ireland) (McCleary 2011).  
 
Results and discussion 
 
The selected barley collection consists of several different barley malting qualities: elite 
(13 genotypes), standard quality (12 genotypes), no malting quality (13 genotypes) and 
unspecified malting quality (5 genotypes).The best malting genotypes are Diosecký 802 
(1946), Slovenský kvalitný (1946), Slovenský Dunajský trh (1946), Slovenský jemný 
(1946), Jubilant (1991), Sladko (1992), Kompakt (1995), Expres (1999), Nitran (2003), 
Levan (2008), Sladar (2009), Donaris (2009). 
For old genotypes as Diosecký Kneifel (1955), Diosecký Sprinter (1946), Pudmerický 
pivovar (1948), Vigľašský polojemný (1958), Terrasol pivovarský (1944) information is not 
available about this characterization. Other genotype are no malting genotypes.  
Historic genotypes are characterized with good quality of grains, but they grow tall, 
therefore are very susceptible to lodging. The largest changes in the development of 
barley were recorded in the height of the plant after year 1965, during period of creation 
of intensively short stem, no lodged varieties. This trend is also provable in our set of old 
and newer genotypes (Picture 1). A slight reduction in the barley plants during its 
development were also recorded by Condon and Smith (2004). A significant genetic 
improvement of 100 to 150 mm between the new varieties and old barley landraces was 
observed by Grausgruber (2002). Differences in plant height at investigated genotypes 
shows table 1. The breeding process, associated with reducing the height of barley plants 
showed considerable progress in this barley parameter.  
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Picture 1: Diversity of plant height in 43 barley genotypes 

 
 
1000 grain weight is characterized as the most stable element of the yield. 1000-grain 
weight of the genotypes from the last period is approaching the optimum level. Between 
older and newer genotypes, we found only a slight increase of 1000-grain weight. A 
similar slight increase of this characteristic confirms the results of Grausgruber (2002) and 
Condon (2004). Some historical varieties have 1000 grain weight comparable to news 
varieties: Slovenský Dunajský trh (1946) - 51.60 g, Slovenský jemný (1946) - 49.80 g, 
Nitriansky exportný (1946) - 48.80 g. 
 
Picture 2: Diversity of 1000 grain weight in 43 barley genotypes 

 
 
The protein content is generally accepted as the most important indicator of the 
processing value of malting barley. It can vary over a very wide range (7-18% in dry 
matter). High quality malting barley should have a protein content from 10.00 to 11.5% 
(Kosař, 2000). The protein content at newer genotypes had a decreasing trend. We found 
out that protein content in older genotypes was higher in comparison with more recent 
genotypes. It is well known negative correlation between protein and starch content in 
grain, with the increase of protein content the values of other indicators of malting barley 
quality decreases. In our barley set except malting barley are barley with high content of 
protein, which can be used for human and animal food. 
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Picture 3: Diversity of protein content in 43 barley genotypes 

 
 
Many genotypes are good sources of protein, mainly older varieties: Diosecký Kneifl 
(1938) -15.87%, Nitrianský Export (1946) - 15.20 %, Novum (1988) - 15.10 %, Amos 
(1995) -15.50 % and Argument (2006) - 15.20 %.  
Although growing of spring barley is connected with brewing, today a renaissance in the 
use of barley grain as food has been recorded; first of all in developed countries all over 
the world (Ehrenbergerová, 2006). Here barley is used for production of so called 
functional foods. In terms of functional foods, barley β-glucans have a great importance 
as a health-enhancing ingredient (Huth et al. 2000).  Grains of barley contain the highest 
amount of β-glucan among all cultivated cereals (Henry et al. 1985).  The average β-
glucan content is in barley grains 7.5% in high amylose, 6.9% in waxy, 6.3% in zero 
amylose waxy and 4.4% in normal starch types (Baik et al. 2008). As shows the picture 4 
similarly many older and news varieties are good sources of β-glucan.  Good sources of 
β-glucan in investigated genotypes were  Slovenský Dunajský trh (1946) – 4.87%, 
Diosecký 802 (1946) – 4.76%, Vladan (1996) – 4.71%, Orbit (1986) – 4.54%, Cyril (2000) 
– 4.95%. 
 
Picture 4: Diversity of β-glucan content in 43 barley genotypes 

 
 
Conclusion 
 
By analysing agro-morphological traits and properties of 43 barley genotypes of Slovak 
origin, we found great potential their use. Studied genotypes created in different periods 
were different mainly in morphological traits such as plant height but also in quality 
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parameters. Better values of characters and quality parameters at newer genotypes were 
evident, because the breeding process was targeted to achieve higher yields with best 
malting quality. Despite that a lot of historic barley genotypes reached the same or better 
values in comparison to ―newer‖ productive varieties.. We found out that protein content 
in older genotypes were higher in comparison with more recent genotypes. It has been 
found that good source of β-glucan was found in historical genotypes created in 1946 
Slovenský Dunajský trh and Diosecký 802 as well as newer genotypes Vladan (1996), 
Orbit (1986), Cyril (2000). 
We can expect, that the historical original Slovak barley gene pool will be still a reservoir 
of rare genes and properties and still can be used in the breeding process to improve the 
Slovak barley gene pool. For this reason, it should be still maintained and preserve for 
future generations. 11 selected Slovak genotypes from evaluated collection will be also 
tested on adaptability in the conditions of Bulgaria. 
 
Acknowledgements 
 
This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the 
contract No.SK-BG-2013-0013. 
 
References 
 
Baik, B. K. - S. E. Ullrich, 2008. Barley for food: Characteristics, improvement, and 
renewed interest. In Journal of Cereal Science, vol. 48, no.2, pp. 233-242. 
Condon, F., K.P. Smith, E. Schiefeilbein, 2004. Allelic Diversity and Genetic Gain in 
Midwestern Six-Rowed Barley Germplasm. In: Genetics and plant breeding, Book of 
abstracts, vol 40, pratur  9th International barley genetics symposium, Brno, Czech 
Republic, 20-26 june 2004, s. 28 abstr. ang., ISSN 1212-1975 
Charter of registered varieties [Listina registrovaných odrôd], 2016. In: Vestník MPRV 
SR, [Bulletin of the Ministry of Agriculture and Rural Development SR] vol.48, 20. June 
2016, part 16 
Grausgruber, H., H. Bointner, R. Tumpold, P. Ruckenbauer, 2002. Genetic improvement 
of agronomic and qualitative traits of spring barley. In: Plant Breeding, vol.121, p. 411-
416. 
Henry, R. J., 1986. Genetic and environmental variation in the pentosan and β-glucan 
contents of barley, and their relation to malting quality. In Journal of Cereal Science, vol. 
4, no. 3, pp. 269-277. 
Huth, M., G. Dongowski, E. Gebhardt, W. Flamme, 2000. Functional properties of dietary 
fibre enriched extrudes from barley. In Journal of Cereal Science, vol. 32, no.2, pp. 115-
128. 
Kosař, K., S. Procházka, 2000. Technologie výroby sladu a piva / Production technology 
of malt and beer/. Výskumný ústav pivovarský a sladařský, s. 43.  ISBN 80-902658-6-3 
Kraic, J., M. Benková, 2004. Trends in biological and molecular variation of Barley Driven 
by long-term breeding. In 9th International barley genetics symposium: Proceedings: CD-
ROM.  Brno: ARI Kroměţíř Ltd., Czech Republic, 2004, pp. 286-293. 
Lekeš, J. 1997. Šlechtění obilovin na území Ĉeskoslovenska /Cereal breeding in 
Czechoslovakia/. Plant Select, Brázda, Praha, s. 80. ISBN 80-209-0271-6. 
McCouch, S., 2013. Freeding the future. Nature 499: 23 - 24 
Psota, V., J. Bradová, 2009. Historical varieties of spring barley (Hordeum vulgare L.) and 
their use as genetic resources of malting quality. Agriculture. vol. 55 p. 2 - 9. 
 
 
 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

70 

 

Conservation of stone fruit genetic resources in Slovakia 
 

Daniela Benediková 
 

National Agriculture and Food Centre – Research Institute of Plant Production 
Piešťany, Bratislavska 122, 921 68 Piešťany, Slovak Republic 

 
benedikova@vurv.sk 

Abstract 
 
Research Institute of Plant Production Piešťany has general responsibility for 
coordination of National Programme for conservation plant genetic resources for food and 
agriculture in Slovak Republic. The Gene bank of the Slovakia is situated on RIPP in 
Piešťany and sins 1994 stores 22, 264 seed accessions. The National Programme 
registered more then 30, 000 accessions of all species (cereals, forages, vegetables, 
medicinal aromatic plants and fruits species).  
Collection of fruit species are situated in different regions of Slovakia. Fruit species to 
create 4 320 genotypes it is 16. 20 % and are conserved in field collection or in 
repositories.  Fruit species are preserving on 29. 96 ha fields on the co-workers of 
National Programme. The List of registered varieties Slovak Republic register 280 
varieties and 57 rootstocks from 26 species fruit species. Field collections of Gene bank 
in Piešťany include collections of apricot, peaches, almond and cherries. Cherries 
collection contains 22 genotypes and 3 control varieties.  This collection was established 
from the cherry monitoring of different regions in Slovakia. During 2014 till 2016 years 
were monitored 13 localities and were found 277 old cherry trees. Some perspective was 
describe under the Descriptor list Cherry and regenerate on the three type of rootstocks 
(Pr. avium, Pr. mahaleb and GISELA 5).   
Keywords: National program, fruit genetic resources, evaluation, cherry, old varieties 
 
Introduction 
 
Agrobiodiversity includes three levels of complexity arising from: 1) the combination of 
biotic and abiotic elements that make up different agro-ecosystems,2) the number of 
different species and 3) the different combinations of genes within each species. Plant 
genetic resources include modern cultivars, breeding lines and genetic stocks, obsolete 
cultivars, ecotypes, landraces and crop wild relatives (Maxted,N., et al. 2008). First of 
three of these components are largely being actively conserved already in Europe by 
plant breeders and gene banks network (Zanetto, A. et al.2002, Maggioni L. et al 2015, , 
Khoury, C. et al 2010, Bailey,A. et al.2009 ).  
Prunus species are clonally propagated heterozygous fruit crops; therefore, maintaining 
the genetic diversity as specific genotypes such as old cultivars, is more demanding than 
for most inbred seed producing plants. Primary collections of clonal crops are maintained 
in the field as active collections, where accessions are available for Europe, ex situ and in 
situ conservation of PGRFA is facilitated by the European Cooperative Programme for 
Plant Genetic Resources (ECPGR), coordinated since its establishment, in 1980, by 
Bioversity International (Engels, J.,M.,M. and Maggioni, L. 2011). ECPGR was launched 
with the main scope of fostering, on a cooperative basis, the effective and long-term 
preservation of PGRFA, their documentation, exchange and utilization. In the current 
phase (Phase IX, 2014-2018) of its long-term work plan, ECPGR is putting major efforts 
towards the creation of ‗a European gene bank integrated system‘ (AEGIS) for PGRFA 
(Höfer M. and Giovannini, D. 2017).  
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The genetic diversity maintained at germplasm collections is the base material for 
breeders to address current and future challenges of climatic change and the need for 
adaptation of cultivated crops (Benedikova D. and Giovannini, D. 2013). 
Slovakia likewise other European countries due to eco-geographical and historical reason 
is a country with a rich biological diversity and very long horticultural tradition. Climatically 
manifold conditions, in combination with mountainous, hilly and plain topography in all 
parts of the country allowed the introduction of a large numbers of tree species and 
successively the development of ecotypes adapted to a variety of specific environmental 
conditions. Today there is a profound awareness among Slovakian of this natural 
heritage at national, regional and local levels. Example of the strong links between the 
population, the territory and its products are still found today in rich local cuisines as well 
as in local festivals dedicated to local products like are fruits, meat and cheeses (Pavia R. 
et al 2009, www.hrusov.sk, Benediková et al. 2016). 
European countries (Czech Republic, Germany, Slovakia etc.) also solved several 
research projects and programs to save local fruit genotypes and old varieties or 
landraces (Paprštejn and Kloutvor 2015, Hammer,K. et al 2003, Bannier H.J. et al, 2004, 
Braun-Lüllemann A.,et al 2011, Benediková et al 2016) . 
Our objective was to map mainly conservation of stone fruit genetic resources in Slovakia 
with the detail interest on monitoring of local cherry genotypes in the different region of 
Slovakia. 
 
Material and methods 
 
In the framework of the project of the Agency for Research and Development (APVV) of 
Slovak Republic was carried out aimed to; monitoring different regions of Slovak Republic 
with presence old cherry trees and evaluation and multiplication genotypes and utilisation 
cherry trees in the next research. 
The presence of old cherry trees (Prunus avium L.) was monitored by means of collecting 
expeditions between 2014 and 2016 in the territory of Slovakia. The Marhold and Hindák 
(1999) botanical classification was used. Topographical names were listed according to 
tourist maps (1:50 000). Results of the monitoring and collection of plant genetic 
resources have been processed in the central database of Gene Bank of SR GRISS. For 
this purpose was used software packages MS Office 2013, map software "Google Earth" 
collection sites and photo documentation was processed through a package of graphics 
software (Zoner). To record the coordinates of mapping locations we used Garmin 
Oregon GPS device 600. 
The descriptors list for cherry (Schmidt et al., 1985) was used for basic description of 
trees, flowers, leaves and fruits.  
 
Results and discussion 
 
Plant genetic resources for food and agriculture are maintained in Slovakia standard form 
of the National Program for conservation of plant genetic resources in the gene bank. 
Preservation of genetic resources of vegetative propagated species is in the field 
collections of gene banks, on farm or in home gardens. 
Register of fruit orchards of Slovak Republic to registered totally 7,070.30 ha orchards, of 
which 4,683.47 ha are intensive plantations (73.4%). Stone fruit (plums, sweet and sour 
cherries, apricots and peaches) are grown on the area of 1.604 ha. The actual sweet 
cherry orchards is grown only 217.23 hectares that is 3.4% of the total area of orchards. 
Fruit species, where are register in the National program to create repositories on the 
42.76 ha of orchards and constitutes 7,929 fruit genotypes.  Collections of fruit species 

http://www.hrusov.sk/
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are situated in different regions of Slovakia there they have optimal eco-climatic condition 
for cultivation.  
The conservation directly of sweet cherry (Prunus avium) genetic resources in Slovak 
Republic has been addressed in two ways: the establishment of a gene bank collection of 
old varieties in the form of a cherry variety orchard (repository) and by reinstalling the use 
of the remaining local old trees through re-planting in to countryside of some regions 
involving increasing of biodiversity and touristic activities.  
 
Gene bank of Slovak Republic – field collections of fruit species 
Field collections of Gene bank in Piešťany include collections of apricot, peaches, almond 
and cherries. Apricots collection was founded in 2006, includes 102 items of genetic 
resources, each of 3 trees. Of these items only 10 varieties are native from Slovak 
breeding program, 4 varieties are old regional, as a control is used Hungarian Best. 
Peaches collection constitutes 118 items and almonds 4 items. From this number have 
Slovak origin only 9 peach and one almond. 
Apricots collection was founded in 2006, includes 102 accessions of genetic resources 
from each were planted 3 trees. Of this accessions only 10 ones originate from Slovak 
breeding program and 4 accessions are old regional, as a control was used Hungarian 
Best variety. Peaches collection is made up of 118 items and 4 almonds. From this 
collection only 9 peach and almond 1 have Slovak origin. 
A cherry field collection was establish on spring 2016 and contains 22 genotypes by 2 
trees/genotype and 3 control varieties. All accessions originate from the project 
concerning the cherry monitoring of old genotypes from years 2014-2016. The shape of 
trees will be Spanish bush. This collection was established from the cherry monitoring of 
three localities in Slovakia. During 2014 till 2016 years were planted first cherry 
genotypes on the GISELA 5 rootstocks. Planting of next trees will be continuing. We have 
capacity for planting 45 genotypes in this repository. 
 
Brdárka cherry valley  
Relatively small and isolated area is located in region Revúca where situated valley of 
cherries is in small village name Brdárka. The area holds some 3,000 cherry trees in total 
at least since 18 century.  The cultivation was at its height in the 19th century, and 
dwindled in the early 20th century due to economical lows, frosts and, from 1960s 
onwards, as the result of an increase in imports from Southern Europe, which led to 
cutting down trees. 
 
Research Institute for Fruit and decorative plants Bojnice 
The National Program accounts here 1,442 genetic resources from 35 species on the 
field 17.70 ha. There are apples, pears, quince, plum, sweet and sour cherry, strawberry, 
raspberry, gooseberry, elderberry and other species mainly from berries.    
 
ÚKSÚP Veľké Ripňany (State Control and Testing Institute 
Field collections belongs to National Program and there are concerned all registered fruit 
varieties where originate from the Slovak fruit breeding program in the past. There are on 
the 0.50ha field 69 Slovak registered varieties of peaches, apricot, plum, strawberry, 
raspberry and other species of small fruits. 
 
Repository Revuca  
Field collections of this subject belong to the National Program. On the 3.1ha orchards to 
maintained 573 accessions of genetic resources that were native in this region Revuca 
(middle and south part of Slovakia). There are pears 105 accessions, sweet cherry 45, 
cornelian cherry 360 and 38 others. 
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Repository Sebechleby  
Field collections are situated in the south part of Slovakia in to region Hont and belong to 
the National Program. There are 156 accessions of cherry, 150 grapes, 45 chesnut on 
the total area 4.0ha of orchards. 
 
Repository Dolná Bošaca 
Orchards with old plum genotypes are situated in the region Povaţie and belong to the 
National Program. Totally 226 plum trees originate from this typical region for growing of 
plums were collect here.  
 
Repository Sabinov 
Field collections of this subject belong to the National Program, totally 5,172 trees from 
10 fruit species are on the field 15.26 ha. There are old genotypes originated mainly from 
east of Slovakia like apples, pears, plum, sweet cherry, medlar and others. 
 
Repository Bacúch 
Small village lies in the region Horehronie, there are very close to Nízke Tatry.  Field 
collections belong to the National Program, and there are totally field 2.0 ha of apples.  
 
Conclusion 
 
Fruit species register in the National program to offer on the 42.76 ha of orchards and 
constitutes 7,929 fruit genotypes. There are also 440 sweet cherry genotypes originated 
from different region of Slovak Republic  
Cherry genetic diversity maintained at 440 germplasm accessions is the base material for 
breeders to address current and future challenges of climatic change and the need for 
adaptation of cultivated crops. 
Monitored old local cherry varieties give the chance to plant material for the utilization in 
the research and breeding program. These material can be after evaluation and 
characterisation classified like cultural heritage and can be utilised by next generation.  
It was confirmed to us that it is possible to find interesting qualitative genotypes old trees 
cherries. Collection of genotypes in a repository Gene Bank of Slovak Republic will be 
after write up included in the databases of GRISS (Genetic Resources Information 
System of Slovakia). 
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Abstract 
 
The aim of this work was evaluation of the morphological characters of plants of the 
genus Ocimum, according to international valid descriptor: Descriptor List Ocimum 
basilicum L. (UPOV TG / 200/1, Geneva, 2003). All observations and evaluation were 
made in the National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Plant 
Production, Gene bank of SR in Piešťany. The field experiment was focused on the 
selected characteristics of the plant, to identify differences between the basil varieties. 
From leaf and flower characteristics were measured and evaluated following traits: length 
and width of leaf blades, leaf blade shape, colour and length of the leaf stem, number of 
leaves per plant, length of the corolla, the number of flowers in the inflorescence, colour 
of corolla. Measurement and evaluation was realized by using Microscope Carl Zeiss 
Discovery V 20 and CI-203 Wand Leaf Area Meter on morphological measurements. 
Sixteen varieties of basil (Ocimum basilicum) were evaluated: Cinamonette, Purple 
Opaal, Purple Ruffles, Blue Spice, Lime, Italiano Classico, Cardinal, Opal, Mammolo 
Genovese, Dark Green, Lettuce Leaf, Genovese, Manes, Compakt, Siam Queen and 
Green. The variety Opal (58.4 cm), Cardinal (55.2 cm), Genovese (54 cm) and 
Cinamonette (53.2 cm) reached the largest average high per plant in monitored year 
2016. The varieties Mánes (26.16 cm), Compakt (32.26 cm) and Siam Queen (32.38 cm) 
are shown to be the lowest. The plant density was very high at the varieties Manes and 
Compakt. The high variability was manifested for each variety in the evaluation of species 
at all observed morphological characters. 
Keywords: basil, evaluation, morphology, Ocimum basilicum, variety, character 
 
Introduction 
 
The aim of this work was the morphological characteristics according to the 
internationally descriptor Ocimum basilicum L. (UPOV TG / 200/1, Geneva, 2003). This 
scientific work was focused on the characteristics of the plant as a whole, further to 
identify differences between varieties of basil according to leaf characteristics - 
measuring the length and width of leaf blade, leaf blade shape, colour and length of the 
leaf stem, number of leaves per plant. Next measured characteristics of flowers in each 
inflorescence varieties of basil were - measurement of the corolla, the number of flowers 
in the inflorescence, the colour of the crown.  
 
Material and method 
 
Plant material: The sixteens varieties of O. basilicum accessions have been analysed. All 
names and morphological characteristics of each cultivar are listed in Table 1- Table 4. 
The seeds were obtained from the Collection of medicinal and aromatic plants of Gene 
bank of the Slovak republic in Research Institute of Plant Production Piešťany.  
Morphological analyses. Morphological research was carried out during the year 2016 in 
the field nurseries. Each accession was represented by 10 plants. The flowers characters 
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were recorded using stereoscopic microscope Microscope Carl Zeiss Discovery V 20. 
RHS (Royal Horticultural Society 1986) colour chart was used for recording the colour of 
leaf, inflorescence and flower. The herbarium accessions were deposited and are 
available in our department the Research Institute of Plant Production) Piešťany.  
 
Table 1 List of sixteen varieties of basil (Ocimum basilicum L.) analysed in the work 

 

 
Table 2 Morphological characteristics of 16 varieties of basil, measured in 2016 
Plant habit: 1 rounded, 2 intermediate, 3 erect 
Plant density: 3 loose, 5 medium, 7 dense 
Stem-anthocyanin coloration: 1 absent, 9 present 
Accession Plant 

habit 
Plant height 
(mm) 

Plant density Stem-
anthocyanin 
coloration 

Stem-number 
of flowering 
shoots (at full 
flowering) 

Cinamonette 3 532,0 3 9 5,2 

Purple Opaal 3 484,0 5 9 12,4 

Purple Ruffles 3 482,0 5 9 14,2 

Compakt 1 322,6 7 1 10,6 

Dark Green 3 508,0 3 1 5,4 

Blue Spice 2 392,0 5 1 8,2 

Lettuce Leaf 3 518,0 3 1 10,0 

Siam Queen 2 323,8 5 9 12,2 

Lime 2 408,0 5 1 8,6 

Italiano classico 3 515,3 5 1 14,0 

Ohře 3 500,0 5 1 13,8 

Cardinal 3 552,0 3 9 11,5 

Opal 3 584,0 5 9 8,4 

Janovská 3 540,0 3 1 5,2 

Mánes 1 261,6 7 1 10,6 

Mammolo 
Genovese 

3 468,0 5 1 10,0 

 
Morphological characteristics were measured in the laboratory at the Research Institute 
of Plant Production) Piešťany. As leaf and flower characteristics were measured and 
evaluated traits: length and width of leaf blades, leaf blade shape, colour and length of 
the leaf stem, number of leaves per plant, length of the corolla, the number of flowers in 
the inflorescence, colour of corolla. 
All varieties were evaluated at the stage of full flowering. The plant height varied from 261 
to 584 mm. The lowest was variety Mánes, the tallest were variety Opal and Cardinal. 
Most accessions had an erect habit, 3 varieties had intermediately habit and only 2 

1. Cinamonette 9. Ohře 

2. Purple Opaal 10. Opal 

3. Compakt 11. Purple Ruffles 

4. Dark Green 12. Lettuce Leaf 

5. Siam Queen 13. Lime 

6. Mánes 14. Janovská 

7. Cardinal 15. Mammolo Genovese 

8. Blue Spice 16. Italiano classico 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

77 

 

varieties had rounded habit (Mánes, Compakt). Table 2 shows the plant density, as a 
very dense plants have manifested varieties Mánes and Compakt in our conditions. 
Anthocyanin coloration were recognized in varieties: Cinamonette, Purple Opal, Purple 
Rufles, Opal and Cardinal. Other varieties don´t contain anthocyanin colorants because 
we haven´t recorded this colour. The shape of the leaf blade has been broadly ovate only 
in the variety Ohře. Varieties Cinamonette, Compakt, Blue Spice, Lime, Genovese, 
Manes and Mammolo Genovese has been ovoid shape of the leaf blade. The remaining 
varieties has been elliptical shape of the leaf blade. The predominant colour of the leaves 
was determined from green to dark green according to colour chart RHS.  
 
Table 3. The morphological traits of sixteen varieties of basil (Ocimum basilicum L.) 
flowers 

Accession 
Length of 

flowering terminal 
internodes (mm) 

Flowering stem - 
Flower - colour 

of corolla 

Flower -  
colour of 

style 
total length (at end 

of flowering) (mm) 

Cinamonette 26,2 193,4 2/65D 2 

Purple Opaal 20,2 146,6 3/80B 2 

Purple Ruffles 16,2 169 2/63C 2 

Compakt 17,8 79,8 1 1 

Dark Green 19,4 167 1 1 

Blue Spice 9,8 186,4 2/76A 2 

Lettuce Leaf 21,6 260,8 1 1 

Siam Queen 9,2 72,6 2/75A 2 

Lime 18,6 201 1 2 

Italiano classico 14,6 186,8 1 1 

Ohře 16,6 137,8 1 1 

Cardinal 25,2 222 2/65D 2 

Opal 16,2 145,2 3/82A 2 

Janovská 25,6 215,8 1 1 

Mánes 10,6 59,2 1 1 

Mammolo Genovese 17 191,8 1 1 

Flower - colour of style: 1 white, 2 light violet 

 
We found that the longest flowering stem, on average, had a variety varieties: Lettuce 
Leaf (260.8 mm), Janovská (215.8 mm), Cinamonette (193.4 mm) and Mammolo 
Genovese (191.8 mm). Shortest flowering stem should variety: Mánes (59.2 mm), Siam 
Queen (72.6 and Compakt (79.8 mm). We also focused on the colour of the corolla. 
White colour was observed on varieties: Compakt, Dark Green, Lettuce Leaf, Lime, 
Italiano Classico, Eger, Genoese, Manes and Mammolo Genovese. Pink colour of Palm 
crown had a variety Cinamonette, Blue Spice, Siam Queen, Cardinal and Purple Ruffles 
and purple colour had a variety Purple Opaal and Opal. We have exactly determined pink 
and purple colour of the corolla according to colour scale RHS Colour Chart. Colour of 
pistil and flower was evaluated by observing microscope Carl Zeiss Discovery 20. These 
measurements were carried out only a short time in one growing season 2016. 
Subsequently the results of every variety were compared with each other and graphical 
and tabular processed.  
Last monitored parameters were: weight of fresh biomass of 5 plants, weight of dry 
biomass of 5 plants and subsequently determining the ratio of drying. The greatest 
density of fresh biomass from 5 plants of each variety was: Lettuce leaf (1605 g), 
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Janovská (1420 g), Compakt (1410 g) a Mánes (1330 g). The smallest of dry biomass 
from 5 plants have a variety Purple Opaal (650 g), Dark Green (770 g), Lime (900 g), 
Opal (915 g), Purple Ruffles (930 g) and Italiano Classico (930 g).  
The most significant proportion of ratio of drying was identified by variety Purple Ruffles 
(7.2: 1). The less pronounced of ratio of drying had varieties: Leaf Lettuce (6.1: 1), Purple 
Opaal (5.9: 1), and Cardinal (5.8: 1). Even less significant proportion of ratio of drying 
have had varieties: Manes (5.4: 1), Mammolo Genovese (5.3: 1), Compakt (4.8: 1) Dark 
Green (4.8: 1) and Opal (4, 7: 1). At least a significant proportion drying had a variety 
Siam Queen (4.4: 1), Genoa (4.4: 1), Blue Spice (4.1: 1), Eger (4: 1), Cinamonette (4: 1) 
Italiano classic (3.7: 1) and Lime (3.6: 1). 
 
Table 4 Quantitative characters of biomass 

Accession 
Weight of fresh 
biomass of 5 

plants (g) 

Weight of dry 
biomass of 5 

plants (g) 

The ratio of 
drying 

Cinamonette 1160 290 4,0 : 1 

Purple Opaal 650 110 5,9 : 1 

Purple Ruffles 930 130 7,2 : 1 

Compakt 1410 295 4,8 : 1 

Dark Green 770 160 4,8 : 1 

Blue Spice 910 220 4,1 : 1 

Lettuce Leaf 1605 265 6,1 : 1 

Siam Queen 1290 295 4,4 : 1 

Lime 900 250 3,6 : 1 

Italiano classico 930 250 3,7 : 1 

Ohře 960 240 4,0 : 1 

Cardinal 1265 220 5,8 : 1 

Opal 915 195 4,7 : 1 

Janovská 1420 320 4,4 : 1 

Mánes 1330 245 5,4 : 1 

Mammolo Genovese 1270 240 5,3 : 1 

 
Conclusion 
 
Our study demonstrated the great morphological variability between 16 varieties of basil. 
The maximum height was detected at the age of 14 weeks (78.2 cm) in work Nassar et 
al.2013. Our study found a range of measured values of plant height from 261 to 584 
mm. The study Wierdak, published in 2013, found high variability of several evaluated 
traits e.g. stem-number of flowering shoots (at the time full flowering), length of flowering 
terminal internodes, plant diameter and others traits. The range (200 - 450 mm) of plant 
height published Labra et al. 2004 of their work and they also found high variability of 
measured characters (leaf size, leaf margin, leaf colour). Švecová, Neugebauerová 2010, 
reported that the plant height ranged from 143 to 570 mm. Most plants had a semi-erect 
habit, semi-dense branching and sparse stem pubescence. The prevalent leaf-shape was 
lanceolate. In green-leafed basils with large leaves, and purple-leafed basils, a serrate 
leaf margin was prevalent. In the green small-leafed basils the leaf margin was entire. All 
observed results correspond to our research realised in 2016. 
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Fig.1. Basil seeds germination     Fig.2 variety ―Purple Ruffles‖ 
 

    
Fig.3 variety Mánes     Fig.4 variety Cinamonette  
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Резюме 
 
Изследването е проведено през периода 2014 – 2016 г. в експерименталното поле 
на ИРГР-Садово. Изпитани са три дати на сеитба (предзимна, зимна и пролетна) и 
три посевни норми (250, 350 и 450 кълняеми семена на m

2
) при местен образец 

еднозърнест лимец. Във фаза пълна зрялост бяха измерени елементите на 
продуктивност – височина на растението (cm), брой продуктивни и непрудоктивни 
братя, дължина на класа с и без осилите (cm), брой класчета в централен клас, 
брой зърна в централен клас, маса на зърна в централен клас (g) и маса на зърна 
от растение (g). В резултат на проведеното проучване беше установено, че 
вегетационния период на еднозърнестия лимец протича за 124-238 дни и 
натрупване на ефективна температурна сума от 1838,6-2338,6ºС в зависимост от 
срока на сеитба и запасеността на почвата с влага. Гъстотата на сеитба не оказва 
съществено влияние върху формирането на добива с изключение на късните 
пролетни сеитби. В този период се налага завишаване на посевната норма и тя 
трябва да достигне 450 к.с./m

2
. 

Ключови думи: еднозърнест лимец, ефективни температури, междуфазни 
периоди, елементи на продуктивност, добив 
  
Influence of sowing dates and sowing norms on the productive ability and yield in 
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Abstract 
 
The study was conducted during the period 2014 – 2016 in the experimental field of IPGR 
– Sadovo. Three sowing dates (pre-winter, winter and spring) and three sowing norms 
(250, 350 and 450 germinated seeds per m

2
) were tested with a local einkorn accession. 

In the phase of full maturity, the elements of productivity were measured - plant height 
(cm), number of productive and non-productive brothers, length of spike with and without 
the awns (cm), number of spikelets per spike, number of grains per spike, mass of grains 
in spike (g) and grain mass of plant (g). As a result of the study it was found that the 
vegetation period of the einkorn was 124-238 days and the accumulation of an effective 
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temperature sum of 1838,6-2338,6ºС depending on the sowing time and the soil's 
moisture content. The density of sowing has no significant impact on the formation of the 
yield except for the late spring sowing. During this period, the sowing norm has to be 
increased and it has to reach 450 germination seeds / m

2
. 

Key words: einkorn, structural elements of the productivity, yield, period of sowing, 
predecessor, fertilizing 
 
Въведение 
 
Пшеницата лимец (на немски еinkorn, на руски однозернянка; в превод и двете 
думи означават "еднозърнеста") може да бъде отнесена както към дивите видове 
пшеница - Triticum boeoticum Boiss. (или baeoticum), така и към култивираните 
форми - Triticum monococcum L. Дивите и култивираните форми на растението се 
разглеждат като отделни видове или като подвидове на T. monococcum L. Лимецът 
е диплоиден вид (2n = 14), с твърда покривна люспа и плътно положени зърна 
(Попов и др., 1979). Култивираната форма се различава от дивата по това, че 
класчетата и узряват едновременно. У нас разнообразието в поддържаната 
колекция в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков‖, Садово e 
голямо. Регистрирани са общо 11 вариетета, от които с най-много образци са: var. 
hohensteinii (15), var. flavescens (13), var. vulgare (13). В генбанката се поддържат 
общо 84 образци от еднозърнест лимец, които при поискване могат да се 
размножат и да се предложат на заинтересованите фермери и селекционни 
програми (Дешева и кол., 2013).  
Лимецът може да оцелява и да се развива върху много бедни почви, където 
отглеждането на съвременна пшеница е немислимо и при много по-ниски разходи 
за производство (Стаматов и др., 2012; Ур и др., 2012, Дешева и др., 2014). С 
възраждането на лимеца ще се създадат условия за развитието на икономически 
слабо развити и отдалечени райони, в които конвенционалните сортове не биха 
оцелели или няма да бъдат продуктивни. В момента лимецът е по-малко 
разпространен и неизползван поради факта че няма утвърдени сортове и 
технология на отглеждане. Ето защо по проект "Agro-technological training 
methodology based on organic farming - Einkorn - Ancient innovation II" в ИРГР- Садово 
беше проучено растителното разнообразие на поддържаната колекция. 
Анализирани бяха морфологичните характеристики на образците и таксономичните 
им особености. Определени бяха основните изисквания на лимеца към светлината, 
температурата и влагата. На основата на тези знания, както и изведени серия от 
агротехнически опити, беше създадена метология за устойчиво производство на 
лимец (Stamatov et al., 2016).  
Целта на настоящата статията е да се представят резултатите от тази методология 
и по-конкретно влиянието на сроковете на сеитба и гъстотата на сеитба върху 
елементите на продуктивност и добива при еднозърнестият лимец. 
 
Материал и метод 
 
Изследването е проведено през периода 2014 – 2016 г. в експерименталното поле 
на ИРГР-Садово.  
 
Растителен материал 
За проучването на влиянието на продължителността на вегетационният период и 
гъстота на сеитба, беше използван местен образец еднозърнест лимец от с. 
Маломир, Ямболско (B3E0025), съхранен в Националната ген банка. 
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Постановка на опита 
В двуфакторен експеримент, бяха изпитани три дати на сеитба и три посевни 
норми. Сроковете на сеитба - предзимна, зимна и пролетна, се извършваха 
съответно през месеците октомври, януари и март. Използваните гъстоти на сеитба 
бяха с 250, 350 и 450 кълняеми семена на m

2
. Отчитани бяха фенофазите – 

поникване, трети лист, братене, вретенене, цъфтеж и степени на зрялост (млечна, 
восъчна и пълна). За начало на настъпване на всяка фаза се считаше момента на 
навлизането в нея на 10% от растенията, а за масово проявление, тогава, когато 
50% от растенията навлизаха във фазата. Продължителността на всяка фенофаза  
беше отчитана с броя на дните на междуфазните периоди поникване-трети лист; 
трети лист-братене; братене-вретенене; вретенене-изкласяване; изкласяване-
цъфтеж; цъфтеж-млечна зрелост; млечна зрелост-восъчна зрелост и восъчна-
пълна зрелост. За времето през което протича всеки междуфазен период бяха 
отчитани ефективни температурни суми и количество на падналите валежи. За 
ефективна  се считаше средно дневна температура от 5ºС. Това е температурата, 
която се приема за биологична нула при житните култури. 
Във фаза пълна зрялост бяха измерени елементите на продуктивност – височина 
на растението (cm), брой продуктивни и непрудоктивни братя, дължина на класа с и 
без осилите (cm), брой класчета в централен клас, брой зърна в централен клас, 
маса на зърна в централен клас (g) и маса на зърна от растение (g) 
 
Статистически методи 
За обработка на експериментално получените резултати за елементите на 
продуктивност и сравняване на разликите между отделните варианти беше 
използван двуфакторен дисперсионен анализ. Статистико-математическата 
обработка беше извършена с програма SPSS 13.0. 
 
Резултат и обсъждане 
 
Поникването е фаза, която започва с появата на колеоптила. Продължителността 
на поникването зависи от съдържанието на влага в почвата и натрупване на 
определена температурна сума. То протича за 12-21 дни при натрупване на 
ефективна температурна сума от 134,6ºС до 228,7ºС. Обикновено този период е по-
удължен при сеитба на лимеца през есента. Навлизането на културата във фаза 
трети лист. настъпва след 10-15 дни при натрупване на ефективна температурна 
сума от 49,2-168,8ºС. Върху продължителността на междуфазния период 
поникване-трети лист оказват влияние срокът на сеитба и наличието на влага в 
почвата. Есенната сеитба и запасеността на почвата с влага допринасят за по-
бързото протичане на фазата поникване-трети лист. Обратно – пролетните сеитби, 
при които има и дефицит на влага в почвата довежда до удължаване на този 
междуфазен период (Таблица 1). 
Фазата братене настъпва с появата на възела на братене, разположен на различна 
дълбочина под почвената повърхност. Междуфазният период трети лист - братене 
протича за 10-75 дни и натрупване на ефективна температурна сума от 149,7-
356,8ºС. Значение за продължителността на тази фаза освен датата оказва и 
запасеността на почвата с влага. В най-кратък срок и най-ниска ефективна сума 
протича фазата при оптимална влага и обратно – недостига на влага, удължава 
този период(Таблица 1). 
Братене-вретенене е междуфазен период, който е от решаващо значение за 
формиране на добива. Дължината на фенофазата зависи от срока на сеитба и 
запасеността на почвата с влага. Есенните сеитби удължават тази фаза на 
развитие. Пролетните сеитби скъсяват продължителността и натрупването на по-
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високи ефективни температурни суми. Вретенене настъпва за 15-57 дни и 
натрупване на ефективна температурна сума от 366,1-616,3ºС (Таблица 1)..  
Междуфазният период изкласяване-цъфтеж е най-кратък като той настъпва за 6-11 
дни и натрупване на ефективна температурна сума от 147,0-215,0ºС. Колко 
удължена е фазата зависи от редовното и равномерното поникване на лимеца. 
Всички условия, които благоприятстват това довеждат да скъсяване на периода на 
цъфтеж. Фазата се характеризира с появата на цветчетата -тичинките излизат 
извън плевите (Таблица 1)..  
Цъфеж-млечна зрялост е междуфазен период, който е критичен по отношение на 
добива. През тази фаза се осъществява наливането на зърното и проявата на 
продуктивния потенциал на културата. Абсолютно необходимо е през тази фаза 
лимецът да бъде осигурен с хранителни вещества и влага в почвата. Фазата 
настъпва за 9-15 дни и натрупване на ефективна температурна сума от 215,9-
413,2ºС. Протича бързо при зимни и пролетни сеитби, когато набира достатъчно 
ефективна температурна сума за най-кратък срок и е удължена при есенните 
сеитби. Запасът на влага в почвата и валежите през периода благоприятстват по-
дългия период на протичане на тази фаза (Таблица 1).  
Междуфазния период млечна-восъчна зрялост е продължение на предходната по 
отношение критичността на периода. Нуждата от хранителни вещества и влага в 
почвата е изключително голяма. Протича за 10-15 дни и натрупване на ефективна 
температурна сума от 243,0-317,0ºС (Таблица 1). 
Восъчна-пълна зрялост е фаза, при която семената са годни за прибиране и 
съхранение. Тя протича за 5-13 дни и процесите, протичащи в ранните етапи, могат 
да доведат до повишение на добива с 7-15%. Необходимо условие е наличието на 
влага в почвата (Таблица 1). 
Практиката показа, че посевната норма, която се формира от броя кълняеми 
семена на 1 m

2
 е в рамките на 12-18 kg/da семена. Изведените в ИРГР Садово 

опити (таблица 2) показаха, че гъстотата на сеитба (250-450 кълняеми семена в 1 
m

2
) не оказва силно влияние върху величината на добива, с изключение на късните 

пролетни сеитби. По-голямата гъстота на посева в този период продуцира по-висок 
добив чрез увеличение на броя на продуктивните братя. Върху величината на 
добива, посредством елементите му, съществено влияние оказва датата на сеитба. 
Тя има доказана връзка с броя на продуктивните братя, дължината на класа, брой 
класчета в клас, брой на зърната в централния клас, теглото на зърната от 
централния клас и растението. 

 
Таблица 1. Междуфазни периоди, суми на ефективни температури и валежи средно 
за периода 2014-2016 г. 

 

Междуфазни периоди Брой дни 

∑ на еф.t ∑ 
Валежи, 

mm 

Предзимна сеитба 

сеитба-поникване 21,00 228,7 53 

поникване-трети лист 15,00 49,2 0 

трети лист-братене 63,00 149,7 80,5 

братене-вретенене 57,00 601,7 68,3 

вретенене-изкласяване 34,00 517,9 129,4 

изкласяване-цъфтеж 10,00 165,7 16,6 

цъфтеж-млечна зрелост 15,00 302,2 26,5 

млечна зрелост-восъчна зрелост 10,00 243 1,4 
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восъчна-пълна зрелост 13,00     

продължителност на вегетационен период 238,00 2258,1 375,7 

Зимна сеитба 

сеитба-поникване 21,00 228,7 53 

поникване-трети лист 15,00 49,2 0 

трети лист-братене 75,00 356,8 90,4 

братене-вретенене 49,00 616,31 70,6 

вретенене-изкласяване 24,00 357,8 124,9 

изкласяване-цъфтеж 9,00 163,6 15,3 

цъфтеж-млечна зрелост 14,00 285,5 25,5 

млечна зрелост-восъчна зрелост 14,00 280,7 1,4 

восъчна-пълна зрелост 15,00     

продължителност на вегетационен период 236,00 2338,61 381,1 

Пролетна сеитба 

сеитба-поникване 12,00 134,6 3,1 

поникване-трети лист 12,00 98,7 31,2 

трети лист-братене 21,00 267,5 1,8 

братене-вретенене 15,00 242 32,2 

вретенене-изкласяване 37,00 599,2 140,8 

изкласяване-цъфтеж 11,00 215,9 24,9 

цъфтеж-млечна зрелост 11,00 280,7 1,4 

млечна зрелост-восъчна зрелост 10,00     

восъчна-пълна зрелост 9,00     

продължителност на вегетационен период 138,00 1838,6 235,4 

 
Таблица 2. Влияние на дата на сеитба и гъстота на посева върху елементи на 
продуктивността и добива от едно растение 
 

Източници  
на вариране 

SS df MS F P-value F crit 

Доказана 
сила на 

влияние, 
% 

Височина на растението, cm 

Дата на сеитба (ДС) 
15015.3

1 2 7507.65 61.30 0.00 3.11 59.02 

Гъстота на посева (ГП) 71.55 2 35.78 0.29 0.75 3.11  

ДС х ГП 435.69 4 108.92 0.89 0.47 2.48  

Обща братимост 

Дата на сеитба (ДС) 75.15 2 37.58 2.57 0.08 3.11  

Гъстота на посева (ГП) 8.35 2 4.17 0.28 0.75 3.11  

ДС х ГП 62.84 4 15.71 1.07 0.38 2.48  

Брой продуктивни братя 

Дата на сеитба (ДС) 33.59 2 16.80 3.66 0.03 3.11 7.46 

Гъстота на посева (ГП) 32.86 2 16.43 3.58 0.03 3.11 7.30 

ДС х ГП 12.47 4 3.12 0.680 0.61 2.48  

Дължина на класа с осилите, cm 

Дата на сеитба (ДС) 16.14 2 8.07 6.25 0.00 3.11 12.46 

Гъстота на посева (ГП) 6.59 2 3.29 2.55 0.08 3.11  

ДС х ГП 2.18 4 0.54 0.42 0.79 2.48  

Дължина на класа без осили, cm 

Дата на сеитба (ДС) 6.16 2 3.08 2.84 0.06 3.11  

Гъстота на посева (ГП) 0.91 2 0.45 0.42 0.66 3.11  
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ДС х ГП 4.65 4 1.16 1.07 0.38 2.48  

Брой класчета в клас 

Дата на сеитба (ДС) 312.70 2 156.35 6.16 0.00 3.11 13.02 

Гъстота на посева (ГП) 2.63 2 1.31 0.05 0.95 3.11  

ДС х ГП 32.79 4 8.20 0.32 0.86 2.48  

Брой зърна в централен клас 

Дата на сеитба (ДС) 371.19 2 185.59 7.83 0.00 3.11 15.97 

Гъстота на посева (ГП) 0.51 2 0.25 0.01 0.99 3.11  

ДС х ГП 30.87 4 7.72 0.33 0.86 2.48  

Маса на зърната от централен клас, g 

Дата на сеитба (ДС) 0.27 2 0.14 15.18 0.00 3.11 26.53 

Гъстота на посева (ГП) 0.00 2 0.00 0.13 0.88 3.11  

ДС х ГП 0.03 4 0.01 0.70 0.59 2.48  

Маса на зърната от растение, g 

Дата на сеитба (ДС) 14.00 2 7.00 12.37 0.00 3.11 22.41 

Гъстота на посева (ГП) 1.69 2 0.84 1.49 0.23 3.11  

ДС х ГП 0.94 4 0.23 0.41 0.80 2.48  

 
Изводи 

 В резултат на проведеното проучване може да се обобщи, че вегетационния 
период на еднозърнестия лимец протича за 124-238 дни и натрупване на 
ефективна температурна сума от 1838,6-2338,6ºС в зависимост от срока на сеитба 
и запасеността на почвата с влага. Удължените критични фази при есенната сеитба 
благоприятстват формирането на по-висок добив. 

 Гъстотата на сеитба не оказва съществено влияние върху формирането на добива 
с изключение на късните пролетни сеитби. В този период се налага завишаване на 
посевната норма и тя трябва да достигне 450 к.с./m

2
. 

 
Изследването е финансирано по проект: „Eincorn – Ancient innovation II„ 
Erasmus+, Project № 2014-1BG01-KA202-001570, 2015-2016. 
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Abstract  
 
The geographical position of Bulgaria, where Central European, Mediterranean and East 
Asian flora are comprised as well as the strongly rough terrain derermines the rich plant 
diversity. By 3567 known species of higher plants about 750 are medicinal. The greatest 
part (85%) of the  medicinal plants  are wild and only  about 15% are introduced or 
selected. Much of the wild have the status of rare and protected species 
The goal of conservation is to support sustainable development by protecting and using 
biological resources. In general, it involves activities such as collection, propagation, 
characterization, evaluation, storage and distribution. Ex-situ conservation of medicinal 
plants in the Institute of Plant Genetic Resources – Sadovo is carried out in specialized 
live collections as well as seed conservation of plant species under controlled conditions 
in the National genebank. There are maintained three collection - base, active and 
exchange collections. The base collection of medicinal plants is represented by 6,398 
accessions from 28 families, 80 genera and 173 species. The storage conditions for seed 
samples are at -18

o
C, in hermetically closed AL/PE-foil containers and seed moisture 

from 3 to 7% (wet basis). The in vivo MAP collection in IPGR is represented by 444 
accessions from 21 botanical families. Large part of the medicinal plants in the living 
collection of the Institute of Plant Genetic Resources – Sadovo is rare or endangered. 
Nearly all of them (with few exceptions) are protected according to the MAP regulation 
low. Most of them are included in the Red book of Bulgaria as endangered and critically 
endangered. 
Key words: conservation techniques, ex situ, in vivo, living collection, medical plants. 
 
Introduction 
 
Increasing share of medical plants in the agricultural sector poses new challenges to 
agricultural science. Annually about 12-15000 tons of herbs are gathered and prepared, 
70% of which are wild and about 30% - cultivated.  
The intensive gathering of herbs from nature leads to depletion of the habitats or sharply 
reduction in their number, which is detrimental, especially for species with restricted 
range of distribution. Many types except for medical use are used as a starting material in 
the breeding of cultivated medicinal species. Protecting of threatened species is done by 
creating collections, where they are kept under appropriate conditions and if necessary 
reintroduced into their natural habitat. 
The geographical position of Bulgaria, where Central European, Mediterranean and East 
Asian flora are comprised as well as the strongly rough terrain determines the rich plant 
diversity of our country (Bondev I. et.al.1995). Data from various studies indicate that by 
3567 known species of higher plants about 750 are medicinal. The greatest part (85%) of 
the  medicinal plants  are wild and only  about 15% are introduced or selected. Much of 
the wild have the status of rare and protected species. 
The goal of conservation is to support sustainable development by protecting and using 
biological resources in ways that do not diminish the world‘s variety of genes and species 
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or destroy important habitats and ecosystems. In general, it involves activities such as 
collection, propagation, characterization, evaluation, storage and distribution. The 
conservation of plant genetic resources has long been realized as an integral part of 
biodiversity conservation (Kasagana and Karumuri, 2011). There are two methods for the 
conservation of plant genetic resources, namely in-situ and ex-situ conservation. In-situ 
conservation is the process of protecting plant species in its natural habitat. Ex situ 
conservation is the process of protecting of plant species outside its natural habitat. It is a 
global concern and plays a central role for food security in the future. It can be achieved 
through different methods such as seed banks, field genebanks, in vitro storage methods, 
pollen banks and DNA banks (Börner et al., 2014; Dulloo et al., 2010; Dotlaĉil et al., 
2008).  
Conservation of genetic diversity in Bulgaria was the main concept behind the 
establishment of a conservation strategy in the framework of the National Programme for 
Plant Genetic Resources. 
Protection and utilization of medicinal plants is of great importance not only for the 
Bulgarian flora but also for the world flora. According to Evstatieva et al. (2007) there are 
about 770 species of medicinal plants constituting 20 % of the Bulgarian flora. Of these, 
200 are currently in use and over 250 herbal drugs are derived from them and presently 
used in the prophylaxis, medicine, cosmetics, and the food industry. 
Ex-situ conservation of medicinal plants in Bulgaria is carried out in specialized live 
collections at some scientific institutes: the Institute of Botany of the Bulgarian Academy 
of Sciences, the Institute of Roses and Essential-Oil Cultures in Kazanluk, and the 
Institute of Plant Genetic Resources in Sadovo. In the Institute of Plant Genetic 
Resources-Sadovo the medicinal plants are stored in the National seed genebank and in 
the Botanical garden. 
Seed conservation of plant species under controlled conditions started in 1980 at the 
Institute for Plant Genetic Resources (IPGR) in Sadovo (Stoyanova, 2003, 2007). 
Currently 59 297 seed samples from 63 713 totally registered as plant germplasm in the 
country are preserved in the National seed genebank (http://eurisco.ecpgr.org). There are 
maintained three collection- base, active and exchange collections. The base collection is 
for long-term storage where the seeds are stored at 3–7% moisture (depending upon 
species) and at subzero temperatures (−18 ºC) in hermetically closed containers (glass 
jars or three laminated aluminum foil packets). The active collections are for medium-term 
conservation where seeds are stored at 6-7 ºC, air relative humidity 40-45% and free 
access of air (paper bags). The exchange collection is also for medium-term conservation 
where seeds are stored at +6-7

o
C but in hermetically closed glass jars.  

The aim of the study is to present the collection of medicinal plants kept in IPGR - 
Sadovo and the storage of specimens ex situ in the National genebank  and in vivo in 
living collection.  
 
Material and methods 
 
The main activity of the Institute of plant genetic resources is conservation and protection 
of plant resources as a source to enrich the gene pool (Koeva, R., 1998).  Plant genetic 
resources from medicinal species are definite and essential part in this program 
(Angelova, S. et al., 1994; Varbanova K., D. Dimitrova, 2000). 
The creation of the collection of medicinal species and its enrichment afterwards is 
carried out by expeditions and international exchanges with botanical gardens, research 
institutes, companies and others. (Guteva et al, 1998). The samples coming in ex situ 
collections are made preliminary, complex and special assessments. That includes 
preliminary observation in quarantine field for the presence of quarantine pests and 
diseases. Integrated assessment includes biological, morphological and agronomic 

https://en.wikipedia.org/wiki/In-situ
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Species
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_(ecology)
http://eurisco.ecpgr.org/
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characteristics and it includes data from the database of IRGR- Sadovo. Special 
evaluation is an evaluation of the possibility of practical use of the species. Special 
attention is paid to study the adaptability of species and identify the most appropriate 
conditions for development and reproduction. Assessment of adaptability includes 
biological, morphological and economic signs and performed in parallel habitats and 
conditions of the experimental field of IRGR- Sadovo (Peneva I. et.al.1995; Varbanova K. 
et.al. 1995.1997, 1998). 
To establish the propagative abilities of rare and endangered wild species are applied 
traditional and in vitro methods (Dimitrova D. et al. 1994, 2000; D. Dimitrova et.al.1996, 
1997, 2001). 
As material 6,398 seed accessions from 28 families, 80 genera and 173 species stored 
since 1981 in the National genebank of Bulgaria are evaluated. All seed accessions are 
maintained as base collections under long-term storage conditions with low moisture 
contents (5±2%) in hermetically closed containers (three laminated aluminium foil 
packets) at -18°C. 
Seed germination tests were used to estimate seed viability. Seed germination before 
storage and after 10 years or more is determined according to ISTA rules (ISTA, 1985). 
Seed germination tests after time of storage is carried out after: 24h equilibration of seed 
containers at room temperature and re-humidification of seeds, as described by 
Stoyanova (2001).  
Seed moisture content before and after storage is determined using oven methods of 
ISTA (1985) for reduced working sample (about 1-3 g per accession).  
The information for seed accessions in storage is maintained as ACCESS-database.  
Probit analysis was also carried out to predict seed survival. Parameters estimated are: 
standard deviation of time to seed death (σ) and P10% (time for seed viability reduction 
with 10%) were also calculated using Ellis‘s viability equation (Ellis and Roberts, 1980). 
The information for collection status is developed according to Multi Crop Passport 
Descriptors as international standard for EURISCO- web-page (http://eurisco.ecpgr.org). 
 
Results and discussion 
 
Ex situ conservation of medicinal plants in the National seed genebank  
Status of the seed collection of medicinal plants maintained in the base collection 
in the National genebank  
The composition of collection of medicinal plants is represented by 28 families, 80 genera 
and 173 species. The total number of accessions is 6,398. The variation between genera 
and species describes the specific rate of diversity among and between medicinal plants. 
The highest species diversity is found in the genera Allium (17 species), Brassica (15 
species) and Lathyrus (14) following from Centaurea (5 species), Helianthus (4 species), 
Impatiens (4 species) and Vicia (4 species). Remaining genera included between 1 and 3 
species. Asteraceae family is presented by 22 genera, Brassicaceae - 9, Lamiaceae - 8, 
Fabaceae - 7, Apiaceae  - 6 and Solanaceae - 3 genera. Caryophyllaceae, 
Plumbaginaceae, and Ranunculaceae are consisted from 2 genera, while the remaining 
19 families are represented with one genus. The medicinal plants with Bulgarian origin 
are 1,059 accessions. They belong to 61 genera, respectively 21 families (Table 1).  
In the collection have been included 42 medicinal plant species included in the Medicinal 
Plant Act (Table 2). 
The Red Data Book of the Republic of Bulgaria (2015) provided a list of 542 nationally 
threatened plant species (gymnosperms- 4 and angiosperm-538) classified as extinct (2), 
regionally extinct (11), critically endangered (gymnosperms- 2 and angiosperm-196), 
endangered (gymnosperms- 2 and angiosperm-292) and vulnerable (38). According to 
the Red Data Book in the National collection are maintained 32 accessions from 13 
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families and 18 plant species (Table 3). Critically endangered are 16 accessions, 
endangered - 15 accessions and vulnerable is one sample. Plant species as Achillea 
thracica Velen., Silene caliacrae D. Jord. & P. Pan., Alchemilla achtarowii Pawl. and 
Verbascum tzar-borisii (Davidov ex Stoj.) Stef.-Gat. are recorded as Bulgarian endemic, 
while Verbascum anisophyllum Murb., Goniolimon dalmaticum (C. Presl) Rchb. f. and 
Sideritis scardica Griseb. are Balkan endemic (Table 3).  
All accessions in collection are acquired by: collecting missions, introduced from other 
countries or obtained from breeders and researchers in the country for registration and 
conservation. 
 
Table1. Status of the National collection of medicinal plants maintained under long-term 
storage condition in The National seed genebank 

Family Genera 
Number of 

species 
Number of 
accessions 

Number of 
accessions 

with origin from 
Bulgaria 

1 2 3 4 5 

Amaryllidaceae Allium 17 291 75 

Apiaceae  Anethum 1 5 3 

Apiaceae Carum 1 1 1 

Apiaceae Coriandrum 1 3 3 

Apiaceae Foeniculum 1 8 6 

Apiaceae Opopanax 1 1 1 

Apiaceae Pimpinella 1 10 2 

Asteraceae Achillea 1 1 1 

Asteraceae Artemisia 1 1 1 

Asteraceae Calendula 2 24 0 

Asteraceae Carthamus 1 14 0 

Asteraceae Centaurea  5 5 2 

Asteraceae Cichorium 2 7 1 

Asteraceae Cynara  1 3 2 

Asteraceae Echinacea 1 1 0 

Asteraceae Erigeron 1 1 0 

Asteraceae Gaillardia 1 1 0 

Asteraceae Gazania  1 6 0 

Asteraceae Helianthus 4 431 47 

Asteraceae Helichrysum  3 14 1 

Asteraceae Heliopsis  3 4 0 

Asteraceae Lactuca 2 627 67 

Asteraceae Lonas 1 1 0 

Asteraceae Madia 2 4 0 

Asteraceae Matricaria 1 1 1 
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Asteraceae Rudbeckia 3 7 1 

Asteraceae Serratula 1 1 0 

Asteraceae Silybum 1 1 1 

Asteraceae Zinnia  2 25 1 

Balsaminaceae Impatiens  4 6 0 

Begoniaceae Begonia  1 1 0 

Boraginaceae Phacelia  2 2 0 

Brassicaceae Brassica  15 746 20 

Brassicaceae Camelina 3 58 0 

Brassicaceae Crambe  1 20 0 

Brassicaceae Eruca  2 4 1 

Brassicaceae Isatis 1 1 1 

Brassicaceae Lepidium 1 9 2 

Brassicaceae Matthiola 1 4 4 

Brassicaceae Sinapis 2 87 4 

Brassicaceae Raphanus 1 2 1 

Caprifoliaceae  Valeriana 1 1 1 

Caryophyllaceae Gypsophila 1 1 1 

Caryophyllaceae Silene 1 1 1 

Crassulaceae Rhodiola 1 1 1 

Droseraceae Drosera 1 1 1 

Euphorbiaceae Ricinus 1 20 0 

Fabaceae Astracantha 1 1 1 

Fabaceae Glycine 1 702 11 

Fabaceae Lathyrus 14 335 12 

Fabaceae Lotus 1 18 0 

Fabaceae Melilotus 1 1 1 

Fabaceae Trifolium 2 150 40 

Fabaceae Vicia 4 692 254 

Gentianaceae Gentiana 1 6 6 

Geraniaceae Erodium  1 2 1 

Hypericaceae Hypericum 1 2 1 

Lamiaceae Agastache 1 1 0 

Lamiaceae Betonica 1 1 1 

Lamiaceae Hyssopus  1 2 2 

Lamiaceae Ocimum 1 1 1 

Lamiaceae Salvia 2 4 3 

Lamiaceae Satureja 1 6 6 
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Lamiaceae Sideritis 1 2 2 

Lamiaceae Linum  2 1240 14 

Onagraceae Oenothera  1 1 0 

Papaveraceae Papaver  4 124 9 

Pedaliacae Sesamum 1 304 225 

Plantaginaceae Digitalis 1 1 1 

Plumbaginaceae Goniolimon 4 4 4 

Plumbaginaceae Limonium  6 6 6 

Polygonaceae Rheum 2 2 1 

Ranunculaceae Aquilegia 1 1 1 

Ranunculaceae Nigella 2 2 1 

Rosaceae Alchemilla  2 2 2 

Rutaceae Ruta  1 2 1 

Scrophulariacea
e Verbascum  

5 6 4 

Solanaceae Atropa 1 1 1 

Solanaceae Nicotiana  1 311 191 

Solanaceae Valeriana 1 1 1 

Total 

 
   

28 80 173 6398 1059 

 
Table 2. Medicinal plant from the National collection included in the medicinal plants act 

Family Plant species 
Number of 

accessions from 
Bulgara 

Amaryllidaceae Allium schoenoprasum L. 5 

Apiaceae Anethum graveolens L. 3 

Apiaceae Carum carvi L. 1 

Apiaceae Coriandrum sativum L. 3 

Apiaceae Foeniculum vulgaris Mill. 6 

Apiaceae 
Opopanax chironium (L.) Koch. subsp. 
bulgaricum * 1 

Asteraceae Artemisia annua L. 1 

Asteraceae Centaurea cyanus L. 1 

Asteraceae Cichorium inthybus L. 1 

Asteraceae Lactuca serriola L. 2 

Asteraceae Silybum marianum (L.) Gaerth. 1 

Brassicaceae Brassica juncea (L.) Czern. 10 

Brassicaceae Brassica nigra (L.) Koch. 1 
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Brassicaceae Lepidium sativum L. 2 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum L. 1 

Caprifoliaceae Valeriana officinalis L.** 1 

Caryophyllacea
e Gypsophila paniculata L. 1 

Crassulaceae Rhodiola rosea L.* 1 

Droseraceae Drosera rotundifolia L.* 1 

Fabaceae Lathirus pratensis L. 1 

Fabaceae Lathyrus sativus L. 10 

Fabaceae Melilotus alba Med. 1 

Fabaceae Trifolium pratense L. 13 

Fabaceae Trifolium repens L. 34 

Fabaceae Vicia cracca L. 1 

Fabaceae Vicia grandiflora SCOP. 2 

Fabaceae Vicia pisiformis L. 1 

Fabaceae Vicia sativa L. 209 

Gentianaceae Gentiana lutea L.* 6 

Hypericaceae Hypericum perforatum L. 1 

Lamiaceae Hyssopus officinalis L.** 2 

Lamiaceae Salvia officinalis L. 1 

Lamiaceae Salvia sclarea L. 2 

Lamiaceae Sideritis scardica Grsb.** 2 

Plumbaginacea
e Limonium vulgare Mill.* 1 

Ranunculaceae Nigella damascena L. 1 

Rosaceae Alchemilla achtarowii Pawl.* 1 

Rosaceae Alchemilla mollis (Buser) Rothm.* 1 

Rutaceae Ruta graveolens L.* 1 

Scrophulariace
ae Verbascum nobile Vel. 1 

Solanaceae Atropa bella-donna L.*** 1 

Valerianaceae Valeriana officinalis L.** 1 

Total 42 337 

* Protected medicinal plants (Medicinal Plant Act, 2002) 
** Medicinal plant species under special regime of protection and use (Ordinance no. RD-
71/2007) - gathering for trade use is prohibited 
*** Medicinal plant species under special regime of protection and use (Ordinance no. 
RD-71/2007) - regulated by annual quotas  
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Table 3. List of 18 protected plant species maintained in the National seed genebank 

Families Genus_species Conservation status 

Number 
of 

accessio
ns 

Amaryllidace
ae 

Allium angulosum L. Critically Endangered 3 

Asteraceae Achillea thracica Velen. 
Critically 
Endangered/Bulgarian 
endemic 

1 

Asteraceae Centaurea trinervia Willd. 
Critically 
Endangered/Tertiary relict 

1 

Asteraceae 
Centaurea wagenitziana 
Bancheva & Kit Tan 

Critically Endangered 1 

Brassicacea
e 

Matthiola odoratissima (M. Bieb.) 
R. Br. 

Critically Endangered 4 

Caryophyllac
eae 

Silene caliacrae D. Jord. & P. 
Pan. 

Endangered/Bulgarian 
endemic 

1 

Crassulacea
e 

Rhodiola rosea L. Critically Endangered 1 

Fabaceae 
Astracantha thracica (Griseb.) 
Podl. 

Vulnerable/Tertiary relic 1 

Gentianacea
e 

Gentiana lutea L. Endangered 6 

Geraniaceae Erodium absinthoides Willd. Endangered 2 

Lamiaceae Sideritis scardica Griseb. 
Endangered/Balkan 
endemic 

2 

Plumbaginac
eae 

Goniolimon besserianum (Rchb.) 
Kusn. 

Endangered 1 

Plumbaginac
eae 

Goniolimon dalmaticum (C. Presl) 
Rchb. f. 

Critically 
Endangered/Balkan 
endemic 

1 

Rosaceae Alchemilla achtarowii Pawl. 
Endangered/Bulgarian 
endemic 

1 

Rosaceae Alchemilla mollis (Buser) Rothm. Critically Endangered 1 

Rutaceae Ruta graveolens L. Endangered/Tertiary relict 2 

Scrophularia
ceae 

Verbascum anisophyllum Murb. 
Critically 
Endangered/Balkan 
endemic 

1 

Scrophularia
ceae 

Verbascum tzar-borisii (Davidov 
ex Stoj.) Stef.-Gat. 

Critically 
Endangered/Bulgarian 
endemic 

2 

Total 32 

Management of seed collection of medicinal plants in the National seed genebank 
 
The management of seed collections requires that germplasm accessions to be 
maintained with a high proportion of viable seeds. This involves storage under optimal 
conditions, periodic monitoring of seeds for viability and quantity, and regenerating them 
when the situation warrants. The success of long-term conservation of seeds depends on 
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continuous viability monitoring and regeneration or re-collection when the viability of the 
sample drops below a minimum level. 
The storage conditions for seeds of medicinal plants are at -18

o
C, in hermetically closed 

AL/PE-foil containers and seed moisture from 3 to 7% (wet basis). The control over seed 
storage is carried out in regular intervals. Under these conditions the plant germplasm 
could be preserved with minimal changes over decades or hundred and more years 
(Stoyanova 2002, 2003, 2005, 2007). From a practical point of view, it is important to be 
able to predict the appropriate frequency of control tests in the genebank. The 
determination of the maximum store period for each material in the particular conditions 
of each seed bank is of great importance in designing management guidelines that 
minimize viability controls and regeneration/multiplication of the samples (Pita et al., 
1998; Probert et al., 2009). Regeneration is a costly genebank operation and may also 
negatively affect the genetic integrity of an accession through exposure to the influence of 
genetic drift, selection, contamination and human error (Parzies et al., 2000, Fu et al., 
2015). Therefore, it is important to maximize seed longevity and keep operational costs 
and logistics manageable through monitoring of seed deterioration, an essential task for 
managing stored germplasm (Engels and Visser, 2003). 
The measure of seed longevity in this study is based on the σ value (standard deviation 
of seed death in storage) defining the period during which the percentage viability is 
reduced by one probit as described by Hong et al. (1995). According to Ellis and Roberts 
(1980) the life span of a seed-lot, the time until all the seeds have lost viability, depends 
on the value of σ and on the proportion of the seeds which are viable at the start of 
storage, Ki (in probits). The seed longevity varies among families, species, genotypes, 
seed lots, and even among individual seeds inside the same bag and depends on the 
storage conditions (Walters et al., 2005; Nagel et al., 2009; Probert et al., 2009; NAGEL 
and BÖRNER , 2010; van Treuren et al., 2013; Ho-Sun Lee et al., 2013). 
The changes in seed germination are determined after about 10 years of storage for 26 
medicinal plants (Table 4). No significant changes have been observed by the control 
tests after storage. From the germination results obtained after storage, some plant 
species showed increased germination percentages from initial values, e.g. Papaver 
somniferum L, Zinnia elegans Jacq., Allium schoenoprasum L. and Lotus corniculatus L. 
An increase in germination was also found by Ruiz et al. (1999), Stoyanova (2001) Walsh 
et al. (2003) and Pérez-García et al. (2009) for different species. The authors explained 
this phenomenon as a result of dormancy being broken after one to two years in storage.  
Probit analysis is carried out according to the viability equations presented by Ellis and 
Roberts (1980). On the basis of experimental data are determined the seed storage 
characters (σ- standard deviation of seed death in storage and P10%- time for seed 
viability reduction with 10%) that allow the prediction of seed storage life and the 
regeneration needs. In our study σ value varied from 21.28 to 250 years. The predicted 
longevity was the lowest for Lathyrus sativus L. (21.28 years), Nicotiana tabacum L. 
(22.73 years) and Carthamus tinctorius L. (23.26 years). The longest storability had 
Sinapis alba L. and Lotus corniculatus L. (250 years). Generally 20 medicinal plants are 
characterized with short life span after real long-term storage in National genebank of 
Bulgaria (σ< 100 years) (Table 4). 
As mention before a decrease in seed viability of 10% could induce genetic shifts in 
heterogeneous seed accessions (Stoyanova 1991, 1992, 1996). The safe storage time 
(P10%) or the time for seed viability reduction with 10% was calculated using the viability 
equation proposed by Ellis and Roberts (1980). According to the results (table 4), plant 
species described with short longevity (Lathyrus sativus L., Nicotiana tabacum L., Glycine 
hispida Max., Crambe abyssinica L., Calendula officinalis L., Ricinus communis L., 
Foeniculum vulgare Mill., Allium schoenoprasum L., Satureja hortensis L. and Carthamus 
tinctorius L.) should be monitored no later than 10-20 years of beginning of storage. The 

http://conphys.oxfordjournals.org/content/3/1/cov026.full#ref-54
http://conphys.oxfordjournals.org/content/3/1/cov026.full#ref-166
http://conphys.oxfordjournals.org/content/3/1/cov026.full#ref-118
http://conphys.oxfordjournals.org/content/3/1/cov026.full#ref-132
http://conphys.oxfordjournals.org/content/3/1/cov026.full#ref-159
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safe storage time for Brassica juncea L., Vicia sativa L., Lactuca sativa L., Zinnia elegans 
Jacq., Papaver somniferum L. is prolonged to 20-40 years, while for Sesamum indicum 
L., Impatiens sp., Helichrysum sp., Trifolium repens L. than 40-60 years or more. When 
safe storage is longer than 100 years the risk of losses in time is limited (Stoyanova, 
2001).The predicted storage times for Linum usitatissimum L., Camelina sativa L., Lotus 
corniculatus L. and Sinapis alba L. were above 100 years (Table 4). The presented 
results are useful tool for monitoring of genebank storage and prediction of regeneration 
needs. 
 
Table 4. Seed viability observed for medicinal plants after more than 10 years of storage 

№ Species 
Number of 
accessions 

Seed 
moisture 

content,% 

Mean 
germination 
capacity in 
the storage 

beginning, % 

Mean 
germination 

capacity 
after 

storage, % 

Seed 
longevity 

(σ), 
years 

Predicted 
safe 

storage 
life 

(P10%), 
years 

1 Nicotiana tabacum L. 149 3.35±0.23 96.42±5.45 89.27±17.00 22.73 15.97 

2 
Papaver somniferum 
L. 

121 4.06±0.06 98.47±3.09 99.31±1.39 33.33 32.11 

3 Sesamum indicum L. 295 3.59±0.36 98.08±3.15 97.26±4.04 71.43 63.71 

4 Linum usitatissimum L. 1230 4.11±0.25 97.13±4.31 97.48±3.47 200.00 153.50 

5 Glycine hispida Max. 698 5.98±0.64 92.44±7.18 86.81±13.52 35.71 17.96 

6 Sinapis alba L. 85 4.34±0.87 97.83±3.81 97.61±4.07 250.00 213.36 

7 Crambe abyssinica L. 18 4.40±0.39 95.55±5.47 90.72±6.47 30.30 19.41 

8 Camelina sativa L. 49 3.86±0.67 98.24±3.86 97.93±3.78 166.67 153.16 

9 Impatiens sp. 6 4.78±0.04 99.00±2.44 98.00±2.19 41.67 45.81 

10 Zinnia elegans Jacq. 22 4.40±0.23 93.63±4.39 96.81±3.47 41.67 22.70 

11 Lactuca sativa L. 536 4.22±0.49 90.03±7.74 87.31±11.85 83.33 36.71 

12 Helichrysum sp. 13 5.06±0.53 92.92±5.27 90.76±5.74 90.91 47.17 

13 Carthamus tinctorius L. 9 3.4±0.05 90.22±4.52 76.55±22.06 23.26 10.34 

15 Calendula officinalis L. 13 4.66±0.11 87.38±6.70 80.53±9.43 41.67 16.39 

16 Pimpinella anisum L. 10 5.06±0.30 91.2±7.00 87.40±5.81 66.67 31.19 

17 Ricinus communis L. 20 3.41±0.11 91.0±6.34 84.30±18.36 28.57 13.23 

18 Vicia sativa L. 687 6.87±0.33 96.54±5.33 93.83±8.70 38.46 27.39 

19 Trifolium repens L. 81 4.82±0.53 93.77±6.11 91.81±6.29 76.92 42.37 

20 Trifolium pratense L. 60 4.53±0.83 92.0±6.55 90.88±7.37 166.67 81.61 

21 Lathyrus sativus L. 202 7.05±0.42 97.44±3.87 92.33±6.80 21.28 17.07 

22 Brassica juncea L. 31 5.27±0.41 98.58±3.93 96.90±3.93 32.26 31.85 

23 
Foeniculum vulgare 
Mill. 

8 5.45±0.41 88.50±5.83 80.25±9.63 38.46 15.81 

24 
Allium schoenoprasum 
L. 

5 5.14±0.18 92.0±2.82 94.80±6.26 33.33 16.32 

25 Satureja hortensis L. 6 3.85±0.22 93.33±16.32 86.16±17.80 32.26 17.21 

26 Lotus corniculatus L. 15 6.54±0.61 90.66±7.19 91.4±5.84 250.00 113.66 
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σ - standard deviation of seed death in storage, years; 
P10% - time for seed viability reduction with 10%, years. 
 
In vivo conservation of MAP in the Botanical garden   
The in vivo MAP collection in IPGR is represented by 444 accessions from 21 botanical 
families. Most of them belong to Lamiaceae and Asteraceae. (Table 5). 
 
Table.5. In vivo collection of medical plant species kept in IPGR - Sadovo. 

No Family No of species 

1. Amaryllidaceae 23 

2 Asteraceae 292 

3. Araceae 1 

4. Boraginaceae 3 

5 Caryophyllaceae 9 

6. Cistaceae 2 

7 Crassulaceae 5 

8 Fabaceae 3 

9. Ericaceae 2 

10 Gentianaceae 1 

11. Hypericaceae 1 

12. Lamiaceae 83 

13. Malvaceae 1 

14. Onagraceae 2 

15. Paeoniaceae 3 

16. Resedaceae 1 

17. Rosaceae 4 

18. Rubiaceae 1 

19. Rutaceae 1 

20. Scrophulariaceae 5 

21. Solanaceae 1 

 Total 444 

Large part of the medicinal plants in the living collection of the Institute of Plant Genetic 
Resources – Sadovo is rare or endangered (Table 6). Nearly all of them (with few 
exceptions) are protected according to the MAP regulation low. Most of them are included 
in the Red book of Bulgaria as endangered and critically endangered.  
 
Table 6. Rare and endangered medical plant species kept in in vivo collection of IPGR - 
Sadovo. 

№ Species Red book of Bulgaria MAP  
regulation EX CR EN  

 
VU NT LC 

1. Rubia tinctorum L.       + 

2. Sedum album L.       + 

3. Inula helenium L.       + 

4. Glycyrrhiza glabra L.   +     

5. Origanum vulgare ssp. Hirtum       + 
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(Link.)Ietsv 

6. Gypsophyla trichotoma Wend.   +     

7.  Gypsophyla tekirae L.  +      

8. Acorus calamus L.       + 

9. Iris aphylla L.  +      

10 Achillea clypeolata Sm.       + 

11 Cistis salvifolius L.   +     

12 Artemisia pedemontana Balb.   +     

13 Artemisia lerchiana       + 

14 Sideritis scardica L.       + 

15 Pulsatilla vernalis   +     

16 Adonis vernalis L.       + 

17 Althaea officinalis L.       + 

18 Atropa bella donna L.       + 

19 Paeonia tenuifolia Mill.   +     

20 Salvia pinnata L.  +      

21 Ruta graveolens L.   +    + 

22 Alchemilla mollis   +      

23 Helleborus odorus W. et K.       + 

24 Trigonella procumbens (Bess.) 
Rchb. 

      + 

25 Sedum acre L.       + 

26 Helychrysum plicatum L. DC.   +     

27 Saponaria stranjanensis (Djord) 
(Chater) 

   +   + 

28 Centaurium erythraeae Rafn.       + 

29 Anemone sylvestris  L.       + 

30  Galanthus nivalis   +    + 

31 Foeniculum vulgaris Mill.       + 

32 Alysum burseanum   +     

33 Origanum vulgare L.       + 

34 Digitalis lanata Ehrh.       + 

35 Haberlea rhodopensis       + 

36 Alcea rosea L.       + 

37 Crambe tataria   +     

What is the specific role of the in vivo collections in ex situ conservation of rare and 
endangered plant species? Ex situ conservation is the last refuge for the rare and 
endangered plant species, especially for those at the edge of extinction. The main role of 
the in vivo conservation lies more in the research and education than the conservation 
itself. Research and education are very essential if we intent to have knowledge about 
the threatened with extinction plant populations. That provides a sufficient basis for their 
management.  
The accessibility of the plants in cultivation presents all research approaches and 
opportunities, something not possible to be done on farm with remote and dispersed wild 
populations. That also enables the opportunity for education and increasing the public 
awareness about rare and endangered plant species that could not be done otherwise.  
Fundamental for the role of the in vivo conservation and research is the development of 
meticulous, consistent easily accessible and hence computer-based record system. 
There should be included information about the origin and ecology of the wild plants and 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

98 

 

populations. Besides that other very important information is about all treats and the 
relevant conservation measures.  
It is obvious that existing networks of protected areas in regions of high plant diversity will 
not be sufficient to ensure the long-term survival of all plant diversity (Tilman and 
Lehman, 2001).  The application of integrated approach for PGR conservation, 
combining protection plants in their native habitats (in situ) with the in vivo conservation is 
probably the most effective tool for building up a safety net against plant extinction. 
Additionally are on farm and in garden methods which are to be done voluntary by 
farmers and they have to be encouraged to do that by relevant measures.  
 
Conclusion 
 
Conservation of PGR from medicinal plants depends to a great extent on the seed 
longevity preservation.  The changes in seed germination are determined after about 10 
years of storage and no significant changes have been observed by the control tests after 
storage. 
Results show that plant species with short longevity (Lathyrus sativus L., Nicotiana 
tabacum L., Glycine hispida Max., Crambe abyssinica L., Calendula officinalis L., Ricinus 
communis L., Foeniculum vulgare Mill., Allium schoenoprasum L., Satureja hortensis L. 
and Carthamus tinctorius L.) should be monitored no later than 10-20 years of beginning 
of storage. The safe storage time for Brassica juncea L., Vicia sativa L., Lactuca sativa L., 
Zinnia elegans Jacq., Papaver somniferum L. is prolonged to 20-40 years, while for 
Sesamum indicum L., Impatiens sp., Helichrysum sp., Trifolium repens L. than 40-60 
years or more. When safe storage is longer than 100 years the risk of losses in time is 
limited. The predicted storage times for Linum usitatissimum L., Camelina sativa L., Lotus 
corniculatus L. and Sinapis alba L. were above 100 years. These results are useful tool 
for monitoring of genebank storage and prediction of regeneration needs 
The application of integrated approach for PGR conservation, combining protection plants 
in their native habitats (in situ) with the ex situ and  in vivo conservation is probably the 
most effective tool for building up a safety net against plant extinction. 
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Abstract 
 
The aim of this study was to characterize common winter wheat accessions for 
agronomic traits related with spike productivity in relation to involve the best genotypes in 
hybridization for yield wheat improvement. Ninety six accessions with different origin were 
evaluated in a 3-year field study (2014– 2016). Variation among genotypes for all studied 
traits was found. Significant correlation was found between grain yield per plant, number 
of grain per spike, grain weight per spike, thousand grain weight and length of kernel. K-
means clustering analysis categorized the genotypes into six clusters. The maximum 
average inter-cluster distance was found between cluster II and cluster V. A Principal 
Component Analysis (PCA) allowed identifying cultivars of potential interest as parental 
lines for further use in winter bread wheat breeding, as Gohes G V 53 and Versailles  
(number of grain per spike), Juli (length of spike, number of spikelets per spike, thousand 
grain weight), Mahnadorfer tempo II, FAP1 1147C, Verbesserte nyemertsche triume 
(thousand grain weight), Ostka s komoroska (number of spikelets per spike), 
Salzmuender 104 (length of spike, number of spikelets per spike, number of grain per 
spike), Lichtis linos (number of grain per spike, grain yield per plant). 
Keywords: common winter wheat, correlation, spike productivity, K-means clustering 
analysis, PCA 
 
Introduction 
 
One of the major tasks of the wheat breeding programs is development of varieties 
characterized with high grain yield (Chamurliyski and Tsenov, 2013). A cultivar can rarely 
realize all its genetic potential of productivity. Grain yield always depends on the growing 
environment (Tsenov et al., 2006).  
Grain yield is a complex trait (Reynolds et al., 2009; Foulkes et al., 2011;Parry et al., 
2011), consisting of two major components, grain number per unit land area and 
individual grain weight. The former can be divided into four subcomponents, that is, 
plants per unit land area, spikes per plant, spikelets per spike, and grains per spikelet 
(Slafer, 2007).  
Wang et al. (2002), Okuyama et al. (2005) and Blake et al. (2007) reported genetic 
variations for spike related traits. Bilgin et al. (2008) observed that grain yield depended 
on 1000 grain weight, grain per spike and agro-ecological conditions during the growing 
period. Rashidi et al. (2013) noted that grains per spike, spikes per plant and spike length 
had positive relations with yield and therefore, higher values of these traits would 
increase grain yield. According to Jamali and Ali (2008) grain yield have positive and 
highly significant correlation with plant height, spike length and number of grains per 
spike. Okuyama et al. (2005) and Rashidi et al. (2013). reported that grain per spike and 
spikes per plant have a positive direct effect on grain yield. Direct effect of spike number 
per plant on grain yield has been reported by Wang et al.(2002). A lot of study reported 
that number of grain per spike had positive correlation, which indicated that this traits can 
used as a selection criteria for wheat (Eid, 2009). Number of spikelets per spike were 
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also positively and significantly correlated with grain yield. However Chowdhry et al. 
(2000) reported that there was positive but non-significant correlation between spikelets 
per spike and 1000-grain weight both at genotypic and phenotypic levels. Numbers of 
grains per spike has direct positive effects and indirect effect via number of spikelets per 
spike (Nabi et al., 1998). According to Mohy-ud-Din (1995) and Shoran et al. (2000) 
1000-grain weight has a negative direct effect on grain yield while positive indirect effects 
was observed via number of grains per spike and grain weight per spike.  
Ghimirary and Sarkar (2000) and Shazly et al. (2000) found high heritability estimates 
along with greater values of genetic advance for number of spikes per plant, number of 
grains per spike, 1000 grain weight, grain yield and plant height. 
Grain yield per plant can be improved by selecting genotypes having more number of 
spikelets per spike, number of grain per spike and grain weight per spike (Inamullah et 
al., 2006). High yielding population may be selected by concentrating upon the flag leaf 
area, number of tillers per plant, spike length, number of spikelets per spike and 1000-
grain weight (Ashfaq et al., 2003; Saleem et al., 2006). 
The aim of this study was to characterize a collection of common winter wheat 
accessions for agronomic traits related with spike productivity in relation to involve the 
best genotypes in hybridization for yield wheat improvement. 
 
Material and methods 
 
The study is carried out in the experimental field of Institute of Plant Genetic Resources 
―Konstantin Malkov‖-Sadovo, Bulgaria during 2014-2016 growing seasons. (Table 1). 
Ninety six bread wheat varieties were examined (Table 1). They included 4 cultivars from 
Finland, 11 from France, 41 from Germany, 12 from Poland, 6 from Sweden, 6 from 
Switzerland, 8 from USA and 8 from Russia. Sowings were made in the optimal time for 
this area: 10-15 October. Six rows were planted from each accession with row spacing 
20/5 cm and 1 m length. Regular field management operations were performed during 
the cropping season. Observations and evaluations of morphological, biological and 
agronomic traits were carried out according to international descriptors lists (Anonymous, 
1984). The agronomic characters were taken after harvesting the plants. From each 
accession, 10 plants were collected for biometrical measurements. Data were recorded 
for spike length (cm), number of spikelets per spike, number of grains per spike, grain 
weight per spike (g), thousand grain weight, length of kernel (mm), width of kernel (mm) 
and grain yield per plant (g). The mean data from all characters were used to analysis of 
variance according to Lidansky (1988). 
Statistical analyses were performed using the statistical program SPSS 13.0. K-means 
clustering analysis and PC-analysis were applied to group accessions according to 
similarity on the basis of investigated traits. Phenotypic correlations were calculated by 
using phenotypic variances and covariance (Lidansky, 1988). 
 
Table 1. List of accessions included in the study 

№ 
Accession 
 number Genera Species subspecies Name of genotypes Origin 

1 87101632 Triticum   aestivum   Tuka Finland 

2 87101633 Triticum   aestivum   Aura Finland 

3 87101634 Triticum   aestivum   Nisy Finland 

4 87101635 Triticum   aestivum   Ta 3077 Finland 

5 87101518 Triticum   aestivum milturum Colmarer bordeax France 

6 87101519 Triticum   aestivum lutescens Hubridea grosse tete France 

7 87101521 Triticum   aestivum lutescens Versailles France 

8 87101522 Triticum   aestivum lutescens Franzoesisher  winterweizen France 

9 87101524 Triticum   aestivum lutescens Froidure France 
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10 87101526 Triticum   aestivum albidum Blanc hatif cambrier France 

11 87101528 Triticum   aestivum lutescens Ardennes France 

12 87101529 Triticum   aestivum lutescens Courtal France 

13 87101530 Triticum   aestivum lutescens D.C.Tourneur France 

14 87101532 Triticum   aestivum lutescens Hubride de labeau France 

15 87101533 Triticum   aestivum lutescens Lade France 

16 87101493 Triticum   aestivum lutescens Wilhelma von lametz Germany 

17 87101498 Triticum   aestivum lutescens Welkes Iusta Germany 

18 87101499 Triticum   aestivum   55-5-1p1AxSU401 Germany 

19 87101535 Triticum   aestivum lutescens Von daanes crika Germany 

20 87101536 Triticum   aestivum lutescens DT Dickkgufweizeu Germany 

21 87101537 Triticum   aestivum lutescens Donburger rotkoernig Germany 

22 87101539 Triticum   aestivum lutescens Engelens winterweizeu Germany 

23 87101540 Triticum   aestivum lutescens Ernischs fruchreifer Germany 

24 87101541 Triticum   aestivum lutescens Frankenthaler Germany 

25 87101542 Triticum   aestivum milturum Gabriels muchlbach Germany 

26 87101543 Triticum   aestivum milturum Gohes G V 53 Germany 

27 87101546 Triticum   aestivum milturum Handenberger land Germany 

28 87101547 Triticum   aestivum lutescens Hauter III Germany 

29 87101548 Triticum   aestivum milturum Hegauer glas Germany 

30 87101549 Triticum   aestivum lutescens Heges meister Germany 

31 87101552 Triticum   aestivum albidum Heinrichs delber dikkohr Germany 

32 87101554 Triticum   aestivum lutescens Jager stann 20 Germany 

33 87101555 Triticum   aestivum albidum Juli Germany 

34 87101556 Triticum   aestivum lutescens Keltschauer glatter Germany 

35 87101558 Triticum   aestivum albidum Kostromer Germany 

36 87101559 Triticum   aestivum lutescens Kurzer dickkopr Germany 

37 87101560 Triticum   aestivum erythrospermum Kuwerts ostpreussen Germany 

38 87101562 Triticum   aestivum milturum Doerflers authari Germany 

39 87101563 Triticum   aestivum milturum Lichtis winterweizeu Germany 

40 87101564 Triticum   aestivum milturum Lichtis linos Germany 

41 87101565 Triticum   aestivum lutescens Lueneburger kolben Germany 

42 87101566 Triticum   aestivum lutescens Mahnadorfer tempo II Germany 

43 87101567 Triticum   aestivum lutescens Maraurdt s Fechmorn w Germany 

44 87101568 Triticum   aestivum lutescens Muellers boehmerwaelder Germany 

45 87101570 Triticum   aestivum milturum Niederarnbacher Germany 

46 87101571 Triticum   aestivum milturum Niederarnbacher Np 19 Germany 

47 87101572 Triticum   aestivum lutescens Mp12  012773 Germany 

48 87101574 Triticum   aestivum milturum Ostermeuer daga Germany 

49 87101575 Triticum   aestivum lutescens Kleinmanzlebener peragis ref Germany 

50 87101576 Triticum   aestivum milturum Pflugs brauner laud Germany 

51 87101577 Triticum   aestivum lutescens Phlugs dikkoph Germany 

52 87101579 Triticum   aestivum   P.S.G saxonia Germany 

53 87101582 Triticum   aestivum ferugineum Saechisicher roter lend Germany 

54 87101585 Triticum   aestivum milturum Salzmuender standard 104 Germany 

55 87101586 Triticum   aestivum lutescens Sandweizeu Germany 

56 87101587 Triticum   aestivum lutescens Schlans tedter dickkopr Germany 

57 87101590 Triticum   aestivum erythrospermum Banatka kresowa Poland 

58 87101591 Triticum   aestivum graecum Egipsyamka Poland 

59 87101592 Triticum   aestivum albidum Grandites zachdnia Poland 

60 87101593 Triticum   aestivum albidum Tanacz danks elekty Poland 

61 87101594 Triticum   aestivum albidum Tanacz graniatka Poland 

62 87101596 Triticum   aestivum milturum Kulinsi fruen Poland 

63 87101597 Triticum   aestivum albidum Litwinka Poland 

64 87101598 Triticum   aestivum   Ostka gorezanska Poland 

65 87101599 Triticum   aestivum erythrospermum Ostka gruboklossa Poland 

66 87101600 Triticum   aestivum erythrospermum Ostka s komoroska Poland 

67 87101601 Triticum   aestivum erythrospermum Ostka wieclawicka Poland 

68 87101602 Triticum   aestivum albidum Von stiegler 22 Poland 

69 87101473 Triticum   aestivum villosum Svaloefs 0841C svea ІІ Sweden 

70 87101475 Triticum   aestivum   Svaloefs 33/40 Sweden 
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71 87101496 Triticum   aestivum lutescens Weibulls Iarl I Sweden 

72 87101497 Triticum   aestivum lutescens Weibulls saxo Sweden 

73 87101642 Triticum   aestivum albidum Svaloefs mendel Sweden 

74 87101643 Triticum   aestivum lutescens Svaloefs gluten Sweden 

75 87101511 Triticum   aestivum   FAP1  0077A Switzerland 

76 87101513 Triticum   aestivum   FAP1-11450 Switzerland 

77 87101514 Triticum   aestivum   FAP1 1147C Switzerland 

78 87101515 Triticum   aestivum   FAP1 0077C Switzerland 

79 87101516 Triticum   aestivum   FAP1 11456 Switzerland 

80 87101517 Triticum   aestivum   FAP1 0862C Switzerland 

81 87101612 Triticum   aestivum erythrospermum Akron USA 

82 87101613 Triticum   aestivum erythrospermum Amerika nischer michigan USA 

83 87101615 Triticum   aestivum lutescens Amerika nischer winter wizeu USA 

84 87101616 Triticum   aestivum velutinum Amerika nischer winterweziteu USA 

85 87101618 Triticum   aestivum milturum Baldrok USA 

86 87101622 Triticum   aestivum   Kansas LR 3T USA 

87 87101623 Triticum   aestivum   Kansas LR 9X USA 

88 87101614 Triticum   aestivum lutescens Amerika nischer winter wizeu USA  

89 87101603 Triticum   aestivum erythrospermum Alsobogarad Russia 

90 87101604 Triticum   aestivum velutinum Durable Russia 

91 87101605 Triticum   aestivum erythrospermum Nyemertsch yubilaeum Russia 

92 87101606 Triticum   aestivum ferugineum Verbesserte nyemertsche triume Russia 

93 87101608 Triticum   aestivum hostianum Wessely podoll 0246 Russia 

94 87101609 Triticum   aestivum velutinum Wessely podoll 7 Russia 

95 87101610 Triticum   aestivum hostianum Wessely podoll 11 Russia 

96 87101611 Triticum   aestivum lutescens Wjatka 5 Russia 

 
Results and discussion 
 
The results of the morphological analysis of the quantitative characters are shown in 
Table 2. There was a very wide variation in the studied traits, especially pronounced with 
regards to grain yield per plant and grain weight per spike. This defines the significant 
diversity in the studied accessions. The variation in relation to the other parameters 
varied between 7.38 and 19.32% (Table 2). 
 
Table 2 Basic statistics of the main descriptive characteristics in 96 accessions of 
Triticum aestivum L. 

Parameters 
Length of 

spike, 
cm 

Number 
of 

spikelets 
per spike 

Number 
of grain 

per spike 

Grain 
weight 

per spike, 
g 

Thousand 
grain 

weight, 
g 

Length of 
kernel, 

mm 

Width of 
kernel, 

mm 

Grain yield 
per plant, 

g 

Mean 10.47 22.19 40.08 1.53 38.00 6.67 3.46 2.32 

Std. Error 
of Mean 

0.20 0.29 0.67 0.03 0.75 0.05 0.04 0.08 

Std. 
Deviation 

2.00 2.88 6.57 0.34 7.37 0.50 0.39 0.77 

Variance 4.01 8.28 43.12 0.12 54.32 0.25 0.15 0.60 

CV,% 19.14 12.97 16.39 22.19 19.39 7.44 11.13 33.20 

 
Mean values, standard deviation (SD) and mean standard error (SE) of the measured 
traits for the accessions originating from different countries are presented in Fig. 1. 
The mean value for spike length was the highest for accessions originating from 
Switzerland (12.26 cm) and Russia (12.22 cm) and the lowest for sampeles from Finland. 
The SD for the Finnish accessions was also the lowest (±0.43 cm) indicating low 
variability of this trait in the group of accessions. The mean values for number of spikelets 
per spike varied between 19.37 for French accessions to 24.1 for Swedish accession. 
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Both groups of accessions are characterized with SD between ±3.46 and ±3.7 
respectively. The mean number of grain per spike for the groups with different origin was 
in narrow range (38.31-41.92) but the SD varied from 3.12 for Ammerican group of 
accessions to 9.47 for French group of accessions. 
 

 
Fig.1. Box plots of mean values, standard deviation (SD) and standard error (SE) for the 

characters of the accessions originating from different countries 
 

Grain weight per spike, as the last yield component, is the final in the development of 
many components that occur in the early ontogenic stages. It plays a significant role in 
yield formation, because it directly affects harvest index (Protic et al., 2013). The mean 
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values recorded for the groups of accessions ranged from 1.45 g (from Poland) to 1.63 g 
(from Switzerland). The lowest mean value of thousand grain weight and the lowest SD 
were registrated for accessions with Polish origin (36.76±1.54 g) while the highest mean 
value had the samples from Switzerland (42.61 g). The high variability by this trait had the 
group with Russian accessions with SD ±10.29 g, following by the groups from Sweden 
(±9.62 g), Switzerland (±8.92 g) and Germany (±8.40 g). The mean grain weight per plant 
and SD were the lowest again for the Polish group (1.62±0.28 g). The high values were 
found for Swiss and Swish groups (2.58 g and 2.55 g respectively). The average value of 
kernel length varied from 6.38 mm for the Polish group to 6.92 mm for the Swish group. 
The average kernel width for Russian accessions was 3.18 mm and 3.75 mm for samples 
from Sweden. The both groups are characterized with high SD (±0.59 mm and ±0.42 mm 
respectively). 
Determination of correlation coefficients between various characters helps to obtain best 
combinations of attributes in wheat crop for obtaining higher return per unit area (Protic et 
al., 2013). The association of grain yield per plant with other characters was estimated by 
phenotypic correlation coefficients (Table 3). Highly significant and positive phenotypic 
correlation existed between grain yield per plant and four different traits are: number of 
grain per spike (r=0.252*), grain weight per spike (r=0.431**), thousand grain weight 
(r=0.307**) and length of kernel (r=0.241*). These results are in agreement with results 
obtained by Ashfaq et al. (2003), Nayeem et al. (2003), Khaliq et al. (2004), Desheva 
(2016). The phenotypic correlation between length of spike and number of spikelets per 
spike was positive and significant at the 0.01 level (r=0.359**), that was in conformity with 
the results obtained by Khaliq et al. (2004) and Iftikhar et al. (2012). There was found 
positive and significant correlation between number of grains per spike and grain weigth 
per spike(r=0.562**). The relationship between grain weigth per spike and thousand grain 
weight was also significant and positive (r=0.213*) (Desheva, 2016) (Table 3). 
 
Table.3 Phenotypic correlation coefficients of investigation yield components in winter 
bread wheat 

Parameters 
Length 

of 
spike 

Number of 
spikelets per 

spike 

Number of 
grain per 

spike 

Grain 
weight per 

spike 

Thousand 
grain 

weight 

Length 
of 

kernel 

Width 
of 

kernel 

Grain 
yield per 

plant 

Length of 
spike 

1               

Number of 
spikelets per 
spike 

0.359** 1             

Number of 
grain per 
spike 

-0.021 0.163 1           

Grain weight 
per spike  

0.078 0.109 0.562** 1         

Thousand 
grain weight  

0.170 -0.009 -0.136 0.686** 1       

Length of 
kernel 

0.196 0.155 -0.164 0.072 0.213* 1     

Width of 
kernel 

-0.137 -0.044 -0.089 -0.043 0.009 0.171 1   

Grain yield 
per plant  

-0.162 -0.097 0.252* 0.431** 0.307** 0.241* 0.029 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed), **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
The knowledge about germplasm diversity and genetic relationship among breeding 
material could be an individual aid in crop improvement strategies. Genetic variability is 
used for detection of genetic diversity in closely related species (Plaschke et al., 1995). 
To classify breeding material according to traits of interest and their effect on the yield, 
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principal component and cluster analyses are proved as useful tools (Boshev et al., 
2016). Tracing the total variation into its components aids to harness the friable genetic 
variation within the breeding material. These techniques are used by many breeders and 
researchers for improvement of wheat traits via indirect selection based on particular 
characters (Khodadadi et al., 2011; Krzysko et al., 2013; Desheva, 2014; Ahmad et al., 
2014;, Khan et al., 2015; Boshev et al., 2016; Desheva et al., 2016a; Kumar et al., 2016, 
Parveen et al., 2016). 
Principal factors were carried out using principal component (PC) method for factor 
extraction. In the present investigation, only the first four principal components showed 
eigen values more than one and cumulatively they explained 76.76% variability (Table 4). 
The first principal component explained 27.35% of the total variation and the second and 
third principal components explained 18.87% and 17.60% variation, respectively.The first 
factor was mainly connected to the traits: grain weight per spike, thousand grain weight 
and grain yield per plant (Table 3). The second factor was formed by the traits:length of 
spike and number of spikelets per spike. The third factor only correlated to the number of 
grain per spike. The fourth factor was connected with length and width of kernel.  
Distribution of evaluated accessions in the coordinate system of PC1, PC2 and PC3, 
presented the grouping of accessions according to similarity of traits. Some of the 
accessions are separated as ―detached‖ from other (Desheva, 2014). The accessions № 
7 (Versailles) and № 26 (Gohes G V 53) are characterized with the highest number of 
grain per spike. Sample № 33 (Juli) had the longest length of spike, number of spikelets 
per spike and thousand grain weight. Numbers 42, 77 and 92 (Mahnadorfer tempo II and 
FAP1 1147C, Verbesserte nyemertsche triume) were with high thousand grain weight, 
while № 26 (Ostka s komoroska) had high number of spikelets per spike. Accession №54 
(Salzmuender 104) are recorded with high length of spike, number of spikelets per spike 
and number of grain per spike. Number 40 (Lichtis linos) had the highest number of grain 
per spike and grain yield per plant (Fig. 2). These cultivars of potential interest as 
parental lines for further use in winter bread wheat breeding.  

 
Table 3 Weighted factors (PC1, PC2 and PC3) of descriptive characteristics on the 
rotated matrix with four factors 

Parameters 
Component 

1 2 3 4 

Length of spike 0.12 0.81 -0.17 -0.14 

Number of spikelets per spike -0.11 0.79 0.29 0.12 

Number of grain per spike 0.08 0.05 0.95 -0.11 

Grain weight per spike  0.80 0.09 0.50 -0.07 

Thousand grain weight  0.91 0.10 -0.21 -0.03 

Length of kernel 0.31 0.34 -0.23 0.65 

Width of kernel -0.10 -0.16 0.01 0.80 

Grain yield per plant  0.60 -0.26 0.33 0.29 

Eigenvalues 2.19 1.51 1.41 1.04 

% of Variance 27.35 18.87 17.60 12.95 

Cumulative % 27.35 46.21 63.81 76.76 
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Fig. 2. Projection of 96 common winter wheat accessions on the three-dimensional 
scatter plot  

(The accessions presented with the numbers of the graph correspond to the description in Table 1.) 

 
Ninety six wheat genotypes were categorized into six clusters using K-means clustering 
analysis. The first cluster included twenty six genotypes, the second cluster ten, the third 
cluster two. Thirty two genotypes were classified in cluster IV accounting 33.33% of total 
genotypes. In fifth and sixth cluster were included respectively four and twenty two 
genotypes (Table 4). Average inter-cluster distance was found maximum between cluster 
II and cluster V (31,949) (Table 5). So, the crossing between these two highly diverse 
cluster parents would be fruitful for getting heterosis cross combination (Fikre et al., 2015; 
Kumar et al., 2016 a). The intra cluster distance is minimum in cluster IV (9,561) which 
contains 32 genotypes. It indicated that genotypes in this cluster are genetically related 
(Table 5). According to Anova (table 6) the greatest impact on formation of clusters had 
number of grain per spike and thousand grain weight, but at least - length of spike and 
width of kernel. 
 
Table 4. Distribution of 96 common winter wheat genotypes into six clusters based on K-
means clustering analysis 

Cluster 
Number of 
accessions 

Accessions included in the cluster 

I 26 
8, 9, 17, 22, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 46, 49, 58, 60, 71, 72, 
75, 80, 83, 85, 86, 89, 91, 96 

II 10 25, 26, 30, 32, 48, 54, 73, 84, 90, 94 

III 2 66, 74 

IV 32 
1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 
51, 55, 59, 62, 67, 68, 76, 78, 81, 49, 87, 93, 95 

V 4 5, 52, 72, 92 

VI 22 
4, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 35, 53, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 
69, 70, 79, 88 

The accessions presented with the numbers in the clusters correspond to the description in Table 
1. 
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Table 5. Inter and intra cluster distances based of K-means clustering analysis 

Cluster I II III IV V VI 

I 
 

          

II 18.952           

III 11.461 18.122         

IV 9.561 11.327 11.348       

V 13.058 31.949 20.418 21.785 
 

  

VI 11.240 15.276 15.717 13.513 22.064 
 

 
Table 6 Descreptive characteristics of mean based on K-means clustering analysis 

Parameters 
Cluster Error 

F Sig. 
Mean 

Square df 
Mean 

Square df 

Length of spike 3,485 5 4.044 90 0.862 .510 

Number of spikelets per spike 42.236 5 6.396 90 6.603 0.000 

Number of grain per spike 588.310 5 12.832 90 45.847 0.000 

Grain weight per spike  1.151 5 0.058 90 19.841 0.000 

Thousand grain weight  738.244 5 16.327 90 45.216 0.000 

Length of kernel 0.535 5 0.230 90 2.322 0.049 

Width of kernel 0.103 5 0.151 90 0.682 0.638 

Grain yield per plant  2.286 5 0.501 90 4.561 0.001 

 
The average of characters for each cluster and the difference between each cluster with 
the total mean (Diff) are presented in Table 7. The genotypes classified into first cluster 
included 21.87% of total genotypes in the study. The accessions in this group are 
characterized with the highest mean values of width of kernel and grain yield per plant. 
The mean value of the number of grain per spike in the second cluster was the highest 
compared with the total means of all genotypes. The varieties in this cluster had the 
lowest values for thousand grain weght (Table 7). The third group comprises 2 
accessions – 66 (87101600) from Poland and 74 (87101643) from Sweden. The 
genotypes in this cluster were in the highest rate with respect to number of spikelets per 
spike (32.2), grain weight per spike (1.73) and lenght of kernel (7.25). The fourth cluster 
included 33.33% of total accessions. The values for the number of grain per spike and 
grain weight per spike were high compared with the total means of all genotypes (Table 
7).The genotypes into fifth group (87101518 from France, 87101579 from Germany, 
87101497 from Sweden and 87101606 from Russia) had the highest mean values for 
length of spike (11.90 cm) and thousand grain weight (55.14 g). The sixth cluster included 
22.92% of total genotypes. The average values of traits in this group were less than total 
means of all genotypes. 
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Table 7. The average of characters for each cluster and difference between each cluster 
and the total mean (Diff.) 

Clusters 

Characters 

Length 
of spike 

Number 
of 
spikelets 
per spike 

Number of 
grain per 
spike 

Grain 
weight per 
spike  

Thousand 
grain 
weight  

Length 
of 
kernel 

Width 
of 
kernel 

Grain 
yield per 
plant  

I Mean 
10.82 21.83 37.67 1.63 43.37 6.87 3.56 2.65 

Diff. 0.35 -0.36 -2.41 0.1 5.37 0.2 0.1 0.33 

II Mean 
10.44 22.34 46.92 1.31 26.86 6.4 3.4 2.04 

Diff. -0.03 0.15 6.84 -0.22 -11.14 -0.27 -0.06 -0.28 

III Mean 
11.2 32.2 42 1.73 41.19 7.25 3.5 2.49 

Diff. 0.73 10.01 1.92 0.2 3.19 0.58 0.04 0.17 

IV Mean 
10.13 21.97 45.6 1.74 38.08 6.59 3.42 2.51 

Diff. -0.34 -0.22 5.52 0.21 0.08 -0.08 -0.04 0.19 

V Mean 
11.9 21 32.2 1.78 55.14 6.75 3.25 2.4 

Diff. 1.43 -1.19 -7.88 0.25 17.14 0.08 -0.21 0.08 

VI Mean 
10.22 22.17 33.03 1.15 33.21 6.61 3.48 1.77 

Diff. -0.25 -0.02 -7.05 -0.38 -4.79 -0.06 0.02 -0.55 

Total 
mean  

10,47 22.19 40.08 1.53 38 6.67 3.46 2.32 

 
Conclusion 
 
The present study provide significant information helpful in genetic improvement of 
common winter wheat.  
Highly significant and positive phenotypic correlation exist between grain yield per plant 
and traits: number of grain per spike, grain weight per spike, thousand grain weight and 
length of kernel. 
K-means clustering analysis and Principal Component Analysis allowed identifying 
characters that better differentiated the studied cultivars. 
There is significant genetic variability among tested genotypes that shows the presence 
of excellent opportunity to bring about the improvement through wide hybridization by 
crossing genotypes in different clusters. 
The accessions with numbers: 7, 26, 33, 40, 54, 77 and 92 can be recommended as 
donors of different important agronomic traits for winter bread wheat improvement. 
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Abstract 

 
The aim of this study was to assess agronomic traits of eighteen Khorasan wheat 
accessions maintained in the National genebank of Bulgaria. The trials were carried out 
in the IPGR-Sadovo during 2013-2015 growing seasons. Data were recorded for 10 
agronomic traits. Significant genotypic differences were observed for all studied 
characters indicating considerable variations among genotypes for each trait. The highest 
thousand grain weight was recorded for B3000056 (81.9 g). The high grain yield per plant 
was established for B3000075. The biggest grain weight per spike and number of grains 
per spike were found in B3000137. In B3000076 was recorded the highest total and 
productive number of tillers per plant. Grain yield per plant significantly correlated with 
plant height, total number of tillers per plant and number of productive tillers per plant. 
Stepwise regression analysis showed that number of productive tillers per plant and grain 
weight per spike had the greatest impact on the grain yield per plant. Cluster analysis 
based on the three factors grouped the Khorasan genotypes into five groups. Genotypes 
from third cluster were superior with respect to number of spikelets per spike, grain wegth 
per spike and number of grains per spike. Members of the fourth group possess high total 
number of tillers per plant and number of productive tillers per plant and yield potential. 
BGR 12389 was suitable to include in the breeding program for increase of number of 
grain per spike. 
Keywords: agronomic traits, correlation, Khorasan, stepwise regression, PC-analysis 
 
Abbreviation: TNTP -total number of tillers per plant, NPTP - number of productive tillers 
per plant, PH - plant height (cm), SLWA - spike length with awn (cm), SLWOA - spike 
length without awn (cm), NSS -number of spikelets per spike, NGS - number of grains per 
spike, GWS - grain weight per spike (g), GYP - grain yield per plant (g) and TGW - 
thousand grain weight (g) 
 
Introduction 
 
The consumer's interest in natural, unconventional and nutritional foods led to the 
development of new specialty foods based on grain blends. Components of such foods 
are often so-called ‗ancient wheats‘ which were never the subject of modern plant 
breeding programmes. Khorasan or Oriental wheat (Triticum turanicum Jakubz.) 
commercially known as Kamut is a neglected and underutilised tetraploid wheat species 
(BBAA, 2n=28), which probably survived over the centuries in subsistence farming 
systems in the Near East and Central Asia (Grausgruber et al., 2004, 2005a). It was first 
described by Percival (1921) as T. orientale Perc. The first scientific name and the origin 
of the described varieties, the Persian province of Khorasan, gave rise to the common 
names Khorasan and/or Oriental wheat (Grausgruber et al., 2005b). Kuckuck (1959) 
supposed that Khorasan wheat is a natural bastard between durum and Polish wheat (T. 
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polonicum L.). According the DNA analysis, this species is most likely originated from 
spontaneous crossbreeding between field and durum wheat (Khlestkina et al., 2006).  
Khorasan wheat is very close to durum wheat by morphological characteristics (Sacks, 
2005, Ikanovic et al., 2014). Plants are characterized by erect young shoots with very 
narrow pubescent leaves. The plants tiller very little and the straw is thin. The spikes are 
narrow, lax or very lax with long narrow white glumes. The spikelet lemmas have long 
and strong, more or less deciduous, white or black awns. The stem immediately below 
the inflorescence is characterized in some varieties by a distinctive wave. The grains are 
very large - up to twice the size of bread wheat kernels - narrow, vitreous, and flinty with a 
characteristic hump (Percival, 1921; Vavilov, 1951; Stallknecht et al., 1996, Grausgruber 
et al., 2005b). 
Among old wheat genotypes, the Khorasan wheat variety (Triticum turgidum spp. 
turanicum), generally sold under the commercial brand of Kamut®, has been investigated 
to assess its bioactive properties (Benedetti et al., 2012; Marotti et al., 2012), but data 
concerning its agronomic performance are still limited (Grausgruber et al., 2005a,b; 
Stagnari et al., 2008; Piergiovanni et al., 2009; Dinelli et al., 2014). Due to the tall-straw 
habitus, Khorasan wheat is unsuitable to conventional agricultural management, since 
nitrogen inputs cause severe lodging problems. However, it may possess other useful 
traits, such as rusticity and competitiveness against weeds, which can play a key role 
under organic conditions (Lammerts van Bueren et al., 2011). Kamut has a high yield 
potential and responds very well on increased plant nutrition both yield and grain quality. 
On the other hand, it can be grown in less favorable agro-ecological and soil conditions 
than common wheat. Kamut is suitable for production in the highland areas with poorer 
soils and extensive use of agricultural technology (Glamoclija et al., 2012). Alternative 
grain products are highly appreciated for storing high quality as safe food (Popovic et al., 
2012, Rakic et al., 2013, Ikanovic et al., 2013a, Jankovic et al, 2013). 
The aim of this study was to assess agronomic traits of eighteen Khorasan wheat 
accessions maintained in the National genebank of Bulgaria. 
 
Materials and methods 
 
The present study was conducted in the experimental field of Institute of Plant Genetic 
Resources ―Konstantin Malkov‖-Sadovo, Bulgaria during 2013-2015 growing seasons. 
Eighteen Khorasan wheat accessions from the National collection of Bulgaria were 
examined (Table 1). The experiment was conducted in the randomized block design in 
three replications and 10 m

2
 plot size. Normal agronomic and cultural practices were 

applied to the experiment throughout the growing seasons. The agronomic characters 
were taken after harvesting the plants. From each accessions, 10 plants were collected 
for biometrical measurements. Data were recorded for total number of tillers per plant 
(TNTP), number of productive tillers per plant, plant height (NPTP), spike length (SL), 
number of spikelets per spike (NSS), number of grains per spike (NGS), grain weight per 
spike (GWS), thousand grain weight (TGW) and grain yield per plant (GYP). 
Average data of two growing seasons were used. Data were analyzed by analysis of 
variance (ANOVA) and Duncan‘s multiple range test. Phenotypic correlations were 
calculated by using of phenotypic variances and covariance (Lidansky, 1988). Stepwise 
regression analysis was applied for determination of the best model, which accounted for 
variation exists in grain yield as dependent variable. Principal Component Analysis (PCA) 
was applied to group the accessions according to the similarities and dissimilarities 
among them with respect to the studied agronomic characters in three components in the 
factor plane and the related clusters were plotted based on the main components. 
Statistical analyses were performed using the statistical program SPSS 19.0. 
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Table 1. Passport information of accessions included in the study 

 

№ 
Number in 

the National 
collection 

Species Cultivar name 
Country of 

origin 

1 B3000047 Triticum turanicum Jakubz. Mieri Bugdaj TKM 

2 B3000048 Triticum turanicum Jakubz. 1N1 IRN 

3 B3000056 Triticum turanicum Jakubz. Turnadili TUR 

4 B3000057 Triticum turanicum Jakubz. Sert TUR 

5 B3000059 Triticum turanicum Jakubz. Gilan-E-Gharb IRN 

6 B3000075 Triticum turanicum Jakubz. 1116 MAR 

7 B3000076 Triticum turanicum Jakubz. TU86-28-01-1 TUR 

8 B3000077 Triticum turanicum Jakubz. 84TK106-060.3 TUR 

9 B3000137 Triticum turanicum Jakubz.     

10 B3000140 Triticum turanicum Jakubz. Siah das IRN 

11 B3000141 Triticum turanicum Jakubz. Siah das IRN 

12 B3000142 Triticum turanicum Jakubz.   IRQ 

13 B3000148 Triticum turanicum Jakubz.     

14 B3000149 Triticum turanicum Jakubz.     

15 A9000036 Triticum turanicum Jakubz. Kamut DEU 

16 BGR33821A Triticum turanicum Jakubz.     

17 BGR33821B Triticum turanicum Jakubz.     

18 BGR12389 Triticum turanicum Jakubz.     

 
Results and discussion 
 
Variation in agronomical characters of Khorasan wheat 
 
ANOVA‘s and Duncan tests showed that there is significant variability for all the 
characters indicating considerable variations among genotypes for each character (Table 
2). The values of coefficient of variation (CV %) varied from 8,41 to 79,39 %. The most 
relative variable character during the period of study was NSS (79,39 %), following to 
GYP (47,76 %), NPTP (38,82 %) and TNTP (38,40 %). The values of these coefficients 
confirm that these traits were more susceptible to change under the influence of different 
factors (Desheva, 2014). Relatively the least variable for the period of study indicated the 
plant height (8,41%) (Table 2). 
Plant height is a major agronomic character in wheat breeding because of its association 
with lodging, seedling growth capacity, and weed control (Donald and Hamblin, 1976). 
Many researchers reported that Khorasan wheat is the tallest species, in comparing with 
other ancient wheat (Grausgruber et al., 2004; Stagnari et al., 2008; Dinelli et al., 2014; 
Ikanovic et al., 2014). In this study the mean value of plant height was 153.01 cm. 
Accessions with tall plants above 170 cm were B3000077 (170.8 cm), B3000076 (174.4 
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cm) and B3000075 (177.2 cm). The sample with the shortest stem was B3000059 (Table 
2).  
Mason and Spaner (2006), reported that tall wheat varieties capture a higher percentage 
of photo-synthetically active radiation and are more effective at suppressing weed growth 
compared with dwarf genotypes. A higher competitive ability against weeds is one of the 
most desirable traits for organic wheat breeder (Lammerts van Bueren et al., 2011). 
Dinelli et al. (2014) showed that Kamut® had a greater competitive ability than the 
modern variety exclusively against some weed species with a small or intermediate plant 
height (i.e. C. arvense, L. seriola, R. crispus). On the whole, as a consequence of its 
taller plant habitus, Kamut® showed the highest straw yield (Dinelli et al., 2014). In 
conventional farming, straw is generally considered a useless agricultural waste, 
although, in recent years, it has gained much attention for its utilization as a biomass 
source for biofuel production (Blaschek et al., 2010). Moreover, considering the closed 
selfsustained organization of biodynamic farms and most organic systems, straw may 
represent a precious resource due to its use as an essential component of compost 
preparation and also as soil amendment (Dinelli et al., 2014). 
In our study TNTP varied from 8.4 to 22.6. Five accessions had the highest TNTP, 
respectively between 17-22 numbers. The mean value of NPTP was 9.48. The highest 
value was recorded in B3000076 (15), followed by B3000142 (11.8), B3000148 (11), 
B3000075 (11) and B3000077 (11). Seven samples (BGR40365, B3000077, B3000075, 
B3000137, B3000076, B3000056 and B3000047) had SLWA between 29.44 and 33.86 
cm, while SLWOA was significant for B3000076 (24.2 cm) at p≤0.05. BGR40365 had the 
highest NSS together with high GWS (39.5 number and 4.1 g, respectively). The biggest 
GWS and NGS were found in B3000137 (Table 2). 
The thousand kernel weight is a useful tool for the assessment of the potential milling 
yield. The kernel size contributes directly towards the improvement of grain yield as well 
as milling yield. Giunta et al. (2007) compared the agronomic performance of old and 
modern durum wheat varieties and showed that the kernel weight was associated with 
genotypic characteristics (grain size) and did not correlate with the year of the variety 
release. 
Many researchers reported that Khorasan wheat accessions exhibited lower yields and 
significantly higher thousand kernel weight compared to modern wheat. Gowayed (2009). 
reported values for TWG about 67 g. Sissons and Hare (2002) reported a variation in 
TGW from 44.0 to 52.9 g under Australian environmental conditions. Grausgruber et al. 
(2004) who investigated the agronomic traits of different Khorasan wheat genotypes also 
indicated a TGW value ranging from 43 to 63 g. In our study results showed widely 
variation of the value of TGW between 43.5 and 81.9 g. The highest TGW was recorded 
for B3000056 (81.9 g). Seven accessions had also high values between 66.3 and 73.9 g 
(BGR40365, B3000077, B3000149, B3000057, B3000075, B3000142 and B3000148) 
(Table 2). 
According to Khan et al. (2009) wheat varieties possessing a higher grain weight present 
a better potential for grinding and flour extraction. That is why the wide variation of grain 
weight could be used for improvement of this trait for creation of genotypes appropriate 
for maximum flour outputs (Desheva et al., 2014). Therefore the Khorasan accessions 
possess high kernel weight can be used as a donor of gene by this trait into modern 
wheat varieties. 
The yield is the most important economic characteristic, polygenic inherited and strongly 
influenced by environmental factors (Ristic et al., 2009, Gorjanovic et al., 2010, Popovic 
et al., 2012, Hirzel and Matus, 2013; Sikora et al., 2013, Garrido et al., 2013). According 
to Stagnary et al. (2008) genotype had a great effect on grain yield. Ikanovic et al. (2014) 
studying Khorasan wheat population in the minimum tillage conditions also indicates that 
Genotype and G x Y interaction had a statistically great influence on the grain yield.  
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In this study the average GYP for Khorasan genotypes was 17.57 g. The high GYP was 
established for B3000075 (28.9 g), following by B3000076 (25.2 g), BGR12389 (23.6 g) 
and BGR40365 (22.0 g) (Table 2). 
 
Table 2 Means for 10 traits in 18 Khorasan wheat accessions, 2013-2015 

 

Means in the same column followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), according to 
Duncan‘s test. 
CV, %-Coefficient of variation 

 
Correlation and stepwise regression analysis between investigated characters 
According to Ikanovic et al. (2014) analysis of individual Khorasan wheat characteristics 
contribute to greater efficiency on yield components breeding. 
Pearson‘s correlation coefficients between 10 characters are presented in Table 3. PH 
showed significant positive correlation with SLWA (0.668) and GYP (0.542). TNTP 
correlated positively with NPTP (0.818), SLWOA (0.562) and GYP (0.507). NPTP was 
also in positive relationship with SLWOA (0.673) at p≤ 0.01 and with GYP (0.554) at p≤ 
0.05. SLWA correlated positively with TGW (0.661). NSS showed significant positive 
correlation with GWS (0.689) and NGS (0.595). The correlations between GWS and NGS 
were positive and significant at the 0.01 level. Only NGS correlated negatively with TGW 
(-0.583) (Table 3). 
In order to remove effect of non-effective characters in regression model on grain yield 
per plant, stepwise regression was used (Abderrahmane et al, 2013). Results of stepwise 
regression analysis showed that, NPTP and GWS remained in the final model. 
Particularly, 31% of the variation in grain yield per plant was explained by NPTP, 74% 
was contributed collectively by NPTP and GWS (Table 4). Thus in this study these two 
traits had the greatest impact on the grain yield per plant. The standard linear regression 
equation for grain yield per plant (GYP) was: 

PH TNTP NPTP SLWA SLWOA NSS GWS NGS GYP TGW

BGR33821A 152.1b-d 11.6a-c 9.3a-c 24.3ab 8.5a 22.5a-d 2.1ab 49.0c-f 14.6a-d 44.1ab

BGR33821B 149.9bc 9.4ab 6.9ab 25.8b-d 9.6ab 23.9a-d 3.3a-e 59.5ef 15.7a-d 57.7a-c

BGR12389 140.1ab 20.5fg 12.7cd 20.7a 16.0ef 25.1b-d 3.2a-e 80.7g 23.6c-e 40.4a

BGR40365 152.8cd 10.3a-c 8.0a-c 29.4c-f 10.1a-c 39.5e 4.1de 62.3f 22.0b-e 66.3cd

B3000077 170.8e-g 18.0e-g 11.0b-d 30.3d-f 14.6c-f 19.6a-c 1.9a 26.2a 14.9a-d 73.9cd

B3000149 163.2d-f 14.4bc-e 10.2a-c 27.9b-e 13.4bc-f 17.8a 2.4a-c 33.6a-c 20.7b-e 71.0cd

B3000059 132.2a 15bc-f 6.8ab 26.8b-e 12.7a-e 26.6d 3.4b-e 53.8d-f 13.0a-c 57.8a-c

B3000057 149.8bc 17.6d-g 9.6a-c 28.7b-e 14.5c-f 19.2ab 2.4a-c 33.6a-c 15.9a-d 72.6cd

B3000075 177.2g 22.0g 11.0b-d 33.9f 10.4a-c 21.8a-d 3.7c-e 54.6d-f 28.9d 67.0cd

B3000137 161.4c-e 8.4a 5.6a 29.9d-f 13.16b-f 26.4cd 4.2e 76.8g 14.3a-d 54.4a-c

B3000076 174.4fg 22.6g 15.0d 29.9d-f 24.2g 22.8a-d 2.9a-e 45.0b-e 25.2de 62.2bc

B3000056 161.2c-e 13.2a-d 9.2a-c 29.5c-f 15.4ef 21.2a-d 3.3a-e 40.0a-d 18.6a-e 81.9d

B3000047 151.8b-d 15.4c-f 8.2a-c 31.2ef 15.1def 20.8a-d 2.4a-c 42.2a-d 12.1a-c 55.9a-c

B3000048 137.4a 14.8b-f 10.2a-c 27.0b-e 15.2ef 21.0a-d 2.0a 30ab 11.2ab 59.9bc

B3000140 149.4bc 15.6c-f 8.4a-c 25.2bc 10.6a-d 19.0ab 2.0a 46.6b-f 8.7a 43.5ab

B3000141 154.6cd 12.0a-d 8.2a-c 28.8b-e 13.0a-f 20.4a-d 3.1a-e 50.8d-f 11.9ab 60.9bc

B3000142 153.6cd 15.8c-f 11.8cd 29.3c-e 14.5c-f 20.0a-d 2.7a-c 39.2a-d 14.3a-d 68.9cd

B3000148 159.8c-e 16.0c-f 11.0b-d 28.6b-e 17.3f 20.6a-d 2.7a-d 39.0a-d 19.6a-e 72.2cd

Means 153.01 14.45 9.48 27.21 12.96 24.25 2.98 52.38 17.57 59.02

CV, % 8.41 38.4 38.82 17.35 36.45 79.39 34.52 36.26 47.76 27.2

Accession number
Agronomic characters
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GYP=-16.30+1.83*NPTP+5.42*GWS 
 
Table 3 Phenotypic correlation coefficients between investigated characters in Khorasan 
wheat 

 

PH TNTP NPTP SLWA SLWOA NSS GWS NGS GYP TGW 

PH 1                   

TNTP 0.303 1                 

NPTP 0.373 0.818** 1               

SLWA 0.668** 0.127 -0.005 1             

SLWOA 0.248 0.562* 0.673** 0.146 1           

NSS -0.191 -0.346 -0.291 -0.039 -0.235 1         

GWS 0.102 -0.262 -0.32 0.211 -0.126 0.689** 1       

NGS -0.186 -0.222 -0.279 -0.332 -0.239 0.595** 0.748** 1     

GYP 0.542* 0.507* 0.554* 0.224 0.269 0.259 0.446 0.251 1   

TGW 0.466 0.08 0.153 0.661** 0.261 -0.141 0.049 -0.583* 0.254 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
      

Table 4. Stepwise regression analysis for grain yield per plant (dependent variable) and 
other agronomic traits (independent variable) in Khorasan wheat genotypes 

 

Model R
2 

Unstand. 
Coeffic. 

Standard. 
Coeffic. 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta 
Zero-
order 

Partia
l 

Part 
Toleranc

e 
VIF 

1 (Constant
) 0.31 

4.43 4.83 
 

0.92 0.37 
     

NPTP 1.30 0.49 0.55 2.70 0.02 0.55 0.55 0.55 1.00 1.00 

2 (Constant
) 

0.74 

-
16.30 

5.16 
 

-3.16 0.01 
     

NPTP 1.83 0.33 0.78 5.58 0.00 0.55 0.82 0.74 0.90 1.11 

GWS 5.42 1.09 0.70 4.99 0.00 0.45 0.79 0.66 0.90 1.11 

 

Principal component analysis 

Principal component analysis indicated that only 3 first components, which account for 
80.11% of the total variance are important (Table 5 and Figure 1). The first principal 
component, which accounted for about 36.25% of the variation, was strongly associated 
with TNTP, NPTP, SLWOA and GYP (Table 5 and Figure 1). The second principal 
component, which accounted for about 25.04% positively correlated with NSS, GWS and 
NGS (Table 5). This component was regarded as a spike yield component since it 
included several traits, which are components of spike yield. The third principal 
component was influenced by PH, SLWA and TGW. This factor accounted for 18.81% of 
the variation (Table 5 and Figure 1). 
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Table 5 Weighted factors (PC1, PC2 and PC3) of descriptive characteristics on the 
rotated matrix with three factors 
 

Characters 
Component 

1 2 3 

Plant height (PH) 
 

 0.74 

Total number of tillers per plant (TNTP) 0.89   

Number of productive tillers per plant (NPTP) 0.94   

Spike length with awn (SLWA) 
 

 0.92 

Spike length without awn (SLWOA) 0.72   

Number of spikelets per spike NSS 
 

0.80  

Grain weight per spike (GWS) 
 

0.92  

Number of grains per spike (NGS) 
 

0.85  

Grain yield per plant (GYP) 0.67 
 

 

Thousand grain weight (TGW)   0.86 

% of total variance explained 36.25 25.04 18.81 

Cumulative variation, % 36.25 61.30 80.11 

 

 

Fig. 1 Projection of the traits on the the three-dimensional scatter plot 

PC-analysis also arrange accessions by their similarity. Three dimensional scatter plot 
presented the distribution of varieties according to factors scales (fig.2). 
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Fig.2 Projection of 18 Khorasan accessions on the three-dimensional scatter plot 

Cluster analysis based on PCA is a more precise indicator of differences among wheat 
genotypes than cluster analysis (not based on PCA) (Desheva and Kyosev, 2016). 
Cluster analysis based on the three factors grouped the Khorasan genotypes into five 
groups at 10 Square Euclidean distance (Fig. 3). Average of factors for each cluster is 
shown in table 6. In the first cluster, eight accessions (B3000057, B3000142, B3000149, 
B3000148, B3000077, B3000047, B3000141, B3000056) were classified including 
44.44% of total genotypes. Varieties in this cluster were in the highest rate with respect to 
third factor. Second group comprises 5 varieties (BGR33821B, B3000059, BGR33821A, 
B3000140, B300048) including 27.77% of total genotypes. The varieties in this cluster 
had greatest negative value for third factor. In the third group, 2 genotypes (BGR40365 
and B3000137) were classified including 11.11% of total accessions. Genotypes in this 
cluster had highest mean with respect to second factor. Therefore, these genotypes were 
superior with respect to NSS, GWS and NGS. In the fourth group also 2 accessions 
(B3000075, B3000076) were classified 11.11% of total genotypes. Genotypes in this 
cluster had highest mean with respect to first factor. Members of this group possess high 
TNTP and NPTP and yield potential. BGR 12389 was separated in individual group (Fig. 
3). It is suitable to include in the breeding program for increase of NGS. 
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Fig. 3 Tree diagram of 18 Khorasan genotypes for 3 extracted factors using hierarchical 

cluster analysis (Between-groups linkage method and Square Euclidean distance). 
 
Table 6. The average of traits for achieved groups from cluster analysis based on factor 
analysis in 18 Khorasan wheat genotypes 

 

  PC1 PC2 PC3 

Cluster 1 -0.01 -0.58 0.52 

Cluster 2 -0.63 -0.36 -0.87 

Cluster 3 -1.07 1.84 0.41 

Cluster 4 1.78 0.73 0.96 

Cluster 5 1.81 1.26 -2.55 

 

Conclusion 

 

Significant genotypic differences were observed for all studied characters indicating 
considerable variations among genotypes for each trait. 
The most relative variable character during the period of study was number of spikelets 
per spike, followed by grain yield per plant, number of productive tillers per plant and total 
number of tillers per plant. 
Number of productive tillers per plant and grain weight per spike had the greatest impact 
on the grain yield per plant. 
Cluster analysis based on the three factors grouped the Khorasan genotypes into five 
groups. Genotypes from third cluster were superior with respect to number of spikelets 
per spike, grain wegth per spike and number of grains per spike. Members of the fourth 
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group possess high total number of tillers per plant and number of productive tillers per 
plant and yield potential. 
The presented results reveal that some of the studied Khorasan wheat have potential to 
be involved in transfer into common winter wheat and durum wheat breeding programme 
especially for thousand kernel weight improvement. 
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Abstract 
 
The aim of the study is to establish the morphological and anatomical differences in leaf 
in heading phase in Triticum monococcum L., Triticum dicoccon Schrank and Triticum 
spelta L. The study was conducted during 2016 in field and laboratory conditions in IPGR 
– Sadovo. The following characters are analyzed: length, width and number of stomata, 
presence of haring (number and length) length and width of flag and second from top 
leaf. Differences in number and dimensions of stomata, differences in the rugosity of 
parenhima cell walls as well as presence or absence of haring are observed. Significant 
correlations between the characters are established.  
Key words: Triticum monococcum L, Triticum dicoccon Schrank and Triticum spelta L, 
leaf, anatomy of leaf, morphology of leaf, correlations 
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monococcum L, Triticum dicoccon Schrank и Triticum spelta L. 

 
Катя Узунджалиева, Евгения Вълчинова, Гергана Дешева, Божидар Кьосев 

 
Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, гр. Садово, бул 

Дружба №2, п.к. 4122, България 
 

k_spassova@abv.bg 
Резюме 
 
Целта на проучването е да се установят морфологичните и анатомични различия 
на лист във фаза изкласяване при видовете Triticum monococcum L, Triticum 
dicoccon Schrank и Triticum spelta L. Изследването е проведено през 2016 г. при 
полски и лабораторни условия в ИРГР – Садово. Анализирани са следните 
показатели: дължина, ширина и брой на устица, наличие на власинки (брой и 
дължина), дължина, ширина и листна площ на флагов и подфлагов лист. 
Наблюдавани са различия в броя и размерите на устицата, различия в степента на 
нагътаност на клетъчните стени на паренхимните клетки, както и наличие и 
отсъствие на власинки. Установени са доказани корелационни зависимости между 
проучваните показатели. 
Ключови думи: Triticum monococcum L, Triticum dicoccon Schrank и Triticum spelta L.  
лист, анатомия на лист, морфология на лист, корелации 
 
Introduction 
 
In recent years the interest in natural, non-traditional and healthy foods, which are 
essential in the direction therapeutic and prophylactic feeding (Stoyanova et al., 2007) is 
growing. On the other hand the primitive or also known as "ancient" wheat (einkorn 
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emmer, spelta etc.) are suitable for organic farming, as their cultivation is not associated 
with the use of fertilizers and chemicals. 
Triticum monococcum L. belongs to the group of diploid wheat (2n=14). It is one of the 
earliest cultivated forms of wheat. Cultivation gradually decreased at the expense of other 
crops, but in some areas it continues to grow and is used in the daily diet - Morocco, 
Turkey, the countries of former Yugoslavia and some mountainous regions of France 
(Popov et al., 1979; Desheva et al., 2013). It can survive and grow on very poor soils 
where cultivation of modern wheat is unthinkable. In comparison with conventional, 
"modern" wheat grown today, einkorn contains more protein, minerals and vitamins of 
group B, and it is also at times more easily digested by them (D'Egidio et al. 1993; 
Brannon, 2007). Except for the replacement of modern wheat in the daily diet, einkorn is 
essential for people suffering from celiac disease. Celiac disease is a condition that does 
not absorb the particular wheat proteins (gluten and gluten-like substances) so that 
instead of having a nutritional value, the latter is converted into a source of intoxication of 
the organism. The protein in the composition of the einkorn grain, proved to be non-toxic 
to patients with celiac disease (Abdel-Aal et al., 1995). 
Foodstuffs made on the basis of einkorn have good digestibility, lower glycemic Index 
and are suitable for diabetics (Yenagi et al., 1999). 
Triticum dicoccon Schrank is a tetraploid wheat (2n=28). It ia also known as Emmer. 
Vavilov (1935) describes two centers of origin - Mediterranean and Abyssinia. Now 
Triticum dicoccon Schrank is still spread in the Balkan Peninsula, Italy, Spain, Turkey, 
Iran, Caucasus and India. According to Perrino et al. (1995) most samples are collected 
in Ethiopia, followed by Spain, Iran and the former Yugoslavia. India is one of the 
countries, where emmer is still grown at area of 50 000 ha (Degaonkar et al., 2005). The 
emmer possesses valuable characters, which makes him potential donor of genes for the  
wheat breeding. Today emmer is grown due to its high nutritional value and importance 
as a healthy food. In general emmer it is suitable to be consumed in any form, as it is 
friendly gastrointestinal tract (Tesfaye, 2002). It is richer of protein and dietary fiber 
compared to common wheat (Bhuvaneshwari et al., 1998). Today it survives as a relict 
crop in Central Europe and northern Spain and has found a new market as a health food, 
as it helps to improve blood circulation, facilitates renal activity and purification of the 
body, acting vasodilator and improves digestion (Kasarda et al., 2000; Muste Sevastita et 
al. 2008). The emmer contains a balanced amount of gluten and is suitable for making 
pasta. Although the yields are low, the interest in this crop is growing due to increasing 
demand for non-conventional foods and crops with low investments. 
Triticum spelta L. belongs to the group of hexaploid wheat (2n=42). Until the early 20th 
century, it is the predominant grain bread and forage crop in many regions of south-
western Germany and parts of Switzerland and Austria. It is also introduced in the US in 
1890 but is gradually shifted from the common  wheat (Triticum aestivum L.). In breeding 
programs it is used as a source of resistance to rust (Macer, 1966; Kema, 1992).  
The purpose of this study is to perform morphological and anatomical characteristics of 
the leaf  at the primitive wheat - Triticum monococcum L, Triticum dicoccon Schrank and 
Triticum spelta L. 
 
Material and methods 
 
Field experiment 

The study was conducted in the experimental field of IPGR – Sadovo, in the seasonal 
period 2015 - 2016 with three accessions from the ex situ collection, belonging to the 
genera Tr. monococcum L. (BGR42455), Tr. dicoccon Schrank (BGR42456) and Tr. 
spelta L.(B5E0004). The experiment was made in a block method in four repetitions with 
the size of the working plot of 10 cm

2
, after the predessecor peas. In phase of heading 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

128 

 

were made biometric measurements of the following parameters: length and width of a 
flag leaf and the length and width of the second leaf. Ten plants from each repetition were 
chosen for measure of leaves of central spike. Leaf area was calculated by the formula of 
Kerin at al.,1997, Chanda et al., 2002 and Berova et.al., 2004: 

A=k.l.b, where: 
k- coefficient, different for each genera (0.65); 
l - length of the leaf along the central vain; 
b - maximum leaf width; 
 

Laboratory experiment 
The microscopic observations of the epidermal cells of the three species were made with 
light microscope Olympus CX22LED, with total magnification 400. 
Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and Duncan‘s multiple range test. 
Phenotypic correlations were calculated by using of phenotypic variances and covariance 
(Lidansky, 1988). Statistical analyses were performed using the statistical program SPSS 
19.0. 
 
Results and discussions 
 
Leaf morphology 
In Table 1 are presented the results from the biometric analysis of the characters of the 
leaves of the tested species. 
The average length of the flags leaves ranges from 13.33 cm in Tr. dicoccon Schrank to 
25.48 cm at Tr. spelta L. The narrowest flag leaf has Tr. monococcum L. (0.83 cm), and 
widest - Tr. spelta L. (1.96 cm). Leaf area in Tr. monococcum L. and Tr. dicoccon 
Schrank is in close range, respectively 8.43 cm

2
 and 8.28 cm

2
. In Tr. spelta L. the area of 

flags leaf is 32.47 cm
2
. Regarding the length of the second leaf the range is very similar 

to the flag leaf. Relatively longest second leaf is measured at Tr. spelta L. (30.2 cm), and 
the shortest in Tr. dicoccon Schrank (19.25 cm). The width of the second leaf is the 
biggest in Tr. spelta L. (1.76 cm), while in the other two species values are very close 
range (1.03 cm at a variety of emmer and 1.05 cm in einkorn). Leaf area on the second 
leaf is the lowest in Tr. dicoccon Schrank (12.51 cm

2
), followed by Tr. monococcum L. 

(15.91 cm
2
). The leaf area of Tr. spelta L. exceeds 34 cm

2
. 

 
Leaf anatomy 
For genus Triticum is typical the isolateral leaf structure, stomata are situated at both 
sides of leaf (amphystomatic leaf) and absence of accompanying cells – stomata of 
anomocyte type. It is considered that the bigger number of accompanying cells is typical 
for the evolutionary primitive plant families of monocotyledons (Ninova, 1995), so the 
absence of these cells in genus Triticum is a sign of evolutionary higher stage.  
The epidermis of the three studied species is constructed by strongly elongated 
prosenhyme cells with flexous walls (Fig.1, 3, 5). The biggest are the cells of Tr. spelta L. 
– 158.2 µ length and 18.4 µ width. The smaller cells has Tr. monococcum L. – 150.43 µ 
long and 16.2 µ wide and those of Tr. dicoccon Shrank – 144.67 µ long and 16.5 wide. 
The results obtained are regular and are related to the different ploidy of the studied 
species. The larger the number of chromosomes is, the larger the epidermal cells (Yildiz, 
2013). 
The stomata are with oval to elliptic shape (Fig.1,3,5), about 1.5 times longer than wide. 
Bigger stomata has Tr. spelta L. – 52.22 µ length and 30.65 µ width. The average length 
of stomata in Tr. dicoccon Shrank is 45.84 µ and the width – 24.73 µ. Smaller stomata 
has Tr. monococcum L.– 32.68 µ length and 18.7 µ width. 
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The leaves of Tr. monococcum L. and Tr. dicoccon Shrank possess hearings, which are 
very different from one another. In Tr. monococcum L. they are short, heavily tapered at 
the top, 12.3 µ long (Fig.2). In Tr. dicoccon Shrank they are significantly longer, some of 
them slightly curvet at the top, 46.8 µ long (Fig.4).  
The leaves of Tr. spelta L. are naked, without any hearings.  
Considering these significant differences in the shape and length of leaves as well as 
presence or absence of hairings can be concluded that this is a sign of taxonomic 
significance for the targeted species (Filatenko et. al., 1997, 2002; Yildiz, 2013; Morihiro 
and Shigeo Takumi, http://shigen.nig.ac.jp/ewis/article/html/72/article.html). 

  

Fig. 1. Epidermal cells in Tr. monococcum Fig. 2. Hearings in Tr. monococcum L. 

  

Fig. 3. Epidermal cells in Tr. dicoccon 
Shrank 

Fig.4 Hearings in  Tr. dicoccon Shrank 

 

 
 

Fig.5. Epidermal cells in Tr. spelta L. 
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Correlations between the morphological and anatomical characters 
 
In Tables 2, 3 and 4 are presented correlations between the analyzed anatomical and 
morphological parameters in the three types of wheat. 
In einkorn was established negative correlation between the number of hairs and the 
number of stomata per unit area (0.588). The length of the flag leaves is in positive 
correlation with the number of stomata per unit area (0.806). The width of the flag leaves 
correlates positively with the number of stomata per unit area (0.694) and the length of 
the flags leaves (0.812). Leaf area is in positive correlation with the number of stomata 
per unit area (0.804), the length of the flag leaves (0.982) and the width of the flag leaves 
(0.908). The length of the second leaf is demonstrated a positive correlation with the 
number of hairs per unit area (0.720). The width of the second leaf positively correlated 
with the number of stomata per unit area (0.647), length of a flag leaf (0.968) width of flag 
leaf (0834), leaf area (0.966) and the length of the second leaf (0.478). In the leaf area of 
the second leaf is established a significant positive correlation at p ≤ 0.01 with the length 
of the flag leaf (0.835), width of a flag leaf (0.532), leaf area (0.772), the length of the 
second leaf (0.808) and a width of a second leaf (0.904). At a level of statistical 
significance at p ≤ 0.05 the leaf area of the second leaf is correlated with the number of 
hairs per unit area (0.491) (Table 2). 
In emmer the length and width of the stomata are in positive correlation at p ≤ 0.05 (Table 
3). The length of the flag leaves correlates positively with the number of stomata per unit 
area (0.603) and with the length of hairs (0.435). The width of flag leaves is positively 
correlated with the width and number of stomata and hairs per unit area, as well as the 
length of the flag leaves. Leaf area of flags is in significant positive correlation with the 
width and number of stomata per unit area (0.294 and 0.644), the length of the hairs 
(0.370), the length and width of flag leaves (0.986 and 0.807). The length of the second 
leaf correlates negatively with the number of stomata per unit area (-0.351), the length of 
hairs (-0.527), the length, width and the area of flag leaves (-0.847, -0342 and -0.767). 
The width of the second leaf correlates negatively with the length of the hairs (-0.339), the 
length, width and area of flag leaves (-0.616, -0.352 and -0.568) and positively with the 
length of the second leaf (0.866). Leaf area on the second leaf is in negative correlation 
with number of stomata per unit area (-0.351), length of hairs (-0.527), length, width and 
area flag leaves (-0.847, -0.342, -0.767) and positively with the length and width of the 
second leaf (1.0, 0.866) (Table 3). 
For the spelta the width of flag leaves is in negative correlation with the number of 
stomata per unit area (-0.490). Leaf area of flag leaf is positively correlated to the length 
and width of the flag leaves (0.839, 0.788). The length of the second leaf is in negative 
correlation with the number of stomata per unit area (-0.571) and positively with width and 
area of flag leaf (0.698, 0.669). The width of the second leaf is in a positive correlation 
with the length and leaf area of flag leaves (0.565, 0.554) and the length of the second 
leaf (0.797). The leaf area of the second leaf is positively correlated with the length 
(0.544), width and leaf area of flag leaves (0.517 and 0.650) and respectively the length 
and width of the second leaf (0.939 and 0.955) (Table 4). 
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Table 1. Morphological and anatomical characteristics of leaves in Triticum monococcum L., Triticum dicoccon Schrank and Triticum spelta L. 
 

  

Length 
of 
stomata, 
µ 

Width of 
stomata, 
µ 

Number 
of 
stomata,  

Number of 
hairs per 
square unit 

Length of 
hairs, 
µ 

Length of 
flag leaf, 
cm 

Width of 
flag leaf, 
cm 

Area of 
flag leaf, 
cm

2
 

Length of 
second 
leaf, 
cm 

Width of 
second 
leaf, 
cm 

Area of 
second 
leaf, 
 cm

2
 

Triticum monococcum L. 

Mean 34.54a 18.72a 6.50c 20.00b 12.35a 15.25b 0.83a 8.43a 23.13b 1.05a 15.91b 

Std. 
Error of 
Mean 

1.10 0.51 1.04 0.37 0.49 2.09 0.08 1.91 1.56 0.09 2.05 

Std. 
Deviation 

5.61 2.16 2.08 0.89 2.21 4.17 0.15 3.82 3.12 0.17 4.10 

Variance 31.46 4.68 4.33 0.80 4.87 17.42 0.02 14.56 9.73 0.03 16.84 

Triticum dicoccon Schrank 

Mean 44.78b 24.62b 6.43b 13.00a 46.85b 13.33a 0.95b 8.28a 19.25a 1.03a 12.51a 

Std. 
Error of 
Mean 

0.85 0.44 0.75 0.37 4.41 1.38 0.03 1.05 1.27 0.06 0.82 

Std. 
Deviation 

5.70 2.94 1.99 0.89 15.91 2.76 0.06 2.10 2.53 0.13 1.65 

Variance 32.49 8.65 3.95 0.80 252.97 7.62 0.00 4.41 6.42 0.02 2.71 

Triticum spelta L. 

Mean 54.00c 30.71c 3.80a 
  

25.48c 1.96c 32.47b 30.20c 1.76b 34.71c 

Std. 
Error of 
Mean 

1.03 0.61 0.58 
  

0.35 0.02 0.70 1.08 0.07 2.49 

Std. 
Deviation 

4.50 1.60 1.30 
  

0.78 0.05 1.56 2.42 0.17 5.56 

Variance 20.22 2.57 1.70 
  

0.61 0.00 2.43 5.85 0.03 30.89 
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Table 2. Correlation between morphological and anatomical characteristics of leaves in einkorn (Tr. monococcum L.) 
 

  
Length of 
stomata 

Width of 
stomata 

Number 
of 
stomata 

Number 
of hairs 
per 
square 
unit 

Length of 
hairs 

Length of 
flag leaf 

Width of 
flag leaf 

Area of 
flag leaf 

Length of 
second 
leaf 

Width of 
second 
leaf 

Area of 
second 
leaf 

Length of stomata 1 
          

Width of stomata -0.19 1 
         

Number of stomata -0.31 0.00 1 
        

Number of hairs per square 
unit 

0.00 -0.16 -0.588** 1 
       

Length of hairs 0.30 0.19 0.12 -0.15 1 
      

Length of flag leaf -0.39 -0.09 0.806** 0.00 0.01 1 
     

Width of flag leaf -0.27 -0.28 0.694** 0.00 0.16 0.812** 1 
    

Area of flag leaf -0.37 -0.15 0.804** 0.00 0.06 0.982** 0.908** 1 
   

Length of second leaf -0.19 0.07 -0.17 0.720** -0.25 0.370 -0.05 0.250 1 
  

Width of second leaf -0.37 -0.15 0.647** 0.24 0.00 0.968** 0.834** 0.966** 0.478* 1 
 

Area of second leaf -0.34 -0.06 0.37 0.491* -0.12 0.835** 0.532** 0.772** 0.808** 0.904** 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Table 3. Correlation between morphological and anatomical characteristics of leaves in emmer (Tr. dicoccon Schrank) 
 

  
Length of 
stomata 

Width of 
stomata 

Number 
of 
stomata 

Number 
of hairs 
per 
square 
unit 

Length of 
hairs 

Length of 
flag leaf 

Width of 
flag leaf 

Area of 
flag leaf 

Length of 
second 
leaf 

Width of 
second 
leaf 

Area of 
second 
leaf 

Length of stomata 1 
          Width of stomata 0.332* 1 

         Number of stomata 0.281 0.221 1 
        Number of hairs per square 

unit 0.026 0.103 0.103 1 
       Length of hairs 0.104 0.098 0.179 -0.036 1 

      Length of flag leaf 0.258 0.262 0.603** 0.00 0.435** 1 
     Width of flag leaf 0.251 0.333* 0.616** 0.500** 0.054 0.701** 1 

    Area of flag leaf 0.269 0.294* 0.644** 0.116 0.370* 0.986** 0.807** 1 
   Length of second leaf -0.197 -0.120 -0.351* 0.285 -0.527** -0.847** -0.342* -0.767** 1 

  Width of second leaf -0.195 -0.082 -0.150 0.151 -0.339* -0.616** -0.352* -0.568** 0.866** 1 
 Area of second leaf -0.197 -0.12 -0.351* 0.285 -0.527** -0.847** -0.342* -0.767** 1.000** 0.866** 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Table 4. Correlation between morphological and anatomical characteristics of leaves in spelta (Tr. spelta L.) 
 

  
Length of 
stomata 

Width of 
stomata 

Number 
of 
stomata 

Length of 
flag leaf 

Width of flag 
leaf 

Area of flag 
leaf 

Length of 
second 
leaf 

Width of 
second 
leaf 

Area of 
second leaf 

Length of stomata 1 
        Width of stomata -0.435 1 

       Number of stomata 0.213 0.097 1 
      Length of flag leaf -0.179 -0.322 -0.176 1 

     Width of flag leaf -0.134 0.070 -0.490* 0.327 1 
    Area of flag leaf -0.193 -0.210 -0.398 0.839** 0.788** 1 

   Length of second leaf -0.241 -0.094 -0.571* 0.414 0.698** 0.669** 1 
  Width of second leaf -0.185 -0.150 -0.046 0.565* 0.327 0.554* 0.797** 1 

 Area of second leaf -0.228 -0.142 -0.322 0.544* 0.517* 0.650** 0.939** 0.955** 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Conclusions 
 
Significant differences in length and width of leaves, the number and size of stomata, degree 
of friability of cell walls, as well as presence or absence of hearings are established.  
Considering these significant differences in the shape and length of leaves as well as 
presence or absence of hairings can be concluded that this is a sign of taxonomic 
significance for the targeted species.  
Significant correlations among the morphological and anatomical indices in flag and first leaf 
during the heading stage are established. 
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Abstract 
 
Conservation of agricultural biodiversity is a complex interdisciplinary process that is the 
object of different national and international initiatives. The European countries unite their 
efforts in this direction by organizing the European Cooperative Programme for Plant Genetic 
Resources (ECPGR). One of the priorities of the programme is adapting the uniform 
mechanisms for registration and description of their seed samples stored. The National ex 
situ collection in the Genebank of IPGR Sadovo is part of the European Search Catalogue for 
Plant Genetic Resources, EURISCO (http://eurisco.ipk-gatersleben.de/). The database 
(Bulgarian National Inventory) includes passport information about 63,731 accessions, 
registered by 26 descriptors. Based on cooperation in A European Genebank Integrated 
System (AEGIS), 261 Bulgarian genotypes, identified as "unique germplasm" of local origin, 
are registered with AEGIS status. A condition for inclusion of plant genetic resources in the 
AEGIS database (http://aegis.cgiar.org) is safety duplication of accessions in the Global Seed 
Vault in Svalbard. European Information Systems provide free access of potential users to 
conserved genotypes according to the principles of the International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture and the implementation of the Nagoya Protocol on 
equitable distribution of their benefits. Electronic portals eliminate the restrictions associated 
with sterically distant locations of genebanks and as a result, improve coordination between 
organizations and researchers in the area of plant genetic resources and have an active 
impact on preservation of natural ecosystems. 
Keywords: plant genetic resources, databases, free access, EURISCO, AEGIS, Bulgaria. 
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Резюме 
 
Опазването на агробиоразнообразието е сложен интердисциплинарен процес, който е 
обект на различни национални и международни инициативи. Европейска общност 
обединява усилията си в тази насока, като организира Европейска програма по 
растителни генетични ресурси (ECPGR). Един от приоритетите на програмата е 
спускане на уеднаквени механизми за регистрация и описание на съхранените 
образци. Националната ex situ колекция в генбанката към ИРГР Садово е част от 
Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурси EURISCO 
(http://eurisco.ipk-gatersleben.de/). Базата  данни (BGR National Inventory) включва 
паспортна информация за 63 731 образци, описани по 26 дeскриптора. Въз основа на 
сътрудничество в Европейската интегрирана система на генбанките 
(http://aegis.cgiar.org), 261 български образци, определени като ―уникална зародишна 
плазма‖ от местен произход, са регистрирани с AEGIS статус. Условие за включване на 
растителните генетични ресурси в базата данни на AEGIS е дублирането за сигурност 
на образците в семехранилището в Свалбард. Европейските информационни системи 
осигуряват свободен достъп на потенциалните потребители до съхранените 
генотипове, съгласно принципите на Международния договор за растителните 
генетични ресурси за прехрана и земеделие и приложението на Протокола от Нагоя за 
равноправно разпределение на ползите от тях. Електронните портали елиминират 
ограниченията, свързани с пространствено-отдалеченото разположение на генбанките 
и в резултат на това, подобряват координацията между организациите и 
изследователите, работещи в областта на растителните генетични ресурси и оказват 
активно въздействие върху опазването на природните екосистеми. 
Ключови думи: растителни генетични ресурси, бази данни, свободен достъп, 
EURISCO, AEGIS, BGR. 
 
Introduction 
 
Conservation of agricultural biodiversity is a complex interdisciplinary process that is the 
object of different national and international initiatives (FAO, 1992, 2008).  
The European countries unite their efforts in this direction by organizing the European 
Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR).  
ECPGR is aimed at contributing to national, sub-regional and regional programmes in Europe 
to rationally and effectively conserve natural in situ, genbank ex situ and agricultural 
resources on farm and increase their utilization. The Programme, which is entirely financed 
by the member countries, is coordinated by a Secretariat hosted by Bioversity International. 
ECPGR operates through broadly focused networks dealing with groups of crops or general 
themes, related to plant genetic resources, like documentation (http://www.ecpgr.cgiar.org/).  
One of the priorities of the programme is adapting the uniform mechanisms for registration, 
for specific crop conservation, implement of standards for germplasm characterization and 
documentation (Engels et al., 2008; FAO, 2014).  
ECPGR developed an effective platform for exchange of information related to plant genetic 
resources (PGR).  
EURISCO is a search catalogue providing information about ex situ plant collections 
maintained in Europe (Hintum et al., 2010; Dias et al., 2012). It is based on a European 
network of PGR National Inventories.  

http://eurisco.ecpgr.org/
http://aegis.cgiar.org/
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The EURISCO Web catalogue automatically receives data from the European National 
Inventories. It provides information at the accession level of PGR conserved in European 
genebanks. It is maintained on behalf of the Secretariat of ECPGR, in collaboration with and 
on behalf of the National Focal Points for the National Inventories (Weise et al., 2017).   
ECPGR has embarked on an initiative to establish A European Genebank Integrated System 
(AEGIS) in 2009 with the aim of rationalizing the European germplasm collections, to improve 
the quality management of the conservation and utilization efforts, ensuring the availability of 
the unique and important material that makes up the European Collection. These efforts are 
based on formal agreements with countries and provide the foundation for sharing 
conservation and use responsibilities (Engels et al., 2012).  
As a result, a lot of complete databases for specific crops are on line available, as well as 
knowledge on the conserved material and its potential for use.  
ECPGR build constructive cooperation between partners (different stakeholders, including 
genebanks, non governmentsl organizations, research and technikal institutes, breeders, 
farmers, etc.) and rationalizate conservation activities, documentation and sustainable use of 
plant germplasm (ITPGRFA, 2009; CDB, 2011).  
The aim of the study is to make an overview of plant genetic resources from Bulgarian 
National Inventory in international databases.  
 
Material and metods 
 
Conservation of plant biodiversity is a priority activity at the IPGR ,,K. Malkov‖ - Sadovo, 
which is the National Coordinator on Plant Genetic Resources in Bulgaria.  
Annually, accessions from forein PGR centres are introduced, registrated, studied and 
maintained. Expeditions in different geographical regions of the country are conducted and 
valuable local varieties are collected. In National Genebank are stored new improved 
cultivars from breeding programs with Bulgarian origin (Krasteva et al., 2011). 
All accessions are registered with their passport data in the national electronic register, 
according to the international standards of the FAO, ECPGR and Bioversity International 
(Krasteva et al., 2012). 
The National ex situ collection is a part of the European Search Catalogue for Plant Genetic 
Resources – EURISCO (http://eurisco.ipk-gatersleben.de/). 
Based on cooperation in A European Genebank Integrated System, selected from the 
curators genotypes, identified as ,,unique germplasm" with local origin, are registered with 
AEGIS status. A condition for inclusion of plant genetic resources in the AEGIS database 
(http://aegis.cgiar.org/) is safety duplication of accessions in the Global Seed Vault in 
Svalbard. 
The survey is based on databases such as FAO WIEWS (World Information and Early 
Warning System), GENESYS (Worldwide database on plant genetic resources), EURISCO 
and AEGIS (Knüpffer, 2016). 
 
Results and discussion 
 
According to the FAO WIEWS and GENESYS databases (accessed February 2017), the 
Bulgarian National Inventory of PGR are presented by passport information about 63,731 
accessions, registered by 26 descriptors and visualbe at EURISCO. 

http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
http://aegis.cgiar.org/
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By the result of analysis of the structure of EURISCO database it is found that the Bulgarian 
ex situ plant germplasm collection is one of the ten largest National Inventory, providing data 
to the electronic catalogue. The Bulgarian genebank accessions take 3,46% of the whole 
European PGR enrichment. 
The database includes information about holding genebank, genus, species, country of 
origin, status of the sample, source of the material, date of collection, type of storage, if the 
genotype has safety duplication in other seed vaultq etc, according to Multi-Crop Passport 
Descriptors (FAO/Bioversity, 2012). 
 
Holding institutions 
Holding institutions of Bulgarian National Inventory are coded by FAO institution codes, 
downloaded from the FAO WIEWS website (http://fao.org/wiews-archive/).  
There are tree type of collections from National holding institutes in EURISCO database 
(accessed February 2017), which are shown in Table 1. 
 
Table 1. Holding institutes of Bulgarian National Inventory 

FAO INSTCODE Name of the holding institution Accession number  

BGR001 Institute for Plant Genetic Resources 59,310 

BGR005 Institute of Rose and Essential-oil Plants     564 

BGR029 Dobrudja Agricultural Institute  3,857 

Total number 63,731 

  
Taxonomical description 
The taxonomical descriptions of accessions are a problematic issue in databases, especially 
when the accessions are compiled from a large number of different origin and sources of 
material.  
The scientific names of crops are checked at taxonomic system of GRIN (USDA Genetic 
Resources Information Network – Taxonomy for Plants).  
With respect to the taxonomic composition, the germplasm from Bulgaria belongs to 468 
genera and 1280 species. The genera of germplasm from with more than 400 accessions are 
presented in Table 2. The species with more than 1,000 accessions are shown in Table 3. 
 

Table 2. Genera from the Bulgarian National Inventory with more than 400 accessions 

  Genus Accession number Genus Accession number 

Triticum 6,425 Lycopersicon 658 

Zea 2,919 Aegilops 610 

Phaseolus 2,728 Trifolium 571 

Vicia 1,335 Lens 533 

Hordeum 1,317 Medicago 472 

Pisum 1,100 Allium 488 

Capsicum 1,028 Arachis 408 

Secale 886 Cicer 451 

xTriticosecale 776 Avena 448 

 
 

http://fao.org/wiews-archive/
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Table 3. Species of germplasm from the Bulgarian National Inventory with more than 1,000 
accessions 

Species  Accession number 

Triticum aestivum L. 4,738 

Zea mays L. 2,917 

Phaseolus vulgaris L. 2,552 

Ttiticum durum Desf. 1,297 

Hordeum vulgare L. 1,260 

Pisum sativum L. 1,089 

Capsicum annuum L. 1,021 

 
Countries of origin 
The Bulgarian National Inventory is characterized by different geographical origin.  
Accessions with Bulgarian origin are 14,255 genotypes. Local samples comprise 22,4 % of 
National collection. 
European Genebanks holding germplasm accessions with Bulgarian origin and number of 
accessions per institute are shown in Table 4.  
 
Table 4. Accessions with Bulgarian origin in European genebank collections 

Name of the holding institution  Accession number 

Institute for Plant Genetic Resources, Sadovo, Bulgaria  12,426 

N. I. Vavilov Institute of Plant Production, St. Petersburg, Russian 

Federation  

1,919  

 

Dobrudja Agricultural Institute, General Toshevo, Bulgaria  1,829  

Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research 

(IPK), Gatersleben, Germany  

1,723  

 

Global Seed Vault, Svalbard, Norway 933 

Millennium Seed Bank Project, Royal Botanic Gardens, Kew, 

Wakehurst Place, UK  
761 

Gene Bank, Prague-Ruzyne, Czech Republic  742  

Institute of Plant Production ,,V. Y. Yurjev‖, Kharkov, Ukraine  573  

Plant Breeding and Acclimatization Institute, Radzików, Poland  567  

Institute for Agrobotany, Tápiószele, Hungary  534 

Plant Production Research Center, Piešťany, Slovakia  467 

Satellite Collections North of IPK, Oil and Fodder Crops, 

Malchow, Germany  
262 

Ustymivka Experimental Station of Plant Production, Ukraine  229 

Station INRA, Saint Martin de Hinx, France  212 

Research Institute for Cereals and Technical Plants, Fundulea, 

Romania  
167  

Centre for Genetic Resources, Wageningen, Netherlands  138 

Genetic Resources Unit, Aberystwyth University, UK 127 
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Faculty of Agriculture, University Ss.,,Cyril and Methodius‖, 

Skopje, Macedonia  
120  

Nordic Genetic Resource Center, Alnarp, Sweden  117  

AGRITEC, Research, Breeding and Services Ltd., Šumperk, 

Czech Republic  
110 

Genetics and Plant Breeding Station, ESRA-INRA SGAP, 

Mauguio, France  
98 

Institute of Grape and Wine ,,Maharach‖, Yalta, Crimea, Ukraine  86 

Suceava Genebank, Romania  78  

Maize Research Institute ,,Zemun Polje‖, Belgrade, Serbia  61 

Fruit Growing Research Institute, Mărăcineni-Argeş, Romania  56 

Department of Applied Genetics, John Innes Centre, Norwich,UK  54 

Plant Genetic Resources Center, Tirana, Albania  53 

Institute of Vegetable and Melon Growing, S. Selektsiine, 

Kharkivska obl., Ukraine  
50 

Wine Growing Research Station Odobești, Vrancea, Romania  47 

Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos, Alcalá de Henares, 

Madrid, Spain  
37 

Nikitskyi Botanical Gardens, Yalta, Crimea, Ukraine  29 

Greek Genebank, Thessaloniki, Greece  13 

Medicinal and Aromatic Plants Research Station, Fundulea, 

Romania  
13 

Fruit Growing Research Station Constanțca, Romania  12 

Agricultural Research Station, Turda-Cluj, Romania  12 

Fruit Growing Research Station, Valcea, Romania  5 

Fruit Growing Research Station, Iaşi, Romania  5 

Agricultural Research Station Simnic-Dolj, Romania  3 

Agricultural Research Station, PoduIloaiei-Iași, Romania  3 

Fruit Growing Research Station Băneasa-Bucureşti, Romania  2 

Central Research Station for Crops on Sandy Soils Dăbuleni-

Dolj, Romania  
2 

Fruit Growing Research Station, Bistrița, Romania  1 

Institute of Agriculture, Podgorica, Montenegro  1 

Agricultural Research Station, Suceava, Romania  1 

 
Status of the samples 
According to the sample status, the germplasm from the Bulgaria could be divided into 
various categories, including wild, weedy forms, landraces, advanced cultivars, and others.  
The largest proportion of the genotypes belongs to traditional local cultivars and landraces, 
followed by breeding or research material with several subcategories 
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Bulgarian National Inventory in AEGIS 
Based on cooperation in A European Genebank Integrated System, 261 Bulgarian genotypes 
(Triticum aestivum L. - 135 accessions and Triticum durum Deft. - 126 accessions), identified 
as "unique germplasm" of local origin, are registered with AEGIS status. 
 
Conclusions 
 
Overviews of genetic resources material originating from Bulgaria is a first indication of the 
wealth of crop plant species and their wild relatives, and they may assist in identifying gaps 
and need for further collecting. They may also be a good starting point for compiling 
checklists of cultivated plant species and future research activities. 
The study was based on the databases, which are update perennially so the current number 
of accession could be not exactly the same. The plant genetic resources collection from 
Bulgaria is not a completely included in EURISCO. 
European Information Systems provide free access of potential users to conserved 
genotypes according to the principles of the International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture and the implementation of the Nagoya Protocol on equitable 
distribution of their benefits.  
Electronic portals eliminate the restrictions associated with distant locations of genebanks 
and as a result, improve coordination between organizations and researchers in the area of 
plant genetic resources and have an active impact on preservation of natural ecosystems. 
The European cooperation in ECPGR and EURISCO allows for better coordination of 
activities regarding germplasm registration, conservation, characterization and 
documentation. 
The AEGIS initiative improves the coordination of biodiversity activities, focusing on the 
conservation of local plant genetic resources, which are an inexhaustible source of useful 
features in the field of improvement and are the basis for sustainable agriculture. 
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Резюме 
 
Опазването на уникалното растително разнообразие на България и неговото 
устойчивото използване са отправни точки  в нациналната политиката по околна среда. 
Политиката на Министерството на околната среда и водите за опазване на 
растителното разнообразие е научно обоснована и включва национални приоритети.  
От друга страна тя е съобразена с международните договорености и процеси в 
областта на биологичното разнообразие, по които  България е страна. България се 
присъеди към Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и 
равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване на 9 
ноември 2016 г. 
Протоколът от Нагоя е приет на 29 октомври 2010 г. на Десетата конференция на 
страните членки на Конвенцията за биологичното разнообразие, проведена в Нагоя, 
Япония. Протоколът въвежда правила и процедури за достъп до генетични ресурси и 
разпределение на ползите между страните, доставящи и ползващи такива ресурси, 
като се очаква той да допринесе за намаляване на загубата на биологично 
разнообразие и преустановяване на незаконното използване на генетични ресурси в 
световен мащаб. . Очаква се прилагането на Протокола от Нагоя да повиши ползите от 
използването на генетични ресурси, да активизира изследвнията и развитието на 
технологиите и иновациите в тази област и да позволи по-ефективно използване на 
публичните фондове, предназначени за генетични банки, ботанически градини, 
академични и приложни изследвания. 
Ключови думи: Протокол от Нагоя, Конвенция по биологично разнообразие, генетични 
ресурси. 
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Abstract 
 
Protection of the unique plant diversity of Bulgaria and its sustainable use are starting points 
in the national environmental policy. The protection of plant diversity is primary in the political 
agenda of  the Ministry.  The policy is scientifically sound and includes national priorities. On 
the other hand it is consistent with international agreements and processes in the field of 

mailto:p.stoichkova@moew.government.bg


ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

146 

 

biodiversity. Bulgaria became a  party to the Nagoya Protocol on access to genetic resources 
and fair and equitable sharing of benefits, arising from their uilization on 9 November 2016. 
Nagoya Protocol was adopted on October 29, 2010, at the Tenth Conference of the Parties 
of the Convention on Biological Diversity, held in Nagoya, Japan. Nagoya Protocol 
establishes rules and procedures for access to genetic resources and benefit sharing 
between countries, supplying and using these resources. It is expected to contribute to 
reducing of biodiversity loss and stop the illegal utilization of genetic resources worldwide.. 
The implementation of the Nagoya Protocol will enhance the benefits of the utilization of 
genetic resources and reinforce the study and technology development and innovation in this 
area and allow effective utilization of public funds for gene banks, botanical gardens, 
academic and applied research. 
Key words: Nagoya Protocol, Convention on Biological Diversity, genetic resources. 
 
Опазването на уникалното растително разнообразие на България и неговото 
устойчивото използване са отправни точки  в нациналната политиката по околна среда; 
Политиката на Министерството на околната среда и водите за опазване на 
растителното разнообразие е научно обоснована и включва национални приоритети.  
От друга страна тя е съобразена с международните договорености и процеси в 
областта на биологичното разнообразие, по които България е страна. 
Българското екологично законодателство въвежда следните категории за опазване на 
растителното разнообразие: защитени  и целеви растителни видове, които са 
включени в Приложение 3 и  2 към Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Те се 
опазват в рамките на защитени територии, обявени по смисъла на Закона за 
защитените територии и в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 
2000―. Друга категория са видовете с регулирано ползване, които са включени в 
Приложение 4 на ЗБР. В същия закон е регламентирано еx-situ опазването, 
въвеждането и контрола на неместни видове, повторното въвеждане на местни видове 
в природата, регулирането на търговията със застрашени видове, разрешителения  
режим за използването на защитени видове и разработването на Планове за действие  
за защитени, целеви, неместни и видове с регулирано ползване. 
В областта на международната политика по опазване на биологичното разнообразие 
беше  приет на 29 октомври 2010 г. на Десетата конференция на страните членки на 
Конвенцията за биологичното разнообразие, проведена в гр. Нагоя, Япония.  
Протоколът  от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно 
разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване.  
Протоколът от Нагоя предоставя правна рамка за ефективното изпълнение на една от 
трите цели на КБР, а именно справедливото и равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от използването на генетичните ресурси , включително чрез подходящ 
достъп до генетични ресурси и подходящ трансфер на съответни технологии, вземайки 
предвид всички права върху тези ресурси и технологии, и чрез подходящо 
финансиране, допринасяйки по този начин за опазването на биологичното 
разнообразие и устойчивото използване на неговите компоненти. Протоколът се 
прилага за генетичните ресурси, попадащи в обхвата на чл. 15 от КБР, както и за 
ползите, произтичащи от използването на тези ресурси. В обхвата на документа 
попадат и традиционните знания, свързани с използването на генетичните ресурси и за 
ползите, произтичащи от тяхното използване.  
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На 11 август 2016 г. България  ратифицира Протокола от Нагоя, който влезе в сила за 
страната ни на 9 ноември 2016 г 
Прилагането на Протокола от Нагоя ще доведе до повишаване на ползите от 
използването на генетични ресурси и активизиране на изследванията и развитието на 
технологиите и иновациите в тази област и ще позволи по-ефективно използване на 
публичните фондове, предназначени за генетични банки, ботанически градини, 
академични и приложни изследвания. Като цяло развитието на технологии и иновации, 
основани на генетични ресурси, следва да допринесе за развитието на икономически 
дейности и отрасли, в които страната ни има опит и традиции (фармацевтична, 
хранително-вкусова, козметична промишленост). За успешното прилагане на 
Протокола от Нагоя е необходимо създаването на цялостна политика на страната ни 
по отношение на съхранението, опазването, ползването и предоставянето на 
генетични ресурси и на традиционни знания за тях предвид големия брой институции и 
центрове, имащи компетенции в тази област, както и осигуряване на необходимата 
техническа инфраструктура и административен капацитет, провеждане на кампании за 
обществена информираност и гарантиране на финансовите ресурси за тази цел. 
Протоколът от Нагоя беше въведен в европейското законодателство чрез Регламент 
511/2014 на Европейския парламент и на Съвета, който урежда задълженията на 
ползвателите на генетични ресурси, съгласно Протокола от Нагоя в  рамките на ЕС,   
приложим от октомври 2014 г.  
В Регламента е предвидено създаването на Европейски регистър на колекциите на 
генетични ресурси, изграждането на Централизиран механизъм за наблюдение за 
спазване на задълженията от страна на ползвателите на генетични ресурси и 
определянето на отговорна структура на ЕК за публикуването на най-добри практики за 
ползвателите на генетични ресурси.  
Във връзка с изпълнение на ангажиментите на България към Регламент (ЕС) 511/2014 
г. в края на 2015 г. в Закона за биологично разнообразие бяха направени изменения ,  
чрез които бяха  определени компетентните институции  за даването на съгласие за 
достъп до генетични ресурси на територията на България и упражняване на контрол 
върху ползвателите на генетични ресурси. 
В момента Министерството на околната среда и водите, подпомагано от 
Междуведомствена координационна работна група по генетични ресурси разработва 
Наредба за условия и реда за достъп до генетични ресурси, съгласно която България 
ще изисква даването на предварително информирано съгласие и постигането на 
взаимно-договорени условия при използването на генетични ресурси.  
 Очаква се изпълнението на Протокола от Нагоя да допринесе за намаляване на 
загубата на биологично разнообразие и преустановяване на незаконното използване 
на генетични ресурси в световен мащаб. 
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Морфологична и агрономическа оценка на образци спелта (Triticum spelta L.) 
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Резюме 
 
Изследването е проведено през периода 2013-2015 г. в опитното поле на ИРГР-гр. 
Садово. Проучени са 23 образци спелта (Triticum spelta L.) от Националната генбанка. 
Образците са оценени по основни морфологични и агрономически показатели съгласно 
международен класификатор за род Triticum. Приложен е принципен компонентен 
анализ за групиране на образците по сходство въз основа на дванадесет признака при 
два компонента във факторна равнина. Образците с номера: BGR31344, BGR26757, 
BGR19018 и В2000280 представляват интерес за хибридизацията по отделни признаци 
и могат да се препоръчат като източници на изходен материал при селекцията на 
обикновена пшеница. BGR26757 и BGR19018 са подходящи за пряко внедряването в 
производството поради високия добив и рандеман на зърното от растение. Създадена 
е база данни с оценъчна информация на проучваните образци.  
Ключови думи: спелта, колекция, морфологични признаци, агрономически признаци, 
РС-анализ 
 
Morphological and agronomical assessment of spelta accessions (Triticum spelta L.) 

in the condition of South Bulgaria 
Bozhidar Kyosev, Gergana Desheva, Manol Deshev 

 
Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov”, Sadovo, 2 Droujba str., 4122, 

Bulgaria 
 

e-mail: b_kyosev@abv.bg 
Abstract 
 
The study was carried out in the experimental field of the Institute of Plant Genetic Resources 
―Konstantin Malkov‖-Sadovo during 2013-2015 growing seasons. Twenty three spelta 
accessions (Triticum spelta L.) from Bulgarian National genebank were assessed. The 
accessions were evaluated by morphological and agronomical characteristics according 
International descriptor of genus Triticum. Principal Component Analysis was applied to 
group the accession by similarity on the base of twelve traits in the factor plane. Samples 
with number BGR31344, BGR26757, BGR19018 и В2000280 are recommended as donor of 
wheat breeding program. Genotypes BGR26757 и BGR19018 are suitable for direct 
introduce into farming system. A database with assessment information of investigated 
accessions was created. 
Key words: spelta, collection, morphological traits, agronomical traits, PC-analysis 
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Въведение 
 
Пшеницата спелта (Triticum spelta L.) се отнася към групата на хексаплоидните 
пшеници (2n=42) с геномна формула AABBDD. Тя е един от трите древни видове 
пшеници (emmer, einkorn и spelta), която датира от епохата на неолита, 10 000 години 
преди Христа. За първи път се отглежда в Месопотамия от 3000 години преди Христа 
(Lamb, 2010). До началото на 20-ти век, е преобладаваща зърнено хлебна и фуражна 
култура в много региони на югозападна Германия, както и части от Швейцария и 
Австрия. Интродуцирана е в САЩ през1890 г. Постепенно е изместена от обикновената 
хлебна пшеница (Triticum aestivum L.), поради ниският си добив, полягане на посевите 
особено при интензивно торене с азотни торове и поради това, че след вършитба 
зърната остават обвити в цветните плеви, което изисква допълнително лющене преди 
смилане (Кling, 1993; Winzeler and Rülegger, 1990; Tilman et al.2002). Днес оцелява като 
реликтна култура в Централна Европа и северната част на Испания и е намерила нов 
пазар като здравословна храна. В сравнение с обикновената хлебна пшеница, 
притежават някои типични морфологични характеристики, които я отнасят към групата 
на плевестите (несъщински) пшеници: тесен, рехав клас с крехко и чупливо вретено, 
което при узряване се разпада на съставните класчета, зърната са с несферична 
форма и при вършитба остават обвити в цветните плеви (Campbell, 1997, Xueli et 
al.2005, Дешева и др., 2013). 
Пшеницата спелта съдържа около 57.9% въглехидрати, 17.0 % протеин, 9.2 % фибри и 
3.0 % мазнини, както и минерални соли и витамини (Gabrovská еt al., 2002). Брашното 
от спелта е с балансирано количество на глутен и е изключително подходящо за 
приготвяне на тестени изделия. Съставките му са водоразтворими, което спомага 
възприемането му от организма. Препоръчва се при здравословно хранене, тъй като 
спомага за подобряване на кръвообращението, улеснява бъбречната дейност и 
пречистването на организма, действа съдоразширяващо и подобрява храносмилането 
(Kasarda et al., 2000; Muste et al. 2008). Поради съдържанието на глутен, не е 
подходяща за хора с алергия към глутен. Въпреки това, много други хора с алергии или 
нетърпимост към пшеничената скорбяла (нишесте) предпочитат този вид пшеница, 
поради по-лесната и смилаемост ( Wieser, H., 2010). 
Спелтата се използва при производство на хляб и хлебни изделия, брашно, макарони, 
безкофеиново кафе, снаксове и мюсли (Cubadda and Marconi, 1996; Marconi et al., 
2002). Въпреки, че пшеницата спелта е ниско добивна, интересът към тази култура се 
засилва поради нарастващото търсене на неконвенционални храни и култури с ниски 
вложения. Тя е устойчива на стресови фактори и притежава много полезни гени, които 
определят резистентността и към икономически важни болести: жълта ръжда, 
стъблена и листна ръжда, обикновена и вджуджаваща главня, жълто ечемичено 
вджуджаване (Kema,1992; Campbell, 1997; Xueli et al., 2005). 
Колекция от спелта като генетичен ресурс се поддържат в Националната генбанка на 
ИРГР гр. Садово, при условията за дългосрочно и средносрочно съхранение 
(http://eurisco.ecpgr.org). Разнообразието от този вид е представено от 12 вариетета, от 
които с най-много образци e var. duhamelianum (Дешева и др., 2013). 
Целта на настоящото изследване е да се оценят по морфологични и агрономически 
показатели 23 образци спелта (Triticum spelta L.) отгледани при условия на Южна 
България. 
 

http://eurisco.ecpgr.org/


ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

150 

 

Материал и методи 
 
Проучването е проведено през периода 2013-2015 г. в опитното поле на ИРГР „К. 
Малков‖ гр. Садово, в местността „Долусене‖ на почвен тип ливадно-канелена 
смолницоподобна почва. В изследването са включени 23 образци спелта (T. spelta L.) 
обхващи разнообразието от подвидове поддържани в Националната колекция в ИРГР-
Садово (Таблица 1).  
Сеитбите са извършени в оптимални за района срокове 15-20 октомври. Опитите са 
заложени по блокова схема при рандомизирано разпределение на изпитваните 
варианти в три повторения и големина на опитните парцелки от 1 m

2
. От всеки образец 

са засявани по 100 семена (5 реда по 20 семена) при разстояния 20/5 сm и дължина на 
редовете 1 m. Между образците и отделните лехи са оставяни пътеки по 1 m.  
Наблюденията и отчитането на морфологичните, биологичните и стопански показатели 
са извършени съгласно международен класификатор (Anonymous, 1984). 
За установяване на достоверността на разликите между средният стандарт от опита и 
изследваните образци по отношение на проучваните стопански признаци е използван 
еднофакторен дисперсионен анализ (Лидански, 1988). Нивата на статическа значимост 
са изчислени при вероятности: p<0.001 (*** висока статистическа значимост), p<0.01 (** 
статистически значими), p<0.05 (* ниска статистическа значимост) и p>0.05 (n.s., 
статистически незначим).  
Принципен компонентен анализ е използван за групиране на образците въз основа на 
дванадесет признака (дължина на втори лист, ширина на втори лист, височина на 
растението, обща братимост, брой продуктивни братя, дължина на класа без осили, 
брой класчета в централен клас, тегло на зърната от централен клас, брой зърна от 
централен клас, тегло на зърната от растение, маса на 1000 зърна, рандеман на 
зърното от едно растение) при два компонента във факторна равнина. Статистико-
математическата обработка е извършена с програма SPSS 13.0 for WINDOWS.  
База данни за оценъчна информация е съставена във формат Microsoft ACCESS‘2007. 

 
Резултати и обсъждане 

 
Морфологична характеристика  
На таблица 1 е представена морфологичната характеристика на проучваните 23 
образци спелта (T. spelta L.), съгласно международният класификатор за род Triticum 
(1983). Образците спелта се характеризират с разнообразна форма на розетката, като 
не се срещат такива с изправена (<25°). Най-малко (2 бр.) са образците с полустелеща 
форма на розетка, съответстваща на бал 7 (56-70°), а най-много (16 броя) са със 
стелеща форма с бал 9 (> 70°). С полуизправена розетка (бал 3) са 5 образци (25°-45°). 
Положението на флаговия лист при един от образците e хоризонтално (46-90°), бал 5. 
Седемнадесет номера имат от 91 до 135 градуса наклон (бал 7), а пет образци са с 
наклон на флаговия лист над 135 градуса (бал 9). Всички проучвани образци имат 
наличие на лигула (бал 9) и средна големина на ушичките (бал 5) (Таблица 1). 
Положението на класа варира от хоризонтално с бал 5 (46-90°) - 8 бр. до вертикално с 
бал 1 (<15°) – 7 бр. Образците с бал 3 (15-45°) са 8. Формата на класа при всички е 
вретеновидна (бал 6). Преобладават видовете със сламено-жълт цвят (15 образци, бал 
1). Осем образци са с кафяво (червеникаво) оцветяване на класа (бал 4). Всичките 
двадесет и три образци са с неовласен клас (бал 1). Преобладават късо осилестите 
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форми с под 21 mm дължина на осила (бал 3), а само 7 образеца имат дълги осили от 
61 до 100 mm (бал 7). При всички образци окраската на осилите съвпада с тази на 
класа (бал 1). Формата на зърното при 22 броя от анализираните образци е гърбата 
(бал 7), а при 1 закръглена (бал 2). Всички образците са със светло-червеникав цвят на 
зърното ( бал 4) (Таблица 1). 
 
Таблица 1. Морфологична оценка на 23 образци спелта (T. spelta L.) 

 
 
 
Агрономическа характеристика 
 
Дължина на втори лист (cm)  
Анализът на резултатите показва, че средната дължина на втори лист (cm) при 
проучените 23 образци е 34.18 сm. Шест образци са с доказано по-високи стойности от 
средният стандарт в опита- BGR 31344 (41.57 сm), BGR 33817 (38.16 сm) B2000282 
(38.02 сm) BGR 10978 (37.91 сm), BGR 28710 (37.56 сm) и BGR31896 (36.64 сm). Те 
превишават стандарта, съответно с 7.39 сm; 3.98 сm; 3.84 сm; 3.73 сm; 3.38 сm и 2.46 
сm. Тринадесет от образците са с доказано по-ниски стойности спрямо средният 
стандарт (Таблица 2). 

положение 

на класа
форма цвят

окосме-

ност

осиле-

стост

окраска 

на 

осилите

цвят форма

31896 3 7 9 5 5 6 1 1 7 1 4 7

17293 9 7 9 5 1 6 4 1 3 1 4 7

23639 9 7 9 5 5 6 1 1 7 1 4 7

31344 3 7 9 5 5 6 1 1 3 1 4 7

10973 7 7 9 5 3 6 4 1 3 1 4 7

17294 9 7 9 5 1 6 1 1 3 1 4 7

28710 3 9 9 5 3 6 1 1 7 1 4 7

33817 3 9 9 5 5 6 1 1 7 1 4 7

10974 9 7 9 5 3 6 1 1 7 1 4 7

10975 9 7 9 5 1 6 4 1 3 1 4 7

26757 9 7 9 5 5 6 1 1 7 1 4 7

12384 9 7 9 5 1 6 1 1 3 1 4 7

19018 3 5 9 5 3 6 1 1 3 1 4 2

31889 9 7 9 5 1 6 1 1 3 1 4 7

31240 9 7 9 5 1 6 1 1 3 1 4 7

10978 7 7 9 5 3 6 1 1 3 1 4 7

B2000277 9 9 9 5 3 6 4 1 3 1 4 7

B2000278 9 7 9 5 3 6 4 1 3 1 4 7

B2000279 9 9 9 5 3 6 4 1 3 1 4 7

B2000280 9 7 9 5 1 6 4 1 3 1 4 7

B2000281 9 9 9 5 5 6 4 1 3 1 4 7

B2000282 9 7 9 5 5 6 1 1 3 1 4 7

B2000283 9 7 9 5 5 6 1 1 7 1 4 7

BGR

Положение 

на 

флаговия 

лист

Лигула Ушички

Клас Зърно

Розетка 

форма
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Ширината на втория лист (cm) 
Ширината на втория лист варира от 1.07 cm до 2.18 cm, при средна ширина от 1.44 cm. 
Дванадесет от образците са с по-голяма ширина на втория лист, но само при шест от 
тях- BGR 33817 (1.74 cm), BGR31896 (1.71 cm), BGR31344 (1.68 cm), В2000283 (1.68 
cm), BGR28710 (1.66 cm) и BGR10978(1.63 cm), разликите са статистически доказани 
при p<0.01 и p< 0.05. Седем са образците с доказани разлики под стандарта, а при 
B2000277 е равен с този на стандарта (Таблица 2). 
Височина на растението (cm)  
Височината на растението е между 101.27 cm и 157.67 cm , като 7 образци са между 
101 и 120 cm високи. В границата от 121 до140 cm са 10 образеца. В групата от 141 до 
160 cm попадат 6 образци. Доказано най-високостъблен е BGR19045, превишаващ 
стандарта с 27.37 cm. Образците с доказано по-ниска височина на растението 
съставляват 34.78% от общия брой на проучваните образци (8 бр.). В групата на най-
ниско стъблените се отнасят: B2000277 (101.27 cm), B2000283 (105.4 cm), B2000280 
(110.2 cm), B2000283 (105.4 cm), B2000281 (113.27 cm) и B2000278 (115.8 cm) (Таблица 
22). 
Обща и продуктивна братимост (бр.) 
Средната стойност на показателя обща братимост за включените в изследването 
образци е 12.78 бр. Три образеца са с доказано по-високи стойности - BGR19018 (16.7 
бр.) B2000283 (16.3 бр.) и BGR 10978(15.9).Те превишават стандарта съответно с 3.92,. 
3.52 и 3.12 бр. Три от образците са с доказано по-ниски стойности спрямо средният 
стандарт. 
Средният брой на продуктивните братя от растение е 9.65 бр. Дванадесет от 
образците са с по-голям брой продуктивни братя, но само при B2000278 (19 бр.), 
разликите са статистически доказани при p< 0.001. Два образеца са с доказано по-
малък брой продуктивни братя BGR 28710 (6.3 бр.) и BGR 31344 (6.93 бр.) (Таблица 2). 
Дължина на класа без осилите (cm) 
Дължината на класа без осилите варира от 10.36 до 21.24 cm. С доказано най-дълъг 
клас без осили са BGR 31344 (21.24 cm) (превишаващ стандарта с 8.21) и BGR26757 
(превишаващ стандарта с 6.17 cm), следвани от образците: BGR 31896 (19.09 сm), BGR 
10974 (18.78 сm) и BGR 33817 (17.55 сm) (Таблица 2). 
Брой на класчета в централен клас 
Анализът на резултатите показва, че средният брой на класчетата в централният клас 
е 24.52 бр. Седем образци са с доказано по-високи стойности от тези на средният 
стандарт в опита- BGR31344 (30.37 бр.), B2000280 (28.8 бр.), BGR10978 (27.1 бр.) BGR 
31889 (26.8 бр.), B2000282 (26.4 бр.) и В2000279 (26.4 бр.), BGR10974 (26.1 бр.). Седем 
от образците са с доказано по-ниски стойности спрямо средният стандарт (Таблица 2). 
Тегло на зърната от централен клас (g) 
Показателят тегло на зърна в централен клас варира от 0.57 до 2,19 g, при средна 
стойност за стандарта от 1,35 g. С доказано най-големи тегла са BGR31344 и 
BGR19018, превишаващи стандарта съответно с 0.84 g и 0,72 g. Образците с доказано 
по-малки тегла съставляват 21.74% от общия брой на проучваните образци (5 бр.) 
(Таблица 2). 
Брой на зърната от централен клас 
Средният брой зърна от централен при проучваните 23 образци спелта е 39.30 бр. 
Четири образци са с доказано по-високи стойности - BGR31344 (53.7 бр.), B2000282 
(51.5 бр.), BGR10974 (51.2 бр.) и В2000281 (49 бр.). Те превишават стандарта 
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съответно с 14.4; 12.2; 11.9 и 9.7 бр. С най-малък брой зърна в централен клас се 
характеризираB2000278 (25.9 бр.) (Таблица 2). 
Тегло на зърната от растение (g) 
Тегло на зърната от растение варира в рамките: 2,43 (B2000280) и 13.27 g (BGR19018). 
Девет образеца са с по-високи стойности спрямо средният стандарт от опита, но 
разликите са статистически доказани само при BGR19018 (13.27 g), BGR26757 (11.59 g) 
и В2000281 (8.93 g). С най-ниско тегло на зърното от растение се характеризира 
B2000280 (2.43 g), следван от B2000283 (3.94 g) и BGR31240 (4.01 g) (Таблица 2). 
Маса на 1000 зърна (g) 
Средната маса на 1000 семена е 33.39 g. Тринадесет от образците превишават 
стандарта по този показател, но при 9 от тях: BGR19018 (44.5 g), BGR31896 (40.99 g), 
BGR31344 (40.74 g), BGR26757 (40.06 g) BGR28710 (39.65 g), BGR33817(39.06 g), 
B2000278 (38.97 g), BGR23639 (37.65 g) и BGR17294(37.25 g) разликите са 
статистически значими при р<0.001, p<0.01 и p<0.05. Шест са образците с доказани 
разлики под стандарта, като най-малка маса на 1000 има образец BGR 31240 (19.22 g) 
(Таблица 2). 
Рандеман на зърното от едно растение (%) 
Рандеманът на зърното варира в границите от 16.4% (B2000280) до 54.94% 
(BGR28710). Под 30 % рандеман на зърното имат 2 образеца (B2000280 и B2000283). 
От 30 до 40 % -8 образеца. Най-голяма е групата на образците с рандеман от 40 до 
50% (9 образци), докато с 50 до 60 % рандеман на зърното са 4 образеца (BGR28710; 
BGR19018; BGR26757; B2000281). С доказано най-висок рандеман е BGR28710 
(54.94%), превишаващ стандарта с 14.63 %. След него се нареждат: BGR 19018 
(53.52%), BGR 26757 (51.94%) и B2000281 (50.41%), превишаващи средният стандарт, 
съответно с 13.21%; 11.63% и 10.1%. (Таблица 2). 
 
Таблица 2. Достоверност на разликите между средният стандарт от опита и 
изследваните 23 образци спелта по проучваните стопански показатели 

BGR 
ДВЛ,  
cm 

ШВЛ, 
cm 

ВР, 
cm 

ОБ,  
бр. 

БПБ,  
бр. 

ДКБО, 
cm 

БКЦК,  
бр. 

ТЗЦК, 
g 

БЗЦК, 
бр. 

ТЗР, 
g 

МХЗ,  
g 

РЗ, 
% 

St 34.18 1.44 130.30 12.78 9.65 13.03 24.52 1.35 39.30 6.59 33.79 40.31 

BGR31896 36.64+ 1.71++ 157.67+++ 12.27 9.40 19.09+++ 21.94--- 1.45 35.93 7.53 40.99+++ 43.98 

BGR17293 30.97-- 1.21-- 130.10 14.10 11.20 13.80 21.2--- 0.91-- 29- 4.56 30.98 32.26- 

BGR 23639 33.07 1.25- 132.73 10.40- 7.50 17.21+++ 24.50 1.56 42.30 4.52 37.65+ 39.61 

BGR 31344 41.57+++ 1.68++ 157.4+++ 10.80 6.93- 21.24+++ 30.37+++ 2.19+++ 53.7++ 8.25 40.74+++ 47.05 

BGR 10973 33.24 1.17-- 127.50 12.00 9.20 14.95++ 22.7-- 1.18 33.30 5.73 35.61 34.96 

BGR 17294 25.10--- 1.14--- 132.80 13.50 10.10 11.93 20.4--- 1.13 30.1- 5.11 37.25+ 42.32 

BGR 28710 37.56+ 1.66++ 153.1+++ 7.5--- 6.3- 15.44+++ 24.30 1.74++ 43.30 7.89 39.65++ 54.94++ 

BGR 33817 38.16++ 1.74+++ 154+++ 13.60 10.33 17.55+++ 23.87 1.44 35.93 7.59 39.06++ 38.48 

BGR 10974 32.86 1.31 152.3+++ 10.70 8.50 18.78+++ 26.1++ 1.83++ 51.2++ 8.01 34.64 42.66 

BGR 10975 30.41-- 1.1--- 135.60 14.87 10.67 14.90++ 20.27--- 0.98-- 27.9-- 5.66 34.72 42.55 

BGR 26757 31.16- 1.24- 148.1+++ 13.50 11.60 19.20+++ 24.00 1.85+++ 46.30 11.59+++ 40.06++ 51.94++ 

BGR 12384 35.71 1.45 120.87- 13.73 10.13 11.8- 23.87 1.08- 36.27 5.68 29.48- 41.30 
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BGR 19018 29.42--- 1.16-- 127.57 16.7++ 11.00 11.25-- 21.2--- 2.07+++ 46.50 13.27+++ 44.50+++ 53.52++ 

BGR 31889 36.35 1.42 129.50 13.60 9.70 13.46 26.8+++ 1.18 42.30 6.41 27.18--- 42.49 

BGR 31240 32.99 1.41 126.20 14.47 8.93 10.8--- 25.00 0.57--- 26.47-- 4.01- 19.22--- 31.98- 

BGR 10978 37.91++ 1.63+ 131.80 15.9++ 10.20 10.36-- 27.1+++ 1.30 46.50 7.22 28.07-- 43.25 

B2000277 31.53 1.44 101.27--- 13.00 9.80 11.85- 25.40 1.22 38.87 6.04 28.13-- 35.20 

B2000278 32.14 1.55 115.8--- 11.40 19+++ 10.9-- 22.9-- 0.96-- 25.9-- 5.44 38.97++ 39.74 

B2000279 35.92 1.53 116.6-- 12.90 8.10 12.2 26.4++ 1.25 35.30 5.25 34.04 33.69 

B2000280 35.50 1.58 110.2--- 12.80 7.30 16.4+++ 28.8+++ 1.22 39.90 2.43--- 26.96--- 16.40--- 

B2000281 35.54 1.47 113.27--- 10- 8.07 11.2-- 25.40 1.74++ 49+ 8.93+ 35.40 50.41+ 

B2000282 38.02++ 1.58 117.1-- 9.9- 8.20 13.1 26.4++ 1.22 51.5++ 6.46 23.18--- 44.88 

B2000283 34.47 1.68++ 105.4--- 16.3++ 9.8 10.33--- 25.1 1.08- 39.30 3.94- 30.73 23.49--- 

GD5% 2.47 0.14 7.21 2.16 2.38 1.13 1.0 0.25 7.61 1.82 3.15 7.64 

GD1% 3.47 0.21 10.32 3.10 3.40 1.62 1.43 0.36 10.89 2.60 4.51 10.94 

GD0.1% 4.69 0.28 13.95 4.19 4.60 2.19 1.94 0.49 14.73 3.51 6.10 14.79 

 
p≤0.001 (+++, --- висока статистическа значимост), p≤0.01 (++, -- статистически значими), p≤0.05 (+, - 
ниска статистическа значимост) и p≥0.05 (статистически незначим). 
ДВЛ - Дължина на втори лист, cm; ШВЛ - Ширина на втори лист,cm; ВР - Височина на растението, сm; ОБ - 
Обща братимост, бр.; БПБ - Брой продуктивни братя, бр.; ДКБО - Дължина на класа без осилите, cm; БКЦК - 
Брой класчета в централен клас, бр.; ТЗЦК - Тегло на зърната от централен клас, g; БЗЦК - Брой зърна от 
централен клас, бр.; ТЗР - Тегло на зърната от растение, g; МХЗ - Маса на 1000 зърна, g; РЗ - Рандеман на 
зърното от едно растение, % 

 
Принципен компонентен анализ (РС-анализ) 
Резултатите от приложението на РС-анализ са представени на Фиг.1 и Фиг.2. 
Стойностите на двата компонента спрямо всеки от изследваните показатели са 
изчислени емпирично (Таблица 3). Анализът показва, че първият компонент 
обосновава 34.00% от общото вариране, а вторият – 28.89%. Двата фактора общо 
обосновават 62.89% от сумарното вариране в опита. Този сравнително малък процент 
илюстрира съществуването на сложни взаимовръзки между изследваните признаци. 
Признаците височина на растението, дължина на класа без осилите, тегло на зърната 
от централен клас, тегло на зърната от растение, маса на 1000 зърна и рандеман на 
зърнато от едно растение са свързани с първият компонент. Вторият компонент е в 
корелациони връзки с признаците дължина на втори лист, ширина на втори лист, брой 
продуктивни братя и брой класчета в централен клас (Таблица 3). Графичното 
представяне на изследваните признаци илюстрира корелационните връзки между тях 
проектирани в рамката на изследваната извадка от 23 образци (Фиг.1).  
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Таблица 3. Претеглени фактори (PC1 и PC2) на дескриптивните характеристики в 
ротационен матрикс с два фактора /Rotated Component Matrix/ 

Фактори PC1 PC2 

ДВЛ - Дължина на втори лист, cm 0.039 0.881 

ШВЛ - Ширина на втори лист,cm -0.131 0.722 

ВР - Височина на растението, сm ВР 0.721 0.131 

ОБ - Обща братимост, бр. -0.301 -0.473 

БПБ - Брой продуктивни братя, бр.  -0.089 -0.639 

ДКБО - Дължина на класа без осилите, cm  0.547 0.382 

БКЦК - Брой класчета в централен клас, бр.  -0.144 0.888 

ТЗЦК - Тегло на зърната от централен клас, 
g  

0.869 0.340 

БЗЦК - Брой зърна от централен клас, бр.  0.544 0.636 

ТЗР - Тегло на зърната от растение, g  0.857 -0.078 

МХЗ - Маса на 1000 зърна, g  0.806 -0.230 

РЗ - Рандеман на зърното от едно растение, 
% 

0.830 -0.075 

 

 
Фиг.1 Проекция на изследваните признаци във факторната равнина (1 х 2) 

 
Разпределението на изследваните образци в координатната система на РС1 и РС2, 
представя групирането на образците по сходство на признаците (Фиг. 2). Тук следва да 
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посочим и доказано обособените ‗отдалечени‘ образци, от основната група. Това са 
образците с номера: BGR31344 – характеризиращ се с най-голям и продуктивен клас, 
BGR26757 и BGR19018–характеризиращи се с най-висок добив на зърно и рандеман 
на зърното от растение и В2000280 –носител на най-ниско стъбло. Тези образци 
определено представляват интерес за хибридизацията по отделни признаци и могат да 
се препоръчат като донори при селекцията на пшеницата. 
 

 
Фиг.2. Разпределение на изследваните образците върху факторната равнина 

 
Заключение 
 
Установено е значително вариране на образците спелта по проучваните морфологични 
и агрономически признаци. 
Приложен е РС- анализ за групиране на образците по сходство въз основа на 
дванадесет признака при два компонента във факторната равнина. Обособяват се 
‗отдалечени‘ образци, които са носители на един или комплекс от признаци и могат да 
се препоръчат като донори в селекционно-подобрителната работа с пшеницата. 
Образците BGR26757 и BGR19018 са подходящи за пряко внедряване в 
производството. 
Създадена e база данни в електронен формат, която съдържа оценъчната 
информация на проучените образци и ще бъде съхранявана в Националната генбанка 
в ИРГР гр. Садово.  
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Резюме 
 
Целта на изследването е да се оценят репродуктивните и добивни възможности на 
семена от соя съхранявани повече от 20 години при условията на дългосрочно 
съхранение в Националната генбанка. Експериментите са проведени в карантинния 
участък на ИРГР - гр. Садово. За настоящото проучване са подбрани за репродуциране 
и оценка общо 18 образци за период от две години, като за 2015 г. те са 11, а за 2016 г. 
– 7 образци. Оценката на материалите по основните биологични, морфологични и 
стопански показатели е извършена върху 10 нормално развити растения от всеки 
образец с използване на Международен класификатор за вида Glycine max (L.) Merr. на 
UPOV (1998 г.). Образците соя отглеждани при полски условия се отнасят към средно 
късните (130-140 дни). Установени са значителни варирания по морфологичните 
показатели - растежен тип и хабитус, мехурчестост на листата и интензивност на 
зеления цвят на листа. С най-добри продуктивни възможности се откроиха образците: 
BGR1790 и BGR3094. В лоши в климатично отношение години се наблюдава слабо 
осеменяване и ниско качество на семената, което от своя страна води до невъзможно 
репродуциране на достатъчно количество семена за съхранение в Националната 
Генбанка. 
Ключови думи: соя, репродуциране, морфологични, биологични и стопански качества 
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Abstract 
 
The aim of the study was to evaluate regenerative and productive capacity of soybean stored 
more than 20 years under long term storage in the National Genebank. The experiments 
were conducted on the quarantine area of IPGR - Sadovo. Total 18 accessions were 
selected to reproduce and evaluate for a period of two years, as in 2015 they were 11, and 
2016 - 7 accessions. The evaluation of the material in the main biological, morphological and 
economic characters was performed on 10 normal developed plants of each accession with 
using the International descriptor of species Glycine max (L.) Merr. of UPOV (1998). The 
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soybean accessions grown under field conditions were related to medium late (130-140 
days). There were significant variations in the following morphological indicators - growth 
type and habitus, blistering and intensity of the green color of the leaf. With the best 
productive opportunities were stood out two accessions: BGR1790 and BGR3094. In years 
with bad meteorological conditions were observed slightly insemination and low quality of 
seeds. This leads to difficulties in the regeneration and the reproduction of quality seeds for 
long term storage in the National Genebank. 
Keywords: soybean, regeneration, morphological, biological and economic traits 

 
Въведение 
 
Соята е култура с многостранно приложение – за фуражни, хранителни, индустриални, 
лекарствени и екологични цели. В резултат на огромното й значение, тя е определена 
като “стратегическа култура на 21 век и третото хилядолетие”. Световните 
икономически анализи и прогнози показват че, площите, добивите и като цяло 
производството на соя нарастват ежегодно, а хранителната соева индустрия е най-
бързо развиващата се в света. Съгласно „зелените директни плащания‖ за периода 
2015-2020 г., стопанство с повече от 15 ha обработваема земя, най-малко 5% от тях 
трябва да бъдат поддържани като екологично насочени площи /ЕНП/, в т.ч. и площи с 
азотфиксиращи култури. Според Георгиев и др. (2015) икономическата логика и 
екологичните стандарти на ЕС ще наложат площите със соя у нас да се увеличат 
поетапно до 120 хил. hа, при годишно производство от 150-200 хил. t.  
Световното производство на соя в момента е 219.8 милиона тона, от които Индия 
произвежда 9.3 милиона тона, съставящи около 4% от световното производство. От 
това производство, по-малко от 10% се използва директно за консумация от човека 
(Gandhi, 2006). В Европа най-големи производители са Италия, Украйна, Русия, 
Франция, Сърбия, Румъния. Площите със соя в световен мащаб са годишно 102,5 млн. 
hа (FAOSTAT, 2010), с тенденция до 2020 г. те да достигнат 123,6 млн. hа. По този 
показател тя се нарежда на четвърто място, непосредствено след основните зърнени 
култури използвани като храна за населението – пшеница, ориз и царевица. Като 
средни добиви (2,2 t/ha), соята е на пето място след царевицата, ориза, пшеницата и 
ечемика. Най-високи средни добиви се реколтират в Аржентина – 2,74 t/hа, а най-ниски 
в Индия – 1,08 t/hа (FAOSTAT, 2010). У нас около 96% от площите на соята 
предназначена за семепроизводство е съсредоточено в Северна България (Стоянова, 
Й и др., 1984). 
Соята е описвана като „чудото― или „златна реколта― сред културите растения, поради 
високо си съдържание на протеини (38-45%) и на мазнени (около 20%) (Singh et al., 
2016). Тя съдържа антиоксиданти и фитонутриенти, които са полезни за здравето на 
човека, както и аминокиселината лецитин (3%), полезна за развитието на мозъка 
(Akubor and Ukwuru, 2005). Соята обогатява почвата, чрез фиксиране на атмосферния 
азот в симбиоза с бактерии за нейни собствени нужди, но и с ползи и за следващите 
култури (Asafo-Adjei et al., 2005). От соя се приготвят различни соеви продукти, като 
соево брашно, соев протеин, тофу, соево мляко, соев сос, и соево масло. Ето защо е 
важно да се запазят и поддържат съществуващите соеви колекции в генетични банки 
по възможно най-подходящия начин, за да се осигури непрекъснато и устойчиво 
използване за настоящите и бъдещите поколения. 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

160 

 

На базата на данни от WIEWS (http://apps3.fao.org/wiews/wiews.jsp) има съхранени 
повече от 230 369 соеви образци, като растителни генетични ресурси (РГР) в света. 
Най-големите колекции се поддържат в Китай (63 472 образци), Бразилия (23 085 
образци), САЩ (22 147 образци), Тайван, Китай (18 384 образци), Корея (17 644 
образци), Япония (14 048 образци) и Индия (13 670 образци ), на които се падат общо 
74.86% от общия брой образци запазени в света. Русия и Австралия имат колекции от 
над 5000 образци. Франция, Кот д'Ивоар, Колумбия и Индонезия поддържат колекции 
от над 3000 образци, докато Германия, Мексико, Аржентина, Зимбабве и Тайланд над 
2000 образци.  
В България соеви семена като РГР се поддържат в Националната генбанка в ИРГР-
Садово. Общо 758 образци от Glycine max (L.) Merr. са запазени при условия на 
дългосрочно съхранение при минусови температури (-18 ºC) в херметически затворени 
контейнери (в стъклени буркани или в пакети от трипластово ламинирано фолио). 
Целта на изследването е да се оценят репродуктивните и добивните възможности на 
семена от соя съхранявани повече от 20 години при условията на дългосрочно 
съхранение в Националната генбанка. 
 
Материал и методи 
 
Материалите, включени в настоящото изследване, са представени в таблица 1. Според 
наличието на достатъчно количество семена за настоящото изпитване са подбрани за 
репродуциране и оценка общо 18 образци за период от две години, като за 2015 г. те 
са 11, а за 2016 г. – 7 образци. Експериментите са проведени в карантинния участък на 
ИРГР - гр. Садово. За проучването е приложена агротехника, използвана при 
отглеждането на соята след предшественик пшеница. 
Сеитбата на образците е осъществена в оптималния за културата срок (края на м. 
април). Сеитбата е редова с междуредово разстояние 0.70 cm и разтояние между 
растенията 0.60 cm. През вегетацията редовете са плевени и окопавани ръчно. 
Извършени са 1-2 пръскания срещу бактериални болести и 1-2 пръскания срещу 
неприятели в зависимост от степента на нападение. Направени са 3-4 поливки. 
Оценката на образците по основните биологични, морфологични и стопански 
показатели е извършена върху 10 нормално развити растения от всеки образец с 
използване на Международен класификатор за вида Glycine max (L.) Merr. на UPOV 
(1998 г.). 
Отчетени са фенофазите: поникване; начало на цъфтеж – 10% от растенията започват 
да цъфтят; масов цъфтеж – 70% от растенията започват да цъфтят; начало на 
узряване – 10 % от растенията започват да зреят; масово узряване – 70% от 
растенията са в тази фаза. 
Определена е продължителността на вегетационния период – брой дни от поникване 
до узряване, както и продължителността на някои от по-важните междуфазни периоди: 
поникване – начало на цъфтеж; начало – масов цъфтеж; начало на цъфтеж – масово 
узряване. 
Основните елементи на продуктивността са определени на 10 типични за всеки 
образец растения от размножените образци, във фаза пълно узряване: височина на 
растението при узряване (cm); височина на залагане на първи боб по централното 
стъбло (cm); брой разклонения по централното стъбло; брой бобове на едно растение; 
брой семена в един боб; брой семена на едно растение; тегло на семена от едно 
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растение (g); маса на 100 семена (g). 
За статистическа обработка на данните са прилагани анализ на варианса и 
множествен тест на Duncan за проверка значимостта на разликите на средните. 
Резултатите са обработени с помощта на програмата SPSS 12.0. 
Таблица 1. Паспортна информация на образците соя включени в изследването 

Вид 
Име на 

образеца 

Номер на 
образеца в 

Националната 
колекцията 

Произход 
Биологи-чен 

статус 

Glycine max (L.) 
Merr. 610-2 BGR881 неизвестен L 

Glycine max (L.) 
Merr. amsoy BGR1816 неизвестен CV 

Glycine max (L.) 
Merr. wayne BGR1818 USA CV 

Glycine max (L.) 
Merr. tetbiate BGR1846 неизвестен CV 

Glycine max (L.) 
Merr. 407520 BGR1857 неизвестен L 

Glycine max (L.) 
Merr. rounest 213 BGR4087 неизвестен CV 

Glycine max (L.) 
Merr. corona sioja BGR4173 HUN CV 

Glycine max (L.) 
Merr. komsomolka BGR1174 неизвестен CV 

Glycine max (L.) 
Merr. l 0428 BGR1203 RUS L 

Glycine max (L.) 
Merr. b 216 BGR1216 неизвестен L 

Glycine max (L.) 
Merr. brun hatej rouest BGR1790 HUN CV 

Glycine max (L.) 
Merr. henry BGR1807 неизвестен CV 

Glycine max (L.) 
Merr. 

guizhulinskaja 
0529 BGR3094 CHN CV 

Glycine max (L.) 
Merr. char BGR37971 BGR CV 

Glycine max (L.) 
Merr. romantyka BGR38139 UKR CV 

Glycine max (L.) 
Merr. kievskaya 98 BGR38141 UKR CV 

Glycine max (L.) 
Merr. khadzhibey BGR38142 UKR CV 

Glycine max (L.) 
Merr. - BGR1797 неизвестен - 

L – селекционна линия, CV - сорт  
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Резултати и обсъждане 
 
Климатична характеристика 
Годините, през които е проведено проучването (2015–2016 г.) са различни по 
отношение на валежите и са почти еднакви по средно месечните температури 
(таблици 2 и 3). Направеният анализ показва вариране на климатичните фактори, както 
по месеци така и по години, което оказа съществено влияние върху биологичните 
особености и продуктивния потенциал на културата. 
Средните месечни температури по месеци и сумите от месеците през проучваните две 
години са доста близки (таблица 2).  
Валежите през вегетационния период са неравномерно разпределени по месеци (м. 
април – м. септември) и по години. Съпоставяйки данните за валежите се установи, че 
двете години от проучването се различават съществено (таблица 3). 
Сумата на валежите средно за периода от 110 години (1896-2006 г.) е 282.78 l/m

2
 (IV-IX 

месеци). Сумата на валежите за 2015 (660.70 l/m
2
) се различават значително от тази за 

2016 (286.6 l/m
2
) година и за многогодишния период.  

 
Таблица 2. Средни месечни температури (t ºС) през вегетацията за годините на 
проучването и средно за сто и десет годишен период  за района на гр. Садово 

Години/месеци IV V VI VII VIII IX 
Сума от 
IV до IX 

2015 12.10 19.43 21.26 25.29 24.26 20.18 135.37 

2016 15.35 16.38 23.10 25.80 24.12 20.02 137.38 

1896-2006 12.23 16.71 20.81 23.30 22.70 18.90 114.65 

 
Таблица 3. Сума на валежите в l/m

2
 през вегетацията на културата за годините на 

проучването и средно за сто и десет годишен период за района на гр. Садово 

Години/месеци IV V VI VII VIII IX 
Сума 
от IV 
до IX 

2015 13.00 70.30 111.50 17.50 276.60 109.30 660.70 

2016 42.80 130.60 32.9 13.40 43.40 2.10 286.60 

1896/2006 43.78 59.80 63.40 47.20 35.50 33.10 282.78 

 
Първа експериментална година 
 
През първата експериментална година беше направен опит за репродуциране на 11 
образци соя. Семената от всички материали поникнаха нормално. Растенията се 
развиха добре и в началото на юни отбелязахме началото им на цъфтеж. В периода на 
цъфтеж поради голямо количество дъжд (111.50 l/m

2
), значителна част от цветовете 

абортираха и окапаха без да се опрашат, а растенията удължиха цъфтежа си. Всичко 
това доведе до забавяне на бобообразуването и невъзможност за получаване на 
семена от тази култура през 2015 година (снимка 1). 
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Снимка 1. Соя в период на зреене на бобовете през месец септември, 2015 г. 

Втора експериментална година 
 
Седем образци соя бяха репродуцирани през втората експериментална година. 
Семената поникнаха нормално, растенията се развиха добре и на седми юни 
отчетохме начало на цъфтеж. Малкото количество валежи (43.4 l/m

2
) паднали в 

периода на начало на бобообразуване доведе до слабо осеменяване и ниско качество 
на формираните семена. 
 
Биологична характеристика  
Резултатите за продължителността на вегетационния период и на по-важните 
междуфазни периоди при изследваните образци през 2016 г. са представени на 
таблица 4. 

 
Таблица 4. Средни стойности на продължителност на вегетационния период и на по-
важните междуфазни периоди при соя отглеждана при полски и оранжерийни условия 

 Средни стойности 

Междуфазни 
периоди 

Поникване-
начало на 

цъфтеж, дни 

Начало-край 
на цъфтеж, 

дни 

Начало на 
цъфтеж-
масово 

узряване, дни 

Вегетационен 
период, дни 

Соя при 
оранжерийни 

условия 
35 46 45 80 

Соя при полски 
условия 

30 53 101 130 

Продължителността на вегетационният период при проучваните материали соя за 2016 
година при полски условия е средно 130 дни, а при образците отгледани в 
оранжерийни условия е 80 дни. Разликите между отделните образци при различни 
условия на отглеждане по този признак е значителна (50 дни). Образците соя 
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отглеждани при полски условия се отнасят към средно късните (130-140 дни). 
Разликата в продължителността от поникване до начало на цъфтеж за 2016 година на 
проучваните образци соя при полски и оранжериини условия е малка (5 дни). Най-
кратък е този период при полски условия при номер BGR1216 (29 дни), а най-
продължителен с максимален брой – 35 дни при образец с BGR1203. Средната 
продължителност на периода начало-масов цъфтеж е 53 дни при полски условия и 46 
дни при оранжериини условия. Периодът начало на цъфтеж-масово узряване е със 
средна продължителност 101 дни при полски и 45 дни при оранжериини условия.  
 
Морфологична характеристика 
Морфологичната оценка на проучените образци соя е представена на таблица 5. При 
нашето проучване преобладаващата част от материалите са със сив цвят на 
власинките по централното стъбло, заострено овална форма на страничните листа и 
виолетова окраска на цвета. По останалите проучени морфологични показатели - 
растежен тип и хабитус, мехурчестост на листата и интензивност на зеления цвят на 
листата се наблюдава разнообразие при репродуцираните образци.  
Таблица 5. Морфологична оценка на размножените образци соя през 2016 г. 

Призна-
ци 

BGR 
1174 

BGR 
1203 

BGR 
1216 

BGR 
1790 

BGR 
1797 

BGR 
1807 

BGR 
3094 

Расте-
жен тип 

полу-
детер-
минан-
тен към 
детерми
нантен 

детер-
минан-
тен 

полу-
детер
рми-
нан-
тен 

полу-
детерми-
нантен към 
детерми-
нантен 

полу-
детер-
минан-
тен  

детер-
минан-
тен  
 

полу-
детер-
минан-
тен 

Расте-
жен 
хабитус 

полу-
изпра-
вен 

изпра-
вен 

полу-
из-
пра-
вен 

полу-
изправен 

полу-
изпра-
вен до 
хори-
зонта-
лен 

полу-
изпра-
вен до 
хори-
зонта-
лен 

полу-
изпра-
вен до 
хори-
зонта-
лен 

Цвят на 
власин-
ките по 
централн
ото 
стъбло 

кафяв сив сив кафяв сив сив сив 

Мехурчес
тост на 
листа 

слабо средно силно силно 
много 
силно 

средно средно 

Форма на 
страничн
ите листа 

заостре
но 
овални 

заостре
но 
овални 

заостр
ено 
овал-
ни 

заострено 
овални 

триъгъл
ни 

заостре
но 
овални 

заостре
но 
овални 

Интензив
ност на 
зеления 

средна средна тъмно средна светло светло светло 
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цвят на 
листа 

Окраска 
на цвета 

виоле-
тов 

виоле-
тов 

бял виолетов бял 
виоле-
тов 

бял 

Растежен тип – детерминантен, полу-детерминантен, полу-детерминантен към индетерминантен, 
индетерминантен; 
Растежен хабитус – изправен, изправен към полу-изправен, полу-изправен, полу-изправен към 
хоризонтален, хоризонтален; 
Цвят на власинките по централното стъбло – кафяв, сив; 
Мехурчестост на листа – отсъства или много слабо, слабо, средно, силно, много силно; 
Форма на страничните листа – копиевидни, триъгълни, заострено овални, закръглено овални; 
Интензивност на зеления цвят на листа – слабо, средно, тъмно; 
Окраска на цвета – бял, виолетов. 

 
Стопанска характеристика 
Средните стойности на структурните елементи на добива на размножените образци 
соя през 2016 г., при полски условия варират в следните граници: височина на 
растението – от 70.0 сm до 108.8 сm; брой разклонения по централното стъбло – от 3.4 
до 6.0; брой бобове от едно растение - от 68.2 до 192.4; брой семена от едно растение 
- от 18.8 до 234.0; брой семена в 1 боб - от 2.4 до 2.8; тегло на семената от едно 
растение – от 2.2 g до 34.3 g; масата на 100 семена – от 6.0 g до 15.1 g и височина до 
първи боб – от 1.6 cm до 10.8 cm (таблица 6). Доказано най-високи стойности на 
височината на растението са регистрирани при образците- BGR1807, BGR1174 и 
BGR3094, при които стойностите варират между 100.2 cm и 108.8 cm. 
Таблица 6. Средните стойности на важни стопански показатели на добива на образци 
соя, при полски условия. 
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BGR1174 108.6b 10.8d 5.4bc 84.2a 2.4a 49.6a 3.4a 6.0a 

BGR1203 76.4a 1.9a 4.0ab 68.2a 2.48a 18.8ab 2.2a 6.2a 

BGR1216 78.2a 3.0ab 4.0ab 164.8a 2.7a 234.0bc 30. 8ab 15.0b 

BGR1790 70.0a 1.6a 6.0c 192.4a 2.6a 219.6abc 29.4ab 15.0b 

BGR1797 90.2ab 4.4b 3.4a 121.0a 2. 6a 118.6abc 18.2ab 14.5b 

BGR1807 100.2b 2.5ab 5.0abc 91.8a 2.8a 78.0c 2.5a 6.4a 

BGR3094 108.8b 6.8c 4.2abc 170.0a 2.6a 233.0abc 34.3b 15.1b 

ср. 90.3 4.4 4.6 127.5 2.6 135.9 17.3 11.2 

мин. 70.0 1.6 3.4 68.2 2.4 18.8 2.2 6.0 

макс. 108.8 10.8 6.0 192.4 2.8 234.0 34.3 15.1 

СV,% 22.7 79.2 31.9 92.3 118.2 7.7 139.3 40.1 
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СV,% - вариационен коефициент, р≤0.05 
 
По показател височина до първи боб с доказано най-високи стойности се отличава 
BGR1174, следван от образеца BGR 3094 със стойности съответно 10.8 cm и 6.8 cm. С 
най-голям брой разклонения по централното стъбло е образец BGR1790 (6.0 бр.). По 
отношение на показателите брой бобове и семена от едно растение всички проучвани 
материали попадат в една група. Доказано най-високи стойности на брой семена в 
един боб се наблюдава при образците - BGR1216, BGR3094, BGR1790 и BGR1797, при 
които стойностите варират между 118.6 и 234.0. По отношение на теглото на семената 
от едно растение в групата с доказано най-високи стойности попада китайския сорт 
guizhulinskaja 0529 (BGR 3094 - 34.3 g). В една група по същия показател са образците 
- BGR1797, BGR1790 и BGR1216, при които стойностите варират между 18.2 g и 30.8 g. 
Доказано най-високи стойности на маса на 100 семена са регистрирани при BGR3094, 
BGR1216, BGR1790 и BGR1797, при които стойностите варират между 14.5 g и 15.0 g 
(таблица 6).  
Данните от таблица 6 показват, че независимо от формираният голям брой бобови от 
едно растение при всички анализирани образци се наблюдава слабо осеменяване и 
ниско качество на семената, което се потвърждава и от отчетените ниски стойности 
при показателите брой семена и тегло на семената от едно растение. При условията 
на стъклена оранжерия тези резултати също се повтарят, но се наблюдава значително 
скъсяване на вегетационния период (таблица 7, снимки 2 и 3). 

 
Снимки 2 и 3. Соя отглеждана при условията на стъклена оранжерия (в ляво) и при 
полски условия (в дясно). 
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Таблица 7. Средните стойности на важни показатели на добива на образци соя, при 
оранжерийни условия. 
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BGR1174 44.0 1.3 13.7 25.0 2.2 2.6 4.5 0.9 

BGR1203 131.3 1.3 14.7 39.0 2.2 3.5 4.1 1.1 

ср. 87.6 1.3 14.2 32.2 2.2 3.2 4.3 1.0 

СV,% 55.4 39.1 31.3 52.3 12.7 42.4 9.3 17.9 

СV,% - вариационен коефициент, р≤0.05 
 
Изводи 
 
В лоши в климатично отношение години се наблюдава слабо осеменяване и ниско 
качество на семената и това води до трудности при тяхното репродуциране и 
получаването на качествени семена за съхранение в Националната Генбанка. 
В условията на отглеждане в стъклена оранжерия вегетационния период е скъсен. 
Наблюдава се слабо осеменяване и формиране на по-малък брой бобове. Културата 
не може да развие максималният си продуктивен потенциал. 
При проучването на образците по морфологични показатели са установени значителни 
варирания по признаците - растежен тип и хабитус, мехурчестост на листата и 
интензивност на зеления цвят на листа. 
С най-добри продуктивни възможности в района на проучването се откроиха 
образците: BGR1790 и BGR3094. 
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Резюме 
 
Толерантността на студ е едно от най-важните изисквания за зимните сортове нахут. 
При пролетна сеитба толерантността към студ е важна през ранните фази на развитие 
на културата (Saxena and Johnson, 1990). Целта на настоящето изследване е 
характеризиране на 35 линии нахут със Сирийски произход по биологични и стопански 
показатели и преживяемост в условията на зима за района на Садово. Сеитбата е 
извършена в сортимента на ИРГР – Садово през месец ноември, 2010-2013. Степентта 
на устойчивост на студ при естествени условия на зима е определана въз основа на 
процент преживели растения. Биологичните и стопанските показатели са определени 
при 10 предварително маркирани нормално развити растения от всяка линия съгласно 
Международния класификатор за вида Cicer arietinum L. на UPOV (2005 г.) и 
дескриптора на IBPGR/ICRISAT/ICARDA (1993 г.). Пет от тестираните линии (A8000600, 
A8000601, A8000604, A8000618 и A8000619) проявяват устойчивост на студ при зимни 
условия. Стойностите на структурните елементи на получения от тях добив са 
съпоставими и дори по-високи от тези на стандарта. Три от тях (А8000600, А8000618, 
А8000619) са с къс вегетационен период и скъсени междуфазни периоди, както и с 
голям брой бобве и семена от едно растение. Те се препоръчват като изходен 
селекционен материал за създаване на високо добивни и устойчиви на студ сортове. 
Ключови думи: нахут, устойчивост на студ при зимни условия, биологична и стопанска 
оценка 

 
Evaluation of Syrian Cicer arietinum L. lines under winter condition of Sadovo region 

 
Sofia Petrova 

 
Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov”, Sadovo, 2 Droujba str., 4122, 

Bulgaria 
 

e-mail: soniapetrova123@abv.bg 
Abstract 
 
Cold tolerance is one of the most important requirements not only for the winter varieties of 
chickpea but also for those sown in spring especially during the early stages of development 
of the crop (Saxena and Johnson, 1990). The aim of the current study is the evaluation of 35 
chickpea lines of Syrian origin according to some biological, economical traits and cold 
resistant under winter conditions of Sadovo region. The sowing was carried out in the field of 
IPGR - Sadovo in November, 2010-2013. The cold resistant was determined by percent of 
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winter survival plants. The the main biological and economical characters were determined 
on 10 normal developed plants of each line using the International descriptor of species Cicer 
arietinum L. of UPOV (2005) and descriptors of IBPGR/ICRISAT/ICARDA (1993). Five of the 
tested lines (A8000600, A8000601, A8000604, A8000618 and A8000619) were accessed as 
cold resistant (over 70% survival plants) under winter condition. The value of the structural 
elements of the yield were also comparable with that of the standard variety even higher. 
Three of them (А8000600, А8000618, А8000619) distinguished also with short growing 
season and shortened interphase periods as well as with a large number of pods and seeds 
per plant. They are recommended as starting breeding materials for creation of highly 
productive and cold resistant varieties. 
Keywords:chickpea, cold resistant under winter conditions, biological and economic traits 
 
Въведение 
 
Нахутът (Cicer arietinum L.) е третата по важност в света зърнено-бобова култура след 
фасула и граха и първа в Южна и Западна Азия. За отглеждането на културата са 
намерени следи още от времето на Неолита. Тя заема стратегическо място като 
протеинова култура в структурата на световното земеделско производство в районите 
с топъл, умерен, полусух и сух климат. Според статистиката 92% от площите и 75,4% 
от производството на семена са съсредоточени в районите с недостиг на влага 
(FAOSTAT, 2008).  
Нахутът е отглеждан, като зимна култура в тропиците и субтропиците, а като пролетна 
в Средиземноморието и страните с умерен климат, тъй като  сортовете са толерантни 
само към лек студ (Kanoui et al., 2009). Толерантността на студ е едно от най-важните 
изисквания за зимните сортове нахут. При пролетна сеитба толерантността към студ е 
важна през ранните фази на развитие (Saxena and Johnson, 1990). Нахутът е по-слабо 
толерантен на студ в сравнение с другите хладоустоичиви зърнено-бобови култури. 
Според изследвания, които показват по-висок семенен добив при есенна сеитба в 
сравнение с пролетната, необходимостта за подобряване на толерантността към студ 
е очевидна. Отглеждането на нахута като зимна култура, изисква сортове издържащи 
температура до -10°С за по-дълъг период от време (Singh and Saxena, 1999).  
Проучванията върху устойчивост на студ при зимни условията на зърнено-бобови 
култури (грах и др.) в нашата страна са доста оскъдни и се основават на степента на 
презимуване на растенията върху единица площ при неблагоприятни зимни условия. 
Прякото замразяване на цели растения в хладилна камера при ниски отрицателни 
температури след предварително закаляване в естествени условия може да бъде 
използван като метод за изучаване на студоустойчивостта на интродуцирани и 
селекционирани образци зимуващ фуражен грах. Като коствени показатели за 
зимоустойчивост могат да бъдат използвани формите на водата и концентрацията на 
клетъчния сок в листата (Костов и др., 1987). Други култури, като български сортове 
обикновена зимна пшеница, екотипове фуражни бобови и житни треви,  се отличават с 
устойчивост на студ при естествени условия (Стаматова и др., 2011; Chipilski and Uhr, 
2014).  
Интродуцираните материали са от особено значение за подобрително-селекционната 
работа, тъй като притежават агро-биологични характеристики, които могат да се 
адаптират към нашите природно-климатични условия (Ангелова и Стоилова, 2009). 
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За постигане увеличение на биологичния потенциал на добива критериите за подбор 
на изходен материал са насочени към морфологичните признаци – височина и брой 
разклонения; фенологични – кратък вегетационен период; устойчивост на абиотичен и 
биотичен стрес – сухоустойчивост, студоустойчивост, толерантност към болести: 
аскохитоза, фузариум, вирусни болести (Singh, 1990).  
Целта на настоящето изследване е характеризиране на 35 линии нахут със Сирийски 
произход по биологични и стопански показатели и преживяемост в условията на зима 
за района на Садово. 
 
Материал и методи 
 
Линиите, проучвани за устойчивост на студ при зимни условия (от №А8000595 до 
№А000629) са 35 с произход от ICARDA, Сирия. Сеитбата е извършина през периода 
2010-2013 г., на полето на ИРГР – Садово през месец ноември, в продължение на три 
години, в сортимент на лехи с ширина 2 m, по 20 броя растения в ред и междуредово 
разстояние 0.50 m, след предшественик зимна житна култура. Устойчивостта на студ 
при зимни условията се определя чрез % на презимувалите растения. Извършено е 
двукратно преброяване: при поникване на растенията през месеците декември-януари 
и при стабилизиране на температурите през месец март. 
Характеристиката по биологични и стопански показатели е извършена върху 10 
предварително маркирани нормално развити растения от всеки образец с използване 
на Международния класификатор за вида Cicer arietinum L. на UPOV (2005 г.) и 
дескриптора на IBPGR/ICRISAT/ICARDA (1993 г.).  
Определена е продължителността на вегетационния период – брой дни от поникване 
до узряване и на някои от по-важните междуфазни периоди:  поникване – начало на 
цъфтеж; поникване – масов цъфтеж; начало на цъфтеж – масово узряване. 
Проучваните биологични и стопански показатели са обработени статистически по 
методите на вариационния (Лидански, 1988) и дисперсионен анализ (Мокрева и 
Мургова, 1988). За определяне варирането на отделните показатели са определени:  

средна аритметична стойност – x  и нейната грешка - S x , минимална (min) и 
максимална (max) стойност, средно квадратно отклонение (S); дисперсия (S

2
);  

коефицента на вариране (VC%) и размах на варирането (D). Всички статистически 
анализи са извършени с програма SPSS 12.0 for Windows.  

 
Резултати и обсъждания 
 
Най-много повреди и различия между проучваните материали по отношение на 
презимуването са наблюдавани през периодите: 2010-2011 г. и 2012-2013 г., когато 
съчетанието на малко сняг през месеците декември и януари с ниски отрицателни 
температури (до -16.8 ºС и -13.0 ºС респ.) оказа отрицателно влияние върху 
преживяемостта на растенията. През тези периоди е отчетен малък брой устойчиви на 
студ образци (фигура 1).  
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Фигура 1. Разпределение на образци нахут според нивото на  
чувствителност към студ. 

 

Резултатите от полското изпитване през периода на изследването показват, че броят 
на образците показали устойчивост на студ при зимни условия не е голям (снимка 1). 

 

 
Снимка1. Образци нахут проучвани за устойчивост на студ при зимни условия. 

 
Само пет от линиите (А8000600, А8000601, А8000606, А8000618, А8000619) са с висока 
устойчивост на студ при зимни условия средно за трите години от проучването, със 
среден % преживели растения 70% и над 70%. Осем от лините са силно чувствителни 
към ниски температури (А8000597, А8000599, А8000605, А8000614, А8000625, 
А8000626, А8000627, А8000629), а 22 образеца  са слабо чувствителни (таблица 5). 
Образците включени в това проучени са изследвани за студоустойчивост при 
лабораторни условия в хладилна камера (Петрова и Чипилски, 2014). Голяма част от 
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линиите показали студоустойчивост при лабораторни условия, проявяват и 
устойчивост на студ при зимни условия (А8000600, А8000606, А8000618, А8000619) в 
района на Садово. 
Средната продължителност на вегетацията при линиите за тригодишния период на 
проучването е 209.8±0.9 дни (таблица 1). През 2010-2011 г. минималния брой дни (200 
дни) е отчетен при образците А8000628 и А8000629, а през 2011-2012 година при 
линията А8000604. През 2010-2011 г. максималния брой дни (224 дни) е отбелязан при 
линия №А8000602. 
При проучваните образци междуфазния период поникване-начало на цъфтеж средно 
за периода на проучването е 176.4±0.7. По-бързо този период протича през 2011-2012 
г. – средно 138.0±0.7, а най-дълго той протича през 2010-2011 г. при образец А800617 с 
максимален брой дни 187.0. Варирането е незначително през годините на 
проучването, средно за периода – 2.3% (таблица 2).  
Междуфазният период поникване-масов цъфтеж е най-кратък през 2011-2012 г. (145.1 
дни), когато е отбелязана и минималната му продължителност – 136.0 дни при образец 
А8000604, а най-продължителен през 2010-2011 г. с максимален брой – 193.0 дни при 
линия А8000621 (таблица 3).  
 
Таблици 1-4: Статистически величени на вегетациония и междуфазните периоди при 
образците проучвани за устойчивост на студ при зимни условия, по години. 
Статисти-

чески 
величини 

Вегетационене период  
Статисти-

чески 
величини 

Поникване-начало на цъфтеж 

Периоди 
2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 x   Периоди 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 x  

x  213.3 206.3 185.3 209.8  x  176.4 138.0 150.7 176.4 

SX

 
1.2 0.6 0.6 0.9 

 SX

 
0,7 0,7 0,8 0,7 

S 7.0 3.3 3.8 5.1  S 4,1 3,8 4,5 4,1 

S
2 

48.3 11.0 14.5 29.7  S
2 

16,7 14,8 19,9 16,7 

D 24.0 16.0 13.0 20.0  D 23,0 22,0 19,0 23,0 

Min 200.0 200.0 179.0 200.0  Min 164,0 130,0 142,0 164,0 

Max 224.0 216.0 192.0 220.0  Max 187.0 152.0 161.0 187.0 

VC % 3.6 1.6 2.1 2.6  VC % 2.3 2.8 3.0 2.3 

Статисти-
чески 

величини 
 Поникване-масов цъфтеж  

Статисти-
чески 

величини 

Начало на цъфтеж-масово 
узряване 

Периоди 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 x   Периоди 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 x  

x  186.3 145.1 158.4 163.3  x  53.1 50.1 34.9 51.6 

SX

 
0.7 0.8 0.7 0.8 

 SX

 
0.9 1.0 0.5 1.0 

S 4.0 4.7 4.2 4.4  S 5.6 5.8 2.9 5.7 

S
2 

15.8 21.9 17.5 20.0  S
2 

31.4 33.6 8.2 32.5 
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D 13.0 23.0 18.0 17.0  D 25.0 19.0 11.0 22.0 

Min 180.0 136.0 150.0 155.5  Min 40.0 40.0 29.0 40.0 

Max 193.0 159.0 168.0 172.5  Max 65.0 60.0 40.0 62.5 

VC % 2.1 3.2 2.6 2.6  VC % 10.6 11.6 8.2 11.1 

 
От всички междуфазни периоди начало на цъфтеж-масово узряване е с най-малка 
продължителност (таблица 4). Средната продължителност на този период за годините 
на проучването е 51.6±1,0 дни. Най-кратък е през 2012-2013 г. при линията А8000629 
(29 дни), а най-дълъг през 2010-2011 г. при образец А8000601 (65 дни). Средно за 
периода разликата е 22 дни, а вариационния коефициент – 11.1%.  
С най-кратък вегетационен период при серийските материали през годините на 
проучването се открояват линиите: А8000600, А8000602, А8000615, А8000618, 
А8000619,  А8000621 и А8000628, които са със скъсени междуфазни периоди. 
Средните стойности на структурните елементи на добива през трите година на 
проучването са представени в таблица 5. Резултатите   показват, че най-високи са 
растенията от линията А8000617 (73.2 сm) за периода 2010-2013 г., но те са с ниска 
степен на доказаност спрямо стандарта. Най-ниски са растенията на образец А8000622 
(54.8 cm). Амплитудата на вариране на височината между линиите средно за периода е 
от 54.8 cm до 73.2 cm. 
Височината до първи боб по централното стъбло варира в границите от 20.0 сm 
(А8000602) до 42.4 сm (А8000606). Образците, които залагат първи боб по централното 
стъбло с доказана по-голяма разлика спрямо стандарта са: А8000610, А8000611, 
А8000616 и А8000617. 
Броят разклонения по централното стъбло варира от 4.6 броя при образец А8000596 
до 8.4 броя при линия А8000610, която е и с доказана положителна разлика спрямо 
стандарта. Образците на нивото на стандарта и над него по този показател са: 
А8000599, А8000600, А8000601, А8000602, А8000606, А8000607, А8000613, А8000614, 
А8000616, А8000617, А8000618, А8000619, А8000623 и А8000624, като разликата 
спрямо стандарта не е статистически доказана, с изключение на образец - А8000610. 
Данните от таблица 5, отнасящи си до брой бобове от едно растение показват, че с 
доказана положителна разлика спрямо стандарта се открояват образците: А8000601, 
А8000613, А8000614 и А8000619, а с отрицателно по-ниски стойности са две линии: 
А8000598 и А8000622. Амплитудата на вариране на този признак е от 23.4 броя при 
образец А8000598 до 72.5 броя при линията А8000613. 
Данните за броя на семената от едно растение при линиите проучвани за 
студоустойчивост показват, че тези от тях които са с доказана положителна и 
отрицателна разлика спрямо стандарта по показател брой бобове от едно растение се 
проявяват по  показателя брой семена от едно растение по същия начин. Най-много 
семена от едно растение има образец А8000613 (79.3 броя), а най-малко такива има 
линията А8000598 (21.3 броя). 
Признаците брой бобове и семена от едно растение се влияят твърде много от 
метеорологичните фактории, но са и сортово качество. За създаване на 
високопродуктивни сортове са подходящи линиите с голям брой бобове и семена – 
А8000601, А8000613, А8000614, А8000619, А8000597, А8000600, А8000618 и А8000623. 
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Признакът брой семена в един боб варира от 1.0 (А8000629) до 1.7 броя (А8000617). 
Образците, които имат брой семена в един боб от нивото на стандарта и над него са: 
А8000595, А8000597, А8000609, А8000612, А8000616, А8000617, А8000621, А8000623, 
А8000625, А8000627, но разликата между тях и стандарта не е доказана статистически 
(таблица 5). 
 
Таблица 5. Среден % преживели растения и стопанска характеристика на 35 образеца 
нахут  проучвани за устойчивост на студ при зимни условия при полски условия средно 
за периода 2010-2013 г. 

Образци 

Среден % 
прежи-
вели  
р-ния 

Висо-
чина на  

р-ние, cm 

Височина на 
залагане на 
първи боб 

по 
ценпрално 

стъбло, 
cm 

Брой 
разклоне

ния по 
ценпралн

ото 
стъбло 

Брой 
бобове 
от едно 
р-ние 

Брой 
семе-на 
от едно 
р-ние 

Брой 
семе-
на в 1 
боб 

Тегло на 
семена-

та от 1 р-
ние, 

g 

Маса 
на 100 
семе-

на, 
g 

St- 
A8BM0071 

52.1 62.7 29.3 5.9 40.2 43.5 1.5 17.3 39.8 

А8000595 52.2 69.3 33.2 5.7 34.1 39.6 1.5 17.5 42.0 

А8000596 50.0 68.3 28.0 4.6 29.0 27.1* 1.3 9.8* 38.5 

А8000597 48.0 59.2 21.9 5.5 40.1 55.3 1.7 19.3 32.4*** 

А8000598 57.1 64.0 29.4 4.9 23.4* 21.3** 1.0** 8.2* 38.5 

А8000599 42.5 65.9 28.4 6.0 25.5 26.0 1.3 9.1* 34.7* 

А8000600 70.0 62.0 30.7 6.2 49.1 45.8 1.3 16.8 37.4 

А8000601 72.0 59.9 20.3 6.0 55.2* 59.2* 1.1** 26.0* 43.6* 

А8000602 65.2 57.0 20.0 5.9 42.8 45.9 1.3 20.7 43.9* 

А8000603 53.3 59.7 30.9 5.7 29.5 30.0 1.4 14.7 48.6*** 

А8000604 75.3 56.7 27.5 5.2 31.6 35.6 1.4 13.9 40.0 

А8000605 48.1 59.8 23.4 5.1 33.2 35.4 1.4 14.5 39.9 

А8000606 62.0 69.7 42.4 6.5 41.9 43.3 1.2 16.5 37.0 

А8000607 58.2 66.1 25.1 6.4 53.4 58.1 1.4 23.0* 40.2 

А8000608 53.2 57.3 20.7 5.2 36.8 39.1 1.2* 17.5 43.5* 

А8000609 55.3 60.7 34.4 6.2 28.9 32.6 1.5 13.9 43.0 

А8000610 53.1 68.4 40.9** 8.4* 35.0 37.3 1.3 16.2 45.8** 

А8000611 57.3 70.5 37.2* 4.7 29.6 31.9 1.4 13.9 43.3 

А8000612 53.4 59.5 21.8 5.6 30.3 35.5 1.5 14.4 40.7 

А8000613 63.8 63.8 33.7 6.0 72.5*** 79.3*** 1.1* 36.1*** 45.0** 

А8000614 48.0 69.6 23.0 6.1 59.6** 58.9* 1.3 23.7* 39.3 

А8000615 62.5 65.4 29.0 5.5 43.5 52.6 1.4 20.0 37.9 

А8000616 50.0 62.7 38.7* 6.9 35.9 38.0 1.5 11.7* 34.1** 

А8000617 52.2 73.2* 42.1** 5.9 47.9 53.3 1.7 21.6 38.3 

А8000618 80.1 68.4 29.9 6.1 52.5 57.9 1.4 21.9 38.5 
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А8000619 72.0 64.7 31.8 6.7 55.6** 61.3* 1.4 19.4 34.2** 

А8000620 50.0 56.5 23.0 5.3 48.9 52.7 1.4 19.9 38.7 

А8000621 67.0 68.2 33.3 4.9 27.1 33.6 1.5 12.2 37.9 

А8000622 53.2 54.8 25.3 4.8 24.0* 27.5* 1.3 12.8 50.0*** 

А8000623 58.1 58.1 25.8 6.5 45.3 55.0 1.6 25.1 42.8 

А8000624 58.3 64.3 29.9 6.2 40.4 38.2 1.2 15.4 39.3 

А8000625 38.2 60.3 31.8 5.7 29.5 34.1 1.5 11.3* 35.7* 

А8000626 47.0 59.4 25.4 5.4 31.1 32.8 1.2 9.5* 30.4*** 

А8000627 28.2 56.5 30.7 5.8 31.3 34.4 1.6 11.6* 35.5* 

А8000628 65.2 65.6 30.4 5.8 47.6 41.1 1.3 12.4 33.0*** 

А8000629 35.0 56.3 24.7 7.1 47.3 45.6 1.0** 15.7 36.5 

Min  54.8 20.0 4.6 23.4 21.3 1.0 8.2 30.4 

Max  73.2 42.4 8.4 72.5 79.3 1.7 36.1 50.0 

LSD 5%(*)  10.0 7.8 16.6 15.0 15.3 0.3 5.5 3.7 

LSD 1%(**)  14.6 10.4 22.1 19.4 19.0 0.4 10.2 4.9 

LSD 
0.1%(***) 

 21.0 13.4 28.5 24.6 24.8 0.5 14.8 6.3 

маркирани в сиво са устойчивите на студ линии 
 

Масата на 100 семена варира от 30.4 g при образец А8000626 до 50.0 g при линия 
А8000622. С доказана положителна разлика спрямо стандарта по този признак са 
образците: А8000601, А8000602, А8000603, А8000608, А8000610, А8000613 и 
А8000622, докато с отрицателна такава са линиите: А8000597, А8000599, А8000616, 
А8000619, А8000625, А8000626, А8000627 и А8000628 (таблица 5). 
 
Изводи 
 
Устойчивост на студ при зимни условия средно за трите години от проучването е 
установена при  пет от линиите (А8000600, А8000601, А8000606, А8000618, А8000619).  
Три от линиите показали устойчивост на студ при зимни условия (А8000600, А8000618, 
А8000619) са с къс вегетационен период и скъсени междуфазни периоди.  
Част от материалите показали устойчивост (А8000600, А8000606, А8000618, А8000619) 
и слаба чувствителност (А8000602, А8000621, А8000628) на студ при зимни условия, по 
отношение на структурните елементи на добива са на нивото на стандарта и над него.  
Образците с номера: А8000600, А8000618, А8000619 се препоръчват като изходен 
селекционен материал за създаване на високо добивни и устойчиви на студ сортове. 
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Резюме 
 
Проучването е извършено в опитното поле на Институт по растителни генетични 
ресурси ―К. Малков―, град Садово през периода 2009-2012 година. Работната колекция 
е съставена от местни образци, които са нови и до този момент не са били на 
съхранение в генбанката. Това са местни образци от райони, в които се отглежда ръж. 
Стандартните сортове са Данае и Милениум. Образците са изследвани по следните 
показатели: цвят на колеоптила, форма на розетката, цвят на листата и наличие на 
восъчен налеп по тях. Получената информация дава възможност да се направи 
характеристика на образците.  
Ключови думи: характеристика, колекция ръж, развитие, млада възраст 
 

Characteristics of the rye collection in young stage of development of plant 
 

Evgenia Valchinova*, Velika Kuneva** 
 

*Institute Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov”, Sadovo, 2 Droujba str., 
4122, Bulgaria 
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Abstract 
 
The study was conducted in the experimental field of Institute of Plant Genetic Resources "K. 
Malkov", Sadovo during the period 2009 - 2012 year. Working collection consists of a new 
accessions  and not been deposited in the gene bank till now. These are modern varieties of 
foreign and local populations of areas, where rye is grown. Standard varieties are Daniel and 
Millennium. Accessions  were tested for the following indicators: color of coleoptile, shape of 
the rosette, leaf color and the presence of wax coating on them. The information obtained 
allows to characterize the accessions of their origin. 
Key words: characteristics, rye collection, development, young stage 
 
Въведение 
 
Ръж се отглежда в прохладните зони на умерения климат или на голяма надморска 
височина. Тя е културата, понасяща най-добре екстремните зимни температури. 
Минимална температура за покълване на семената от ръж са от 1° до 5° С. Тя се 
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развива по-добре в по-хладно време. Вегетативният растеж за ръж изисква минимална 
температура от 4° С. 
Още преди 130 години Дарвин в книгата си „The Power of Movement in Plants‖ (Kutschera 
et al., 2010) разглежда нарастването и развитието на кълна на семето чрез неговия 
колеоптил и по-нататъшното му развитие  като важна част от растежа и развитието на 
растенията и свързания с него фототропизъм. Счита се, че житното растение е 
поникнало, когато колеоптилът му се е удължил 0.5-1 сm над повърхността на почвата 
и на върха му се покаже първият зелен лист. Той проправя пътя на братята и под 
неговата защита растат листата (Кобылянский, 1989). 
Покълнването и поникването са важни процеси в развитието на житното растение. От 
това как ще протекат  зависи какъв брой растения ще се получи след сеитбата и какъв 
ще бъде характерът им – жизнеспособни или с намалена жизнеспособност, изравнени 
по възраст или неизравнени. Смущенията в това отношение дават много силно 
отражения върху добива. Трябва да се отбележи, че у нас през тези фази от 
развитието се допускат най-често грешки, които не може да се поправят до края на 
вегетацията. 
Младото растение и особено кълнът може да понася резки намаления на влагата в 
почвата. Изпадането в състояние на анабиоза е свързано с намаляването на 
жизнеспособността, а в някои случаи и на продуктивността, което не е желателно от 
производствено гледище. 
Дължината на колеоптила зависи и от вида на растенията (Георгиева и кол. 1997). По 
данни на М. С. Апрелева (1970)  максималната дължина на колеоптила при ръжта e 
10.5 cm. 
Ръжта има специфичен характер на развитие и морфологично проявление на 
зародишните възли и междувъзлия на стъблото, позволяващи успешното проникване 
на кълна до повърхността на почвата (Коеджиков, 1975; Ижик, 1976; Кеферов, 1982; 
Welch, 1995). 
Целта на проучването е да се направи комплексна оценка на местни образци Secale 
cereale L. по морфологични и биологични особености във фаза братене и да се 
анализират данните. 
 
Материал и методи 
 
През периода 2009 – 2011 г.  в ИРГР – Садово бяха проучени 17 местни образци ръж 
от националната колекция. Оценени са по морфологични и биологични показатели на 
растенията в млада възраст. Показателите, характеризиращи растенията са 
съобразени с класификатор на ВИР – Ленинград и оценени по приложената бална 
скала.  Образците бяха засети в три повторения с големина на опитната парцелка 1,2 
m

2
. По този начин всеки един от образците участващи в изследването беше 

реколтиран на 3,6 m
2
.  За стандарти са използвани сортовете Милениум (настоящ 

стандарт в ИАСАС) и сорт Данае използван за национален стандарт в страната  
повече от 30 години (Антонова, 2003 ). 
През периода сеитба-поникване са отчетени брой дни, ефективната температурна 
сума и количеството на валежите, l/mm.  
Математическата обработка на данните е извършена с помощта на статистическа 
програма SPSS 16 for Windows.  С помощта на дисперсионен анализ са отчетени 
разликите в дните на поникване между отделните образци. Чрез двуфакторен 
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дисперсионен анализ бяха установени разликите в  сумата на ефективните 
температури необходими за поникване на образците и влиянието на генотипа. 
Корелационният анализ показа влиянието на ефективните температури и валежите 
върху периода сеитба – поникване.  
 
Резултати и обсъждане 
 
Изпитваните местни образци ръж поникват средно за 21,9 дни. За най-кратко време, 
през годините на изпитване пониква образец с каталожен номер А9Е1388 (В.Търново), 
този образец пониква за 20,3 дни. Най-късно пониква образец с каталожен номер 
А9Е1394 (Стрелча), той пониква средно за 26,7 дни. Резултатите от анализа показват, 
че между  стандарта Милениум и останалите образци няма математически достоверна 
разлика в дните на поникване. Образец с каталожен номер А9Е1394 (Стрелча), 
пониква пет дни по-късно от другият използван стандарт Данае, разликата в дните на 
поникване е достоверна и математически доказана при степени на свобода GD 5%. От 
таблица 1 е видно, че през трите години на изпитване разликите в периода на 
поникване при образците са значими, този факт се обяснява с различната 
влагозапасеност на почвата по време на сеитба и количеството на падналите валежи 
през периода сеитба-поникване.  Това обяснява и относително високите коефициенти 
при степените на свобода в математическата обработка на данните и недоказаността 
на разликите в поникването между отделните образци. 
 
Таблица 1. Брой дни от сеитбата до поникването 

Номер 
по ред 

Регистрационен 
номер 

Произход Брой дни поникване 

2009 2010 2011 Средно 

1 St. Милениум България 29 15 26 23,3 

2 St. Данае Полша 20 17 28 21,7 

3 А2000295 Карнобат 20 15 28 21,0 ns 

4 А9Е0050 Хисар 20 15 30 21,7 ns 

5 А9Е0053 Покрован 20 17 28 21,7 ns 

6 А9Е1386 Бегунци 20 15 28 21,0 ns 

7 А9Е1390 Красново 20 15 28 21,0 ns 

8 А9Е1391 Карнобат 21 15 28 21,3 ns 

9 А9Е1392 Маноле 20 18 28 22,0 ns 

10 А9Е1394 Стрелча 34 18 28 26,7
*
 

11 А9Е1395 Строево 20 17 28 21,7 ns 

12 В1ВМ0176 Садово 20 15 28 21,0 ns 

13 А9Е0037 Луковит 21 15 28 21,3 ns 

14 А9Е1387 Димча 20 15 29 21,3 ns 

15 А9Е1388 В.Търново 20 15 26 20,3 ns 

16 А9Е1389 Г.Оряховица 30 15 26 23,7 ns 

17 А9Е1393 Русе 20 17 30 22,3 ns 

                                                   Средно 22,1 15,8 27,9 21,9 

                                                   Min-Max 20-34 15-18 26-30 20,3-26,7 

                                                   Амплидуда 10 3 4 6,4 

GD 5% = 4.96;  GD 1% = 6.67;  GD 0.1% = 8.87 
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Таблица 2.  Сума на ефективните температури за периода сеитба-поникване 

Номер  
по ред 

Регистрационен 
номер 

Произход на 
образците 

Сума на ефективните температури 

2009 2010 2011 Средно 

1 St. Милениум България 280,7 195,4 59,9 178,67 ns 

2 St. Данае  Полша 212 216,6 73,9 167,50 ns 

3 А2000295 Карнобат 212 195,4 73,9 160,43 ns 

4 А9Е0050 Хисар 212 195,4 81,6 163,00 ns 

5 А9Е0053 Покрован 212 216,6 73,9 167,50 ns 

6 А9Е1386 Бегунци 212 195,4 73,9 160,43 ns 

7 А9Е1390 Красново 212 195,4 73,9 160,43 ns 

8 А9Е1391 Карнобат 218,9 195,4 73,9 162,73 ns 

9 А9Е1392 Маноле 212 227,0 73,9 170,97 ns 

10 А9Е1394 Стрелча 320,3 227,0 73,9 207,07 * 

11 А9Е1395 Строево 212 216,6 73,9 167,50 ns 

12 В1ВМ0176 Садово 212 195,4 73,9 160,43 ns 

13 А9Е0037 Луковит 218,9 195,4 73,9 162,73 ns 

14 А9Е1387 Димча 212 195,4 73,9 160,43 ns 

15 А9Е1388 В.Търново 212 195,4 59,9 155,77 ns 

16 А9Е1389 Г.Оряховица 289 195,4 59,9 181,43 ns 

17 А9Е1393 Русе 212 216,6 81,6 170,07 ns 

                                              Средно                                                                                           227,8 204,1 72,33 168,6 

                                              Min-Max 212-320,3 195,4-227 59,9-81,6 155,7-207,07 

    Амплитуда                                                                         108,3 31,6 21,7 51,37 

GD 5%= 37,9;  GD 1% =51,05;  GD 0.1%=  67,89 

 
Таблица 3. Анализ на варирането (ANOVA)-2009-2011                    

Причини за 
вариране 

SQ df S2 F експ. F табл. 
5% 

ŋ2 

Общо T 259863.7 50    100 

Ефективна Т 238438.13 2 119219,1 2651,9 1.972 91.76 

Генотипове V                   7051.77 16 440.73561 0.98 1.972 2.71 

Грешка 14373.76 32 449.18   5.53 

 
Резултатите от дисперсионен анализ показват доказано  влияние на ефективната 
температура върху всички изследвани генотипове ръж (таблица 3). Сумата от 
ефективните температури необходима за поникване на изпитваните образци се 
различава същественно през отделните години. Най-висока ефективна температура за 
поникване на семената изисква образец с каталожен номер А9Е1394 (Стрелча), средно 
за трите години този образец изисква ефективна температурна сума от 207,07

0
С. 

Разликите в тези суми между него и стандарта Данае са достоверни и математически 
доказани при степен на свобода GD 5 %. Най-ниска ефективна температурна сума за 
поникване има образец с каталожен номер А9Е1388 (В.Търново). Този образец изисква 
ефективна температурна сума от 155,77

0
С.  Математическата обработка на данните 

извежда високи коефициенти на границите на достоверност при изчисляване на 
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разликите между средните при отделните образци поради съществените различия в 
ефективните температури през изследваният период 2009 – 2011 (таблица 2).  
Падналите количества валежи за периода сеитба-поникване, през трите години на 
изпитване се отличават същественно. Най-много валежи са паднали през 2009 година, 
количеството на валежите  през тази година е средно 11 l/mm. Най- суха е била 2010 
година, през периода сеитба поникване са паднали само 0,5 l/mm, таблица 4. 
 
Таблица 4. Паднали валежи ( l/mm) през периода сеитба-поникване 

Номер  
по ред 

Регистрационен 
номер 

Произход на 
образците 

Валежи  l/mm 

2009 2010 2011 Средно 

1 St. Милениум България 10,6 0 1,5 4,0 

2 St. Данае  Полша 10,6 0 1,5 4,0 

3 А2000295 Карнобат 10,6 0 1,5 4,0 

4 А9Е0050 Хисар 10,6 0 4,4 5,0 

5 А9Е0053 Покрован 10,6 0 1,5 4,0 

6 А9Е1386 Бегунци 10,6 0 1,5 4,0 

7 А9Е1390 Красново 10,6 0 1,5 4,0 

8 А9Е1391 Карнобат 10,6 0 1,5 4,0 

9 А9Е1392 Маноле 10,6 4,3 1,5 5,5 

10 А9Е1394 Стрелча 13,8 4,3 1,5 6,5 

11 А9Е1395 Строево 10,6 0 1,5 4,0 

12 В1ВМ0176 Садово 10,6 0 1,5 4,0 

13 А9Е0037 Луковит 10,6 0 1,5 4,0 

14 А9Е1387 Димча 10,6 0 1,5 4,0 

15 А9Е1388 В.Търново 10,6 0 1,5 4,0 

16 А9Е1389 Г.Оряховица 13,4 0 1,5 5,0 

17 А9Е1393 Русе 10,6 0 4,4 5,0 

                                              Средно                                                                                           11,0 0,5 1,8 4,4 

                                              Min-Max 10,6-13,4 0-4,3 1,5-4,4 4-5,5 

                                      Амплитуда 2,8 4,3 2,9 1,5 

 
Резултатите от таблица 5, потвърждават влиянието на генотипа, изразено чрез сумата 
на ефективните температури  върху броя на дните до поникване. Корелационният 
коефициент r=0,993 е доказан при степени на свобода 0,01. Необходимоста от влага в 
почвата през този период се доказва, чрез положителната корелация между броя на 
дните до поникване и количеството на падналите валежи, корелационен коефициент 
r=0, 793. 
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Таблица 5. Корелационни зависимости между броя на дните до поникване, сумата на 
ефективните температури и количествата на падналите валежи за периода сеитба-
поникване 

 Брой дни до 
поникване 

Сума на 
ефективните 
температури 

Количество на 
падналите валежи 

Брой дни до 
поникване 

1 0,993** 0,793** 

Сума на 
ефективните 
температури 

 1 0,788** 

Количество на 
падналите валежи 

  1 

** Корелационните коефициенти са доказани при степен на свобода 0,01 
Морфологичните особенности на местните образци ръж в млада възраст са отразени в 
таблица 6. Образците ръж поникват с виолетов колеоптил, няма наличие на албиноси. 
Формираната розетка при тях е изправена, полустелеща до стелеща. Болшинството от 
образците се характеризират със стелеща розетка. Изправена е розетката само при 
образци с каталожни номера А9Е1394 (Стрелча) и А9Е1389 (Г.Оряховица). 
Болшинството от изпитваните образци се характеризират със зелен цвят на листата. 
Тъмно зелен е цвета на образец с каталожен номер В1ВМ0176 (Садово). При четири 
образеца цвета на листата е светлозелен. Восъчен налеп по листата е от слабо до 
средно изразен при болшинството от изпитваните материали. Със силен восъчен 
налеп се характеризира образец с каталожен номер А9Е1386 (Бегунци)  и стандарта 
Милениум. 
От математическата обработка на резултатите е видно, че липсват зависимости между 
отделните морфологични показатели. Коефициентите на корелация са ниски и 
недоказани. Този факт показва, силното влияние на генотипа върху фенотипните 
прояви на изпитваните образци. 
 
Таблица 6. Показатели, характеризиращи местните образци  в млада възраст  

Номер 
по ред 

Регистрационен 
номер 

Произход на 
образците 

Форма на 
розетката 

Цвят  
на 

листата 

Наличие 
на восъч. 

налеп 

1 St. Милениум България 7 3 7 

2 St. Данае Полша 7 3 3 

3 А2000295 Карнобат 9 3 5 

4 А9Е0050 Хисар 9 1 5 

5 А9Е0053 Покрован 9 1 3 

6 А9Е1386 Бегунци 9 3 7 

7 А9Е1390 Красново 9 3 5 

8 А9Е1391 Карнобат 9 3 5 

9 А9Е1392 Маноле 7 1 5 

10 А9Е1394 Стрелча 5 3 3 

11 А9Е1395 Строево 9 3 3 

12 В1ВМ0176 Садово 9 7 5 
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13 А9Е0037 Луковит 7 1 5 

14 А9Е1387 Димча 9 3 5 

15 А9Е1388 В.Търново 9 3 3 

16 А9Е1389 Г.Оряховица 5 3 3 

17 А9Е1393 Русе 9 3 5 

Легенда: Цвят на колеоптила 3-виолетов; Наличие на албиноси 1- отсъства; Форма на 
розетката 5-изправена, 7-полустелеща, 9-стелеща; Цвят на листата 1-светло зелен, 3-
зелен, 7-тъмно зелен; Наличие на восъчен налеп 3-слаб, 5-средно,7-силно 
 
Изводи 
 
Образците, участващи в изследването поникват средно за 20 – 26 дни. Най-късно 
пониква образец с регистрационен номер А9Е1394 (Стрелча). 
Доказано влияние върху периода на поникване имат трите фактора, генотипа, сумата 
от ефективните температури и количеството на валежите.  
Съгласно математическата обработка е видно, че коефициентите на корелация са 
ниски и недоказани между отделните морфологични показатели. 
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Резюме 

 

Набор от предварително размножени 36 местни популации и сортове царевица (FAO 
300-400) от колекцията на ИРГР-Садово бяха кръстосани с 3 тестера от различни 
хетерозисни групи: 118/96В (Lancaster), РНК-42 (Iodent), DK 16-G2 (неизвестен). 
Експериментите бяха изведени в опитното поле на Садово при условия с напояване, 
през периода 2012-2015 г. Събраните и проучени база данни включват оценка на 
добива и качествения състав на зърното. Приложени са: вариационен анализ (Таблица 
1), ANOVA с тест за доказване на разликите Duncan (Таблица 2) и клъстер анализ.  
Някои от тесткросите: 3 със 118/96В и 4 с DK 16-G2 превишиха значително добива на 
зърно, в сравнение с контролите–средноранните Кн 435 и Lg 3475. Нито един не 
превиши стандарт PR 9578, но много от тях надминаха същия стандарт по съдържание 
на суров протеин и сурови мазнини в зърното. Общото съдържание на суров протеин 
при тях беше 10-12% (средно 10,75%), в сравнение с това на стандартите – 9,07% и по-
малко (70,77% до 77,70%) съдържание на скорбяла. Средното съдържание на мазнини 
беше 3,66% за контролите и 4,80% за всички тесткроси. В много от случаите бяха 
установени високи стойности на съдържанието на протеин, мазнини и скорбяла 
поотделно, но един тесткрос (17) съчета най-високи стойности по трите признака и се 
отдели в самостоятелен клъстер (Фигура 1). Оценката на кръстоските по отношение на 
качеството посочи ценни източници за включване в селекционни програми. 
Ключови думи: местни популации царевица, тестери, тест-кроси, стандарт, топ крос. 
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Abstract 
 
A set of 36 maize local populations and varieties, (FAO 300-400) from the collection of IPGR-
Sadovo after pre-breeding were crossed with 3 testers from different heterotic groups – 
118/96B (Lancaster), PHK-42 (Iodent), DK 16-G2 (unknown). The field trials were carried out 
in experimental field in Sadovo under irrigation, during the period 2012-2015. Big scale data 
were collected and studied, including assessment of grain yield and grain quality content. 
Analysis of variance (Table 1), ANOVA with Duncan`s test (Table 2) and cluster analysis 
were applied. 
A few testcrosses: 3 with 118/96B and 4 with DK 16-G2 exceeded significantly grain yield of 
middle early checks – Kn 435 and Lg 3475, and no ones PR 9578, but many of them 
surpassed the same checks by crude protein and oil content in the grain. As a general trend 
they had 10-12% crude protein (average 10.75%), compared to checks – 9.07% and less 
(70.77% to 77.70%) starch content. Average oil content is 3.66% for checks and 4.80% for all 
test-crosses. Lots of cases were observed with high values of protein, oil and starch content 
individually, but one test cross (17) combined all three parameters with highest values and 
separated a single cluster (Figure 1). The assessment of these top cross – pointed out 
valuable sources for divers selection programs, especially breeding of quality. 
Key words: maize local populations, testers, test-crosses, standart, top cross. 

 

Въведение 

 

За България царевицата е трета по площ култура след пшеницата и слънчогледа, а по 
производство на зърно е на първо място. С продуктите от царевицата се откриват 
възможности за решаване на редица глобални проблеми на планетата като: 
изхранване на населението, суровина за двигатели с вътрешно горене, екологично 
чиста продукция и заместване на дефицитни природни източници. 
Създаването на нови хибриди царевица и внедряването им в производството изисква 
проучване върху тяхната продуктивност и други важни стопански качества и 
предоставяне на резултатите на производителите (Вълчинков и др., 2001). 
Химичният състав на царевичното зърно е от съществено значение и особено 
съдържанието на белтъчини във високопродуктивните хибриди. Още с първите опити 
да се създадат високопротеинови хибриди се установи, че с повишаване на 
белтъчното съдържание намалява продуктивността и обратно (Zuber et al., 1980). 
Съдържанието на протеин в зърното се влияе от голям брой ендогенни и екзогенни 
фактори, действието на които е сложно и в някои случаи разнопосочно. Независимо от 
това съществуват реални възможности както чрез методите на селекцията, така и чрез 
агротехническите средства да се въздейства за получаване на хибриди с повишено 
съдържание на протеини с подобрен аминокиселинен състав (Христов и др., 1983). 
В България културата е предназначена основно за храна на животните във вид на 
зърно и силаж. Най-голям дял от разходите по отглеждането на селскостопански 
животни заемат тези за фураж (Зипер, 2005; Якимов и др., 2011). Основно от него се 
определя себестойността на получаваната продукция. Царевицата се нарежда сред 
фуражните култури с високи добиви и същевременно с ценни качества на зърното – 
около 9,74% суров протеин; 4,85% сурови мазнини; 9,44% влакнини и 71,97% скорбяла. 
Грубият фураж съдържа около 74,67% фибри; 28,80% целулоза; 40,18% сухо 
вещество; 26,85% сурови влакнини; 10,35% суров протеин и 9,09% влага (Ali et al., 
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2014b,c; Saif-ul-malook et al., 2014a,b,c). Това я прави най-употребяваният зърнен и 
концентриран фураж за всички селскостопански животни в нашата страна.  
Целта на настоящото проучване беше да се проучи качествения състав на зърното и 
добива при набор от кръстоски царевица и да се установят възможностите за 
използването им като изходни форми за селекция на качество. 
 
Материал и методи 
 
В опитното поле на Института по растителни генетични ресурси-Садово през периода 
2012-2015 г. са проучени 36 експериментални хибрида царевица, кръстосани с три 
тестера от различни хетерозисни групи [118/96B (Lancaster), PHK-42 (Iodent), DK 16-G2 
(unknown)]. Кръстоските са от групата на средно ранните (ФАО 400-500). 
Експериментът е заложен в парцели от по 10 m

2
, в две повторения, върху почвен тип 

ливадно-канелена смолница. В изследването са включени като стандарти хибридите: 
Кнежа 435, LG-3475 и PR9578. Кнежа 435 е нов, високопродуктивен хибрид, признат 
през 2005 г. (Генова и др., 2009). Хибридът има много добри продуктивни качества и е 
конкурентно способен с най-добрата световна селекция (Йорданов, 2013). LG-3475 
също е от групата на средноранните царевици (ФАО 450), а най-ранозрял е PR9578 
(ФАО 360). Растенията в опитните парцели са отглеждани при условия с напояване. 
Анализът на процентното съдържание на суров протеин, сурови мазнини и скорбяла е 
направен в ИЦ-Кнежа с апарат за автоматични анализи ―Infralizer 400‖. Добивът на 
зърно е изчислен в kg/da, при стандартна влага 14%. 
Математическата обработка на данните е извършена с помощта на пакет приложни 
програми SPSS 19.0 (Statistical Package for Social Science), работещ в средата на 
операционна система Windows и специализиран за систематизиране, обработка и 
анализ на статистическа информация (Pevicharova et al., 1995; Iliev et al. 2008; 2008a). 
Проучваните морфологични, биологични и стопански признаци са обработени 
математически по методите на вариационния анализ (Мокрева, 2007). 
Частната статистическа оценка на разликите между изпитваните варианти е 
извършена чрез дисперсионен анализ ANOVA, с прилагане теста на Duncan (Duncan, 
1955). 
Изследването на селекционни материали и сортове чрез клъстер анализ дава 
възможност на селекционерите да планират и вземат по-ефективни решения за 
развитие на своите селекционни програми (Ahmad еt al., 2008). За изследване 
йерархичната структура на генетичното сходство между образците е използван 
клъстер анализ, по метода на евклидовото разстояние – Average Linkage (Within 
Groups).  
 
Резултати и обсъждане 
 
Данните за средните стойности и варирането на основните качествени показатели и 
добива при кръстоски царевица, за периода 2012-2015 г. са представени на таблица 1. 
Анализът на получените резултати показва, че съдържанието на протеин в зърното на 
изпитваните кръстоски и трите стандарта варира от минимум 8,58% до максимум 
12,93%, а средната стойност за проучвания период е 10,93%. При 17 кръстоски 
протеиновото съдържание е над нивото на трите стандарта и над средната стойност, 
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получена за групата (Таблица 2). Резултатите показват слаба степен на изменчивост – 
8,51%. 
Друга ценна съставка на царевичното зърно са мазнините. Характерно за проучваните 
кръстоски е както много ниско, така и сравнително високо съдържание на мазнини – 
минимум 2,58%, максимум 6,61%. Средно за групата то е 4,60%. Масленото 
съдържание е над средното ниво за групата при 56,41% от изпитваните варианти, като 
2 кръстоски се отличават със съдържание на мазнини над 6% (Таблица 2). Степента на 
вариране е средна – 19,57%. 
По отношение съдържанието на скорбяла в зърното са получени стойности от 67,28% 
до 79,93%, а средната стойност е 74%. Една от кръстоските (56E0210 x 118/96B) 
доказано превишава всички изпитвани варианти, както и трите стандарта по 
съдържание на скорбяла (Таблица 2). Степента на изменчивост е слаба – 3,92%. 
Продуктивността на растенията при царевицата е полигенно обусловен фактор, който 
се определя от това как и доколко ще бъдат създадени условия, за да се изявят 
продуктивните възможности на зърното. Тя зависи от метеорологичните условия – 
температура и влажност на въздуха, количеството на валежите и не на последно място 
от оптимизиране на водния режим през вегетацията, съчетано с правилна агротехника. 
По признака добив на зърно средната стойнос за годините на проучване е 384,77 kg/da. 
Размахът на вариране е с много висока стойност – 624,30, а вариабилитета е много 
висок – 37,29%. 
 
Таблица 1 / Table 1 
Вариране на качествените показатели и добива при експериментални хибриди 
царевица, през периода 2012-2015 
Variance of quality indexes and grain yield to experimental maize hybrids, during the period 
2012-2015 

 

Признаци/ 
Traits 

Тесткроси/ 
Testcrosses 

 
Range 

 

 
Min 

 

 
Max 

 

 
Mean 

 

 
Std. Dev. 

 
СV % 

Суров 
протеин, 
%/Crude 
protein % 

 
39 

 
4.35 

 
8.58 

 
12.93 

 
10.93  

 
0.93 

 
8.51 

Сурови 
мазнини, 
%/ /Crude 

oil % 

39 4.03 2.58 6.61 4.60 
 

0.91 19.57 

Скорбяла, 
% /Starch 
content % 

39 12.65 67.28 79.93 74.00 
 

2.90 3.92 
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Въз основа на качествените показатели: суров протеин, сурови мазнини и скорбяла, а 
също така и на показателя „добив зърно‖ е направено групиране на образците в два 
кластера (Фигура 1). Дендрограмата на проучваните тест-кроси демонстрира сходствто 
между 36 от образците и стандарти Кнежа 435 и LG-3475. Извън този кластер остава 
стандарт PR9578, който е с най-висок среден добив за проучвания период, спрямо 
всички останали образци. В генетично сходство със стандарт PR9578 е кръстоска 
88BM29 x DK-16/G-2, чийто добив е най-близък до този на стандарта. Кръстоски 
88ВМ34 х 118/96В и 74Е3296 х РНК-42 са генетично сходни с 88ВМ32 х РНК-42 с 
близки стойности на добива и с най-високо съдържание на мазнини в зърното, в 
сравнение с останалите изпитвани варианти. 
 
 

Добив, 
kg/da 

Grain yield, 
kg/da 

 
39 

 
624.30 

 
85.50 

 
709.80 

 
384.77  

 
143.47 

 
37.29 
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Фигура 1. Дендрограма на тесткроси царевица 
Figure 1. Dendrograma of test-crosses of maize
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В таблица 2 са представени биометрични данни и доказаност на разликите за 
добива и елементите на продуктивността при местни образци царевица, средно за 
периода на проучване, при ниво на доказаност α=0,05.  
Най-висок среден добив е получен при стандарт PR9578, както е видно и от фигура 
1. Пет от изпитваните кръстоски (88BM29 x DK-16/G-2, 88BM34 x DK-16/G-2, 
A9E0371 x DK-16/G-2, B0E0160 x 118/96B и 88BM29 x 118/96B) показват добив 
597,38 kg/da, с което превишават всички останали варианти, а също и стандарти 
Кнежа 435 и LG-3475. Половината от проучваните тесткроси (51,28%) надвишават 
средната стойност за групата – 370,73 kg/da. 
Кръстоски: 88ВМ31 х DK-16/G-2, В0Е0153 х РНК-42 и 74Е3015 х РНК-42 формират 
отделна подгрупа в първи клъстер, с доказано по-нисък добив, в сравнение с 
останалите варианти, но с по-високо съдържание на протеин в зърното.  
Селекционна ценност представляват 38,5% от тесткросите, със съдържание на 
сурови мазнини в зърното над 5%, а при 88BM34 x 118/96B и 59E0316 x 118/96B 
масленото съдържание е над 6%. Средната степен на вариране на този качествен 
признак (19,57%), спрямо по-ниските стойности на другите два показва, че при 
посочените генотипове синтезът на липиди се влияе в по-голяма степен от 
климатичния фактор (Таблица 1). 
По отношение съдържанието на скорбяла в зърното, е установено по-високо 
съдържание (над 75%) за периода на проучване при трите стандарта, а също и при 
25,6% от изпитваните кръстоски. При този качествен показател е установено най-
слаба степен на вариране – 3,92% (Таблица 1). 
 
Таблица 2 / Table 2 
Качествени показатели и добив на зърно от изследваните хибриди и дисперсионен 
анализ с тест на Duncan на разликите между тях 
Quality indexes and grain yield of investigated hybrids and ANOVA with Duncan`s test 
results 

Тесткроси/Testcrosses 

Суров протеин, % 

Crude protein, % 

Сурови мазнини, 

% /Crude oil, % 

Скорбяла, %/ 

Starch content, % 

Добив на 

зърно, kg/da 

/Grain yield, 

kg/da St PR-9578 8.58
c
 3.70

b
 77.73

ab
 709.8

a
 

88BM29 x DK-16/G-2 11.37
abc

 4.75
abc

 74.98
abc

 617.8
ab

 
88BM34 x DK-16/G-2 11.15

abc
 4.53

abc
 70.18

bc
 606.6

ab
 

A9E0371 x DK-16/G-2 10.02
b
 5.43

ab
 71.90

bc
 604.8

ab
 

B0E0160 x 118/96B 11.15
abc

 3.61
b
 76.58

ab
 583.0

ab
 

88BM29 x 118/96B 10.43
b
 3.63

b
 71.59

bc
 574.7

ab
 

St Kn-435 9.90
bc

 3.82
b
 75.45

abc
 547.7

ab
 

88BM34 x 118/96B 11.77
abc

 6.61
a
 69.15

c
 204.5

bcd
 

88BM32 x PHK-42 11.25
abc

 4.54
abc

 72.92
b
 290.6

bc
 

B0E0158 x DK-16/G-2 11.71
abc

 5.49
ab

 71.98
bc

 284.8
bc

 
88BM31 x PHK-42 10.81

b
 5.62

ab
 70.90

bc
 279.2

bc
 

88BM41 x DK-16/G-2 12.81
ab

 5.35
ab

 67.28
c
 269.8

bc
 

88BM30 x PHK-42 10.37
b
 4.37

abc
 74.19

abc
 255.3

bc
 

74E3296 x PHK-42 11.37
abc

 5.72
ab

 71.77
bc

 181.8
cd

 
88BM31 x DK-16/G-2 12.93

a
 5.43

ab
 69.15

c
 137.9

cd
 

B0E0153 x PHK-42 12.22
ab

 5.28
ab

 72.22
b
 105.3

cd
 

74E3015 x PHK-42 11.51
abc

 4.93
abc

 75.11
abc

 85.5
d
 

St Lg-3475 9.41
bc

 4.39
abc

 74.38
abc

 487.7
abc

 
88BM41 x 118/96B 10.91

b
 3.93

b
 76.22

ab
 480.7

abc
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B0E0147 x 118/96B 10.87
b
 5.57

ab
 71.92

bc
 464.4

abc
 

A9E0257 x DK-16/G-2 9.94b
c
 3.37

b
 75.92

abc
 461.3

abc
 

B0E0160 x DK-16/G2 10.90
b
 3.16

b
 73.72

b
 454.2

abc
 

88BM32 x 118/96B 11.47
abc

 5.92
ab

 69.16
c
 428.6

abc
 

59E0316 x DK-16/G-2 10.04
b
 5.30

ab
 74.12

abc
 425.1

abc
 

A9E0371 x PHK-42 10.87
b
 4.27

abc
 74.37

abc
 420.2

abc
 

88BM29 x PHK-42 10.44
b
 4.77

abc
 74.02

abc
 411.1

abc
 

A9E0802 x DK-16/G-2 11.64
abc

 4.61
abc

 74.74
abc

 396.2
abc

 
A9E0660 x DK-16/G-2 10.70

b
 5.38

ab
 75.12

abc
 391.1

abc
 

59E0316 x PHK-42 10.61
b
 4.41

abc
 73.45

b
 388.6

b
 

88BM34 x PHK-42 10.86
b
 4.75

abc
 74.44

abc
 378.5

b
 

59E0316 x 118/96B 12.77
ab

 6.59
ab

 79.93
a
 359.0

b
 

56E0210 x 118/96B 10.50
b
 2.58

bc
 76.27

ab
 353.3

b
 

A8E0234 x DK-16/G-2 11.84
abc

 5.41
ab

 71.00
bc

 353.1
b
 

A9E0773 x PHK-42 11.57
abc

 4.83
abc

 74.99
abc

 352.4
b
 

56E0210 x DK-16/G-2 10.40
b
 5.48

ab
 77.85

ab
 344.5

b
 

88BM41 x PHK-42 10.85
b
 4.70

abc
 72.71

b
 341.0

b
 

88BM31 x 118/96B 11.55
abc

 3.25
b
 76.02

ab
 328.8

b
 

88BM32 x DK-16/G-2 10.16
b
 4.37

abc
 74.40

abc
 323.8

b
 

A9E0802 x 118/96B 10.74
b
 5.13

ab
 71.26

bc
 323.4

b
 

    a,b,c…….Достоверност при 0,05 / a,b,c………Significant at =0.05 
 

 
От проведеният анализ на биохимичните признаци и средната стойност на добива 
при 36 експериментални хибриди царевица могат да се направят следните изводи. 
 
Изводи 
 
Ниска степен на изменчивост е установена при признаците съдържание на 
скорбяла и протеин в царевичното зърно. Годините на изследване се различават в 
климатично отношение и варирането на добива по хибриди е доста голямо. 
По-голяма част от проучваните генотипове доказано надвишават средния добив за 
групата, а 5 от кръстоските надвишават по този показател всички останали 
варианти, а също и стандарти Кнежа 435 и LG-3475, което ги определя като ценни 
източници за селекция по продуктивност. 
Като надеждни източници за селекция на качество могат да се излъчат кръстоски: 
59E0316 x 118/96B, с високо съдържание на трите биохимични характеристики и 
88BM34 x 118/96B, 88BM41 x DK-16/G-2 и B0E0153 x PHK-42, съчетаващи високо 
съдържание на суров протеин и сурови мазнини в зърното. 
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Резюме 
 
В изследването са включени 14 експериментални хибрида, получени от 
кръстосването на предварително подбрани майчини компоненти с две тестерни 
линии – РНК-42 и DK-16/G2. Проучена беше продуктивността на хибридите при 
условия с напояване през периода 2014-2016 г. Установена беше положителна 
корелационна зависимост както между добива и някои от неговите структурни 
елементи (дължина на кочана, брой редове в кочана, маса на 1000 зърна, 
хектолитрова маса, дължина на зърното), така и между добива и три морфологични 
признака (височина на растението, дължина на лист и ширина на лист). Добре 
доказана отрицателна корелация беше установена между брой редове в кочана и 
маса на 1000 зърна (r=-0,631**). Недоказана отрицателна корелация беше 
установена между: хектолитрова маса, маса на 1000 зърна и височина на растение 
(r=-0,254 и r=-0,063), както и между броя на редовете в кочана, височина на 
растението и ширината на листа (r=-0,221 и r=-0,152). Корелацията между 
признаците може да послужи в процеса на подбор при създаване на генотипове с 
подходящо качество и характеристики. 
Ключови думи: експериментални хибриди, тестерни линии, корелация 
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Abstract 
 
That investigation includes 14 experimental maize hybrids, received by crosses between 
female prebriding components with two tester lines – РНК-42 and DK-16/G2. Productivity 
of hybrids under conditions of irrigation for the period 2014-2016 were studied. It was 
established a positive correlation both between grain yield and some of its structural 
elements (length of the ear, number of rows of the ear, mass of the 1000 grains, 
hectoliter mass, length of grain) and between the grain yield and the three morphological 
traits the plant (height of the plant, length of the leaf blade and width of the leaf blade). 
Well-proven negative correlation between number of rows of the ear and mass of the 
1000 grains (r=-0,631**) was established. Not significant negative correlation between 
hectolitre mass, mass of the 1000 grains and height of the plant, both between number of 
rows of the ear, height of the plant and width of the leaf blade (r=-0,254, r=-0,063, r=-
0,221 and r=-0,152) was established. The correlation between the traits may serve to the 
selection process of creating of genotypes with appropriate quality and characteristics. 
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Въведение 

 
Необходимостта от разширяване на генетичната основа и генетичният фонд при 
селекция на царевицата, налага непрекъснато изучаване на новосъздадени и 
разпространени в света хибриди (Ангелов и др., 1995), а създаването на нови 
хибриди и внедряването им в производството изисква проучване върху тяхната 
продуктивност и други важни стопански качества (Вълчинков и др., 2001). Това е 
предмет на задълбочени и целенасочени изследвания, върху които непрекъснато 
се работи (Делибалтова и др., 2009). Въз основа на тези проучвания в 
производството се включват нови царевични хибриди с висок генетичен потенциал. 
Отглеждането им в различни агроекологични райони на страната представлява 
голям интерес и има важно научно и практическо значение (Стоянов и др., 2001; 
Петров и др., 2003).  
При селекция на нови хибриди и изходни форми при царевицата е важно да се знае 
кои от признаците се наследяват взаимосвързано и кои – независимо един от друг. 
Това дава възможност своевременно да се определи посоката на отбора по един 
или няколко желани признаци и свойства (Ангелов и др., 2009). Резултатите от 
изследваните корелационни зависимости невинаги са еднопосочни. Те зависят от 
типа на хибрида, условията на отглеждане, броя на генотиповете, включени в 
проучваната извадка и др. (Илчовска, 2012). 
Корелационните връзки между морфологичните и стопанските признаци на 
растенията при линиите и хибридите царевица многократно са били проучвани. 
Много автори установяват връзка между тях и стигат до извода, че при 
целенасочен отбор на подходящи признаци, селекционните програми за създаване 
на нови хибриди с ценни стопански качества ще бъдат по-ефективни и по-
опростени (Костюченко, 1976; Зозуля, 1979; Югенхаймер, 1979).  
Целта на настоящото проучване беше да се изследват някои корелационни 
зависимости между морфологични и стопански признаци на експериментални 
хибриди царевица от групата на средноранните (ФАО 400-500), отглеждани при 
условия с напояване. 
 
Материал и методи 
 
Проучването е извършено през периода 2012-2015 г. в опитното поле на ИРГР-
Садово, с 14 броя експериментални хибриди при условия с напояване.  
Опитите са залагани по блоковия метод в две повторения, с големина на опитната 
парцелка 10 m

2
. Гъстотата на посева е в съответствие с ФАО групата на хибридите 

– 5000 раст/da. Почвеният тип е ливадно-канелена смолница, а агротехниката на 
отглеждане е по възприетата за региона.  
Отчитани са признаците: вегетационен период и морфологичните признаци 
височина на растението, дължина и ширина на прикочанния лист. Анализирани са 
добивът на зърно и елементите му: дължина и брой редове на един кочан, дължина 
на зърното, хектолитрова маса и маса на 1000 зърна. Биометричните измервания 
са извършени върху 30 растения в двете повторения, във фаза масов цъфтеж на 
метлиците, а лабораторните измервания – на кочаните на същите растения. 
Корелационните връзки между признаците са оценени с помощта на коефициента 
на корелация (r) (Генчев и др., 1975; Димова и др., 1999). 
 
 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

196 

 

Резултати и обсъждане 
 
Анализът на метеорологичните условия през проучвания период позволи да бъдат 
определени 2013 г. и 2014 г. като по-благоприятни за растежа и развитието на 
растенията (фиг. 1). През 2012 г. средномесечната температура се доближава до 
тази за многогодишния период, като изключение правят месеците август и 
септември. Количеството и разпределението на валежите, обаче е много 
неравномерно – пълната им липса през месеците юли и август, съчетана с ниска 
относителна влажност на въздуха съвпада с периодите изметляване и наливане на 
зърното, което постави на изпитание генетичните заложби на кръстоските. Това 
наложи напояване на растенията. Като по-малко благоприятна за царевицата е 
определена също и 2015 г. Средната месечна температура е близка до 
температурата за 115 годишния период, но маломерните валежи и ниска 
относителната влажност на въздуха по време на протичане на критичните за 
растенията фази (изметляване и цъфтеж на кочана) се отразиха неблагоприятно на 
процесите на опрашване и оплождане на кочаните. В резултат на рискови за 
царевицата климатични фактори (бурен вятър и градушка) през месец август, 
хибридите не можаха да проявят продуктивните си възможности, което доведе до 
компрометиране на добива. По-благоприятното съчетание на атмосферна 
температура, почвена и въздушна влага през вегетацията е предпоставка за 
получаване на по-високи добиви през втората и третата година на проучване 
(фиг.1). 
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Фиг. 1. Среднодневна температура (°С), сума на валежите (mm/m

2
) и относителна 

влажност на въздуха (%) през периода 2012-2015 
Fig. 1. Average daily temperature (°С), rainfall (mm/m

2
) and relative air humidity (%) 

during the period 2012-2015 
 
Таблица 1. Корелационни връзки между някои признаци при експериментални 
хибриди царевица 
Table 1. Correlations between some traits of experimental maize hybrids 
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1. 1 0.394** 0.323* 0.141 0.407** 0.287 0.392** 0.318* 0.419** 0.393** 

2.  1 0.583** 0.282* 0.175 0.372** 0.227 0.288* 0.470** 0.337* 
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3.  
 

1 0.406** 0.299* -0.631** 0.343* -0.221 0.305* -0.152 

4.  
  

1 0.285 -0.254 0.196 -0.063 0.254 0.076 

5.  
   

1 0.373** 0.160 0.198 -0.002 0.474** 

6.  
    

1 0.047 0.041 0.336* 0.472** 

7.  
     

1 0.151 0.176 0.021 

8.  
      

1 0.664** 0.436** 

9.  
       

1 0.404** 

10.  
        

1 

Достоверност при/Significant at = 0.05 (*),  = 0.01 (**) 

 
Прилагането на корелационният анализ за определяне на фенотипните 
корелационни коефициенти между добива на зърно и всеки един от неговите 
компоненти (признаци), както и взаимодействието помежду им, позволява да се 
определи доколко отделните признаци са подходящо съчетани в изследваните 
местни образци. Освен разкриването на съществуващите връзки между 
признаците, той дава възможност да се насочи селекцията в желаната посока, да 
се отстранят недостатъците в отделните генотипове и да се усъвършенстват за 
бъдеща селекционно-подобрителна работа. 
На таблица 1 са представени резултатите от корелационните зависимости между 
признаците: вегетационен период, добив на зърно и някои от неговите компоненти 
(признаци), както и степента на достоверност при Р5% и Р1%.  
Вегетационният период е в доказана силна положителна корелационна връзка с 
дължината (r=0,419**) и ширината (r=0,393**) на прикочанния лист, а също така и с 
хектолитровата маса (r=0,407**) и дължина на зърното (r=0,392**). Доказана 
положителна корелация е установена между вегетационния период и добива 
(r=0,394**). 
Добивът при проучваните кръстоски корелира положително с всички изследвани 
признаци. Най-силна положителна корелация съществува между добива и 
дължината на кочана (r=0,583**), както и между добива и дължината на 
листа(r=0,470**), между добив и маса на 1000 зърна (r=0,372**). Средна по 
значимост е корелационната зависимост между добива и ширината на листа 
(r=0,337*). По-слаба положителна корелация е установена между добива и броя на 
редовете в кочана (r=282*), което потвърждават по-ранни изследвания на други 
автори (Киряков и др., 1965; Петровска и др., 2010). 
Дължината на кочана е в положителна, добре доказана зависимост от броя на 
редовете в кочана (r=0,406**) и в отрицателна такава с масата на 1000 зърна (r=-
0,631**). Слаба положителна корелация е установена между дължината на кочана и 
дължината на зърното (r=0,343*), дължината на листа (r=0,305*), а също и 
хектолитровата маса (r=0,299*). 
Недоказани положителни и отрицателни корелационни връзки съществуват между 
хектолитровата маса и останалите изследвани признаци. 
Между масата на 1000 зърна, хектолитровата маса и ширината на прикочанния 
лист съществува доказана положителна корелация, съответно (r=0,373**) и 
(r=0,474**). 
Признакът дължина на зърното реализира най-висока корелация с ширината на 
прикочанния лист (r=0,472**), при дължината на листа тя е слаба (r=0,336*), а при 
останалите признаци – недоказана. 
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Височината на растението е в слаба положителна корелация с продължителността 
на вегетационния период (r=0,318*) и недоказани корелационни зависимости с 
останалите признаци. 
Най-висока, доближаваща се до 1 (пълна корелация) е тази между дължината на 
листа и височината на растението (r=0,664**). Силни корелационни връзки 
съществуват също и между дължината на листа, добива на зърно и вегетационния 
период (r=0,470**),(r=0,419**). Доказана положителна корелация е установена и 
между дължината на листа, дължината на кочана и масата на 1000 зърна 
(r=0,336*),(r=0,305*). 
Признакът ширина на прикочанния лист има добре доказана положителна 
корелационна зависимост със стопанските признаци – хектолитрова маса и маса на 
1000 зърна (r=0,474**), (r=0,472**), а също така и с другите два морфологични 
признака: дължина на лист и височина на растението - (r=0,436**) и (r=0,404**). 
Доказана корелация е установена също и между ширината на листа, дължината на 
вегетационния период и добив зърно (r=0,393**),(r=0,337*). Единствено между 
дължината на кочана и ширината на прикочанния лист корелацията е недоказана и 
с отрицателен знак (r=-0,152). 
От извършения анализ на корелационните връзки между изследваните биологични, 
морфологични и стопански признаци при 14 експериментални хибрида могат да се 
направят следните изводи. 
 
Изводи 
 
Установени са положителни корелационни зависимости между добива, 
вегетационният период и някои морфологични и стопански признаци при набор от 
14 средно ранни експериментални хибрида царевица. 
С висока степен на достоверност са корелационните коефициенти на добива с 
дължината на кочана, дължината на листа и масата на 1000 зърна.  
Трите морфологични признака, корелират д положително и достоверно с 
вегетационния период и стопанските признаци, с изключение на дължината на 
кочана. 
Между елементите на кочана и зърното са установени положителни корелационни 
връзки с различна степен на достоверност. Корелацията между масата на 1000 
зърна и дължината на кочана е отрицателна, с висока степен на значимост, а 
между масата на 1000 зърна и броя на редовете в кочана е недоказана. 
Разкриването на съществуващите взаимовръзки между отделните признаци, 
особено тези с високо ниво на значимост, дава възможност да се насочи 
селекцията в желаната насока, да се отстранят недостатъците в отделните 
генотипове и да се усъвършенстват за бъдеща селекционно-подобрителна работа. 
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Резюме 
 
Целта на настоящото изследване е да се направи оценка на естествени екотипове 
и сортове от тръстиковидна власатка /Festuca arundinacea Schreber/ по някои 
химични показатели.  
През периода 2010-2012 година в опитното поле на ИРГР – Садово, e заложен 
микроопит по латински правоъгълник в три рандомизирани повторения, включващ 9 
образци, с обща площ за всеки образец от 27 m

2
. 

Отчетени са от първи подраст добивите на свежа, въздушно суха и абсолютно суха 
маса от единица площ. 
Определено е съдържанието на: суров протеин, сурови влакнини, сурова пепел, 
сурови мазнини, сухо вещество, както и на безазотни екстрактни вещества (БЕВ). 
Установени и доказани са разликите между сортове и екотипове при изследваните 
показателите: сурови влакнини и сурова пепел; сухо вещество и БЕВ. Получените 
резултати определя образците като ценна генетична плазма за по-нататъшни 
изследвания в подобрителната работа при тръстиковидната власатка.  
Ключови думи: тръстиковидна власатка, оценка, естествени екотипове, сортове, 
биохимични показатели 

 
Characterization of ecotypes and varieties of tall fescue /Festuca arundinacea 

Schreber/ in chemical traits 
 

Maria Petrova, Maria Sabeva 
 

Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov”, Sadovo, 2 Droujba str., 4122, 
Bulgaria 
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Abstract 
 
The aim of the study is to establish seven biochemical traits of natural ecotypes and 
varieties of tall fescue /Festuca arundinacea Schreber/. During the period 2010-2012 year 
in the experimental field of IPGR – Sadovo, is embedded experience Latin rectangle in 
three randomized replications, including 9 accessions. The total area of each accession 
is 27 m2. There are established proven differences between varieties and ecotypes in the 
traits: crude fiber and crude ash to air dry matter; dry matter and nitrogen-free extract. 
The results determined the accessions as valuable germplasm for further research in the 
improvement work at tall fescue. 
Keywords: tall fescue, characterization, natural ecotypes, varieties, chemical traits 
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Въведение 
 
Тръстиковидната власатка е малко позната у нас като културен вид. Тя се отглежда 
главно поради добрата си екологична пластичност, студоустойчивост и по-дългия 
си вегетационен период.Тя е редкотуфеста, дълготрайна трева, която се развива 
бързо и е с голяма конкурентна сила. В райони с по-топли зими вегетира 
непрекъснато и се използва за зимна паша. Оползотворява се сенокосно или 
пасищно, като по-добри резултати дава пасищното използване, тъй като в по-късни 
фази силно загрубява (Костов и Павлов, 1999). 
Изучаването на добива и качествените показатели на фуражните култури е важна 
част при селекционно подобрителната работа (Bumane, 2010; Kocer and Albayrak, 
2012; Bijelić et al., 2014). 
Проучването на биохимичния състав на фуражните треви е от значение не само за 
храненето на животните, но и за правилното използване и подобряване на 
естествените пасища и ливади. Първите сведения за подобен род изследвания у 
нас са от 1926 година на Ив. Попов и Ж. Ганчев. 
Редица автори установяват зависимост между промените в добива, състава, 
смилаемостта и енергийната хранителност на зелената трева и сеното от 
планинските ливади в районите на Троян, Петрохан, Смолян, Плевен и др. 
(Чешмеджиев, 1980).  
Целта на настоящето изследване е проучване на биохимичния състав на девет 
образци тръстиковидна власатка, от които шест екотипа са колекционирани в 
различни райони на България. 
 
Материал и методи 
 
През периода 2010-2012 година в опитното поле на ИРГР – Садово, e заложен 
микроопит по латински правоъгълник в три рандомизирани повторения, включващ 9 
образци, с обща площ за всеки образец от 27 m

2
. 

Отчетени са от първи подраст добивите на свежа, въздушно суха и абсолютно суха 
маса от единица площ. Първата коситба е извършена през месец май, когато 
всички образци са встъпили във фаза изметляване. 
Като контроли са използвани сортовете Албена (България), Barolex и Belfine 
(Швейцария). 
За да се оценят образците по качество са определени съдържание на: суров 
протеин, сурова пепел, сурови мазнини, безазотни екстрактни вещества (БЕВ) (% 
към абсолютно сухо вещество)  и сурови влакнини (% към въздушно сухо вещество) 
(Сандев, 1979), преизчислени за единица площ – kg/da. 
За определяне на разликите в съдържанието на биохимичните показатели е 
използван дисперсионен анализ (Генчев и др., 1975). 
 
Резултати и обсъждане 
 
В таблица 1 е представено съдържанието на суров протеин изразен в kg/da към 
абсолютно сухо вещество. При изследваните екотипове и сортове от Festuca 
arundinacea при първи откос то варира от 96,51 kg/da за екотип Драгомирово до 
119,27 kg/da при екотип Триград. Спрямо използваните контроли по този показател 
не са доказани разлики между тях. Всички изследвани образци попадат в една 
група. 
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Таблица 1. Съдържание на суров протеин, kg/da, първи откос, средно за периода 
2010-2012г. 

№ 
 

Екотип 
сорт 

Суров 
протеи

н 
kg/da 

±D 
Албена 

±D 
Barolex 

±D 
Belfine 

% 
Албена 

% 
Barolex 

% 
Belfine 

Доказаност 

Албена Barolex Belfine 

1 Албена 116,06 0,00 1,23 5,29 100,00 101,07 104,78 n.s n.s n.s 

2 Barolex 114,84 -1,23 0,00 4,07 98,94 100,00 103,67 n.s n.s n.s 

3 Belfine 110,77 -5,29 -4,07 0,00 95,44 96,46 100,00 n.s n.s n.s 

4 Банско 108,68 -7,39 -6,16 -2,09 93,64 94,64 98,11 n.s n.s n.s 

5 Гумошник 109,86 -6,20 -4,98 -0,91 94,65 95,66 99,18 n.s n.s n.s 

6 Арап. м-р 100,84 -15,23 -14,00 -9,94 86,88 87,81 91,03 n.s n.s n.s 

7 Триград 119,27 3,20 4,43 8,49 102,76 103,85 107,67 n.s n.s n.s 

8 Чокманово 105,67 -10,40 -9,17 -5,11 91,04 92,01 95,39 n.s n.s n.s 

9 Драгомирово 96,51 -19,55 -18,32 -14,26 83,16 84,04 87,13 n.s n.s n.s 

GD 5%   20,19;      1%   27,82;      0,1% 38,24 
 
Съдържанието на сурови влакнини варира в границите от 311,46 kg/da до 420,51 
kg/da (въздушно сухо вещество) таблица 2. Спрямо контрола Албена сортовете 
Barolex и Belfine и екотипове Гумошник, Триград и Драгомирово имат доказано по-
ниско съдържание на влакнини. Екотиповете Банско, Араповски манастир и 
Чокманово превъзхождат контролите Barolex и Belfine, а екотип Гумошник - само 
Belfine. Разликите са доказани при различни степени на свобода. 
 
Таблица 2. Съдържание на сурови влакнини, kg/da , първи откос, средно за периода 
2010-2012г. 

№ 

 

Екотип 

сорт 

Сурови 

влакнини 

kg/da 

±D 
Албена 

±D 
Barolex 

±D 
Belfine 

% 

Албена 

% 

Barolеx 

% 

Belfine 

Доказаност 

Албена 
Barole

x 

Belfin
e 

1 Албена 420,51 0,00 95,06 97,50 100,00 129,21 130,19 n.s +++ +++ 

2 Barolex 325,45 -95,06 0,00 2,44 77,39 100,00 100,76 - - - n.s n.s 

3 Belfine 323,01 -97,50 -2,44 0,00 76,81 99,25 100,00 - - - n.s n.s 

4 Банско 376,07 -44,44 50,62 53,06 89,43 115,55 116,43 n.s + + 

5 Гумошник 367,94 -52,57 42,49 44,93 87,50 113,06 113,91 - n.s + 

6 Арап. м-р 394,03 -26,48 68,57 71,02 93,70 121,07 121,99 n.s ++ ++ 

7 Триград 364,50 -56,01 39,04 41,49 86,68 112,00 112,84 - n.s n.s 

8 Чокманово 386,55 -33,96 61,10 63,55 91,93 118,77 119,67 n.s + ++ 

9 Драгомирово 311,46 -109,05 -14,00 -11,55 74,07 95,70 96,42 - - - n.s n.s 

GD 5%   44,68;       1%   61,56;      0,1%    84,62 
 
Съдържанието на сурова пепел, представено в таблица 3 варира от 82,18 kg/da до 
106,95 kg/da. Само екотип Драгомирово е с доказано по-ниско съдържание спрямо 
контролите Албена и Belfine, при GD 5%. Спрямо контрола Barolex всички образци 
са с близки стойности и попадат в неговата група. 
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Таблица 3. Съдържание на сурова пепел, kg/da, първи откос, средно за периода 
2010-2012г.  

№ 

 

Екотип 

сорт 

Сурова 
пепел 
kg/da 

±D 
Албена 

±D 
Barolex 

±D 
Belfine 

% 
Албена 

% 
Barolex 

% 
Belfine 

Доказаност 

Албена Barolex Belfine 

1 Албена 106,95 0,00 13,09 7,09 100,00 113,94 107,10 n.s n.s n.s 

2 Barolex 93,86 -13,09 0,00 -6,00 87,76 100,00 94,00 n.s n.s n.s 

3 Belfine 99,86 -7,09 6,00 0,00 93,37 106,39 100,00 n.s n.s n.s 

4 Банско 98,56 -8,39 4,69 -1,30 92,15 105,00 98,70 n.s n.s n.s 

5 Гумошник 103,35 -3,60 9,49 3,49 96,64 110,11 103,50 n.s n.s n.s 

6 Арап. м-р 99,55 -7,40 5,69 -0,31 93,08 106,06 99,69 n.s n.s n.s 

7 Триград 100,23 -6,72 6,36 0,37 93,71 106,78 100,37 n.s n.s n.s 

8 Чокманово 103,73 -3,22 9,86 3,87 96,99 110,51 103,87 n.s n.s n.s 

9 Драгомирово 82,18 -24,78 -11,69 -17,68 76,84 87,55 82,29 - n.s - 

GD 5%  16,76;      1%   23,09;      0,1% 31,74 
 
Съдържанието на сурови мазнини е в границите от 10,45 kg/da при екотип 
Араповски манастир до 13,28 kg/ при екотип Чокманово, таблица 4. Спрямо 
контролните сортове Албена, Barolex и Belfine не са доказани разлики по 
съдържание на сурови мазнини както между тях, така и между тях и екотиповете. 
Всички изследвани образци попадат в една група. 
 
Таблица 4. Съдържание на сурови мазнини, kg/da, първи откос, средно за периода 
2010-2012г. 

№ 

 

Екотип 

сорт 

Сурови 
мазнини 

kg/da 

±D 
Албена 

±D 
Barolex 

±D 
Belfine 

% 

Албена 

% 

Barolex 

% 

Belfine 

Доказаност 

Албена 
 
Barolex 

Belfine 

1 Албена 10,61 0,00 -0,72 -0,07 100,00 93,64 99,39 n.s n.s n.s 

2 Barolex 11,33 0,72 0,00 0,66 106,79 100,00 106,14 n.s n.s n.s 

3 Belfine 10,67 0,07 -0,66 0,00 100,61 94,21 100,00 n.s n.s n.s 

4 Банско 10,59 -0,02 -0,74 -0,08 99,82 93,47 99,22 n.s n.s n.s 

5 Гумошник 12,57 1,96 1,24 1,90 118,51 110,97 117,79 n.s n.s n.s 

6 Арап. м-р 10,45 -0,16 -0,88 -0,22 98,50 92,24 97,90 n.s n.s n.s 

7 Триград 12,55 1,94 1,22 1,88 118,31 110,78 117,59 n.s n.s n.s 

8 Чокманово 13,28 2,68 1,96 2,61 125,23 117,27 124,47 n.s n.s n.s 

9 Драгомирово 11,36 0,76 0,04 0,69 107,16 100,34 106,50 n.s n.s n.s 

GD 5%   4,71;      1%   6,50;     0,1%   8,93 
 
Съдържанието на сухо вещество варира от 798,00 kg/da до 1050,55 kg/da, таблица 
5. Спрямо контрола Албена доказано по-ниско е съдържанието му при сортовете 
Barolex и Belfine и екотиповете Триград и Драгомирово. Екотиповете Араповски 
манастир и Чокманово имат доказано повече сухо вещество от контрола Barolex. 
Спрямо контролния сорт Belfine всички екотипове имат близко съдържание и те 
попадат в неговата група. 
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Таблица 5. Съдържание на сухо вещество, kg/da, първи откос, средно за периода 
2010-2012г. 

№ 

 

Екотип 

сорт 

Сухо 

вещество 

kg/da 

±D 
Албена 

±D 
Barolex 

±D 
Belfine 

% 
Албена 

% 
Barolex 

% 
Belfine 

Доказаност 

Албена 
 
Barolex 

Belfine 

1 Албена 1050,55 0,00 202,07 167,89 100,00 123,82 119,02 n.s ++ ++ 

2 Barolex 848,48 -202,07 0,00 -34,19 80,76 100,00 96,13 - - n.s n.s 

3 Belfine 882,67 -167,89 34,19 0,00 84,02 104,03 100,00 - - n.s n.s 

4 Банско 961,23 -89,32 112,75 78,57 91,50 113,29 108,90 n.s n.s n.s 

5 Гумошник 953,99 -96,56 105,51 71,33 90,81 112,44 108,08 n.s n.s n.s 

6 Арап. м-р 979,77 -70,78 131,29 97,11 93,26 115,47 111,00 n.s + n.s 

7 Триград 922,01 -128,55 73,53 39,34 87,76 108,67 104,46 - n.s n.s 

8 Чокманово 968,71 -81,85 120,23 86,04 92,21 114,17 109,75 n.s + n.s 

9 Драгомирово 798,00 -252,55 -50,48 -84,66 75,96 94,05 90,41 - - - n.s n.s 

GD 5%  119,54;      1%   164,71;     0,1%   226,40 
 
В таблица 6 е представено съдържанието на безазотни екстрактни вещества (БЕВ). 
За периода на изследване то варира в границите от 340, 82 kg/da до 456,63 kg/da. 
Спрямо контрола Албена доказано по-ниско е съдържанието му при сортовете 
Barolex и Belfine и екотиповете Триград и Драгомирово. Екотиповете Банско, 
Гумошник и Араповски манастир съдържат доказано повече БЕВ спрямо контрола 
Barolex. Всички екотипове имат близко съдържание сравнено с контрола Belfine и 
разликите са недоказани. 
 
Таблица 6. Съдържание на Безазотни екстрактни вещества (БЕВ), kg/da първи 
откос, средно за периода 2010-2012г. 

№ 

 

Образец 

сорт 

БЕВ 

kg/da 

±D 
Албена 

±D 
Barolex 

±D 
Belfine 

% 
Албена 

% 
Barolex 

% 
Belfine 

Доказаност 

Албена  Barolex Belfine 

1 Албена 456,63 0,00 97,24 65,93 100,00 127,06 116,87 n.s ++ + 

2 Barolex 359,39 -97,24 0,00 -31,31 78,71 100,00 91,99 - - n.s n.s 

3 Belfine 390,70 -65,93 31,31 0,00 85,56 108,71 100,00 - n.s n.s 

4 Банско 423,42 -33,21 64,03 32,72 92,73 117,82 108,38 n.s + n.s 

5 Гумошник 416,83 -39,80 57,44 26,13 91,28 115,98 106,69 n.s + n.s 

6 Арап. м-р 428,30 -28,32 68,91 37,60 93,80 119,17 109,62 n.s + n.s 

7 Триград 385,94 -70,68 26,55 -4,76 84,52 107,39 98,78 - n.s n.s 

8 Чокманово 410,16 -46,47 50,76 19,46 89,82 114,13 104,98 n.s n.s n.s 

9 Драгомирово 340,82 -115,80 -18,57 -49,88 74,64 94,83 87,23 - - - n.s n.s 

GD 5%   56,49;      1%   77,83;     0,1%   106,98 
 
Получените резултати за всички сортове и екотипове обогатяват информацията за 
образците от вида тръстиковидна власатка в ex situ колекция.  
 
Изводи 
 
Екотип Триград е с най-високо съдържание на суров протеин – 119,27 kg/da, а 
екотип Чокманово е с най-високо на сурови мазнини – 12,55 kg/da.  
При екотип Драгомирово е установено най-ниско съдържание по всички изследвани 
биохимични показатели с изключение на сурови мазнини.  
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Българският сорт Албена е с най-високо съдържание на сурови влакнини (420,51 
kg/da), сурова пепел (106,95 kg/da), сухо вещество (1050,55 kg/da) и БЕВ (456,63 
kg/da ).  
Двата референтни швейцарски сорта – Barolex и Belfine, заемат междинно 
положение. 
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Резюме 
 
Проведено е проучване за проследяване устойчивостта на образци от род Festuca 
към причинителя на коронеста ръжда /Puccinia coronifera Kleb./. Изследването e 
проведено при полски условия и естествен инфекциозен фон през периода 2014 - 
2015 година. Оценката е извършена върху 20 растения от всеки образец. Отчетени 
са тип на инфекция и степен на нападение по скали, предложени от Johnston and 
Browder (1966) и Димов (1988). Видът Festuca pratensis притежава по-висока 
устойчивост спрямо вида Festuca arundinacea. През двете години от изпитването 
шест образци ливадна власатка показват напълно устойчива реакция – VR, (0,0 %), 
в това число четири екотипа с български произход (Детелина, Оризаре, Рилски 
манастир и Кюстендил) и два интродуцирани сорта с различен произход - 
Швейцария (Preval) и Германия (Cosmolit). Българският екотип Пампорово и 
четирите швейцарски екотипа (Grandval, Marbach, Fahy и Brandӧsch) проявяват 
устойчива реакция (R), (0,0 % - 5,0 %). При вида тръстиковидна власатка всички 
образци проявяват чувствителна реакция към патогена с нападение, вариращо в 
широки граници и характеризиращи се с добре развито спороношение. Екотип 
Банско е с най-високо изразена чувствителна реакция (S). 
Ключови думи: ръжда, проучване, екотипове, сортове, род, власатка 
 
Study of the resistance of ecotypes and varieties of genus Festuca to the agent of 

crown rust /Puccinia coronifera Kleb./ 
 

Petar Chavdarov, Maria Petrova 
 

Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov”, Sadovo, 2 Droujba str., 4122, 
Bulgaria 

 
chavdarov_petar@abv.bg 

Abstract 
 
The study was conducted to track the resistance of accessions of genus Festuca to the 
agent of crown rust /Puccinia coronifera Kleb./. The testing was done under field 
conditions and natural infectious background during the period 2014 - 2015 year. The 
assessment was made on 20 plants per accession, taking into account the type of 
infection  and degree of attack on the scale proposed by Johnston and Browder (1966) 
and Dimov (1988). The species Festuca pratensis had a higher resistance to species 
Festuca arundinacea. Six accessions of meadow fescue were fully resistant reaction - 
VR, (0,0 %), from them four ecotype with origin Bulgaria (Detelina, Orizare, Rila 
Monastery and Kiustendil) and two introduced varieties with different origin - Switzerland 
(Preval) and Germany (Cosmolit). Bulgarian ecotype Pamporovo and four Swiss 
ecotypes (Grandval, Marbach, Fahy and Brandӧsch) were showed resistant reaction (R), 
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(0,0 % – 5,0 %). All accessions of the species tall fescue were showed a sensitive 
reaction. The ecotype Bansko had the most highly sensitive reaction (S). 
Keywords: rust, study, ecotypes, varieties, genus, fescue 
 
Въведение 
 
Многогодишните житни фуражни треви, към които принадлежи род Власатка, 
притежават редица ценни качества, които могат да се използват при решаването на 
проблема за производството на повече фуражи за животновъдството. Голямата 
екологична пластичност и приспособимост, с които те се характеризират, определят 
широкото им разпространение в естествените ливада и пасища, като заемат до 80-
90 % от тревостоя (Костов и Павлов, 1999). За запазване на добрите фуражни 
качества на тревите, редица изследователи насочват вниманието си за търсене на 
източници на устойчивост към причинителя на една от най-важните гъбни болести – 
коронестата ръжда. Braverman (1986) установява високо нападение от този патоген 
в редица Европейски държави. Potter et al. (1990) съобщават, че във 
Великобритания и Западна Европа, ръждата е често срещано заболяване по 
райграса. Reheul et al. (2000) считат, че ръждата е все по-разпространено 
заболяване, което се наблюдава в края на лятото и есента, но има сведения и за 
по-ранна поява.  
У нас Кътова (2015) провежда селекционна оценка за нападение от коронеста 
ръжда при естествен инфекциозен фон на хибриди Festulolium и F1 потомствата им, 
като установява нападение от патогена при един от проучените варианти на 
хибридите тип Festuca pratensis.  
Станчева (2002) наблюдава коронеста ръжда и я описва по редица житни фуражни 
треви, като споменава и за разпространението на 10 специализирани форми. 
Целта на настоящата разработка е проучване устойчивостта към причинителя на 
коронеста ръжда при естествени екотипове от видовете ливадна и тръстиковидна 
власатка, които са колекционирани от различни райони на България. 
 
Материал и методи 
 
През периода 2014-2015 година в опитното поле на ИРГР – Садово, e заложен 
опит, включващ 12 образци ливадна /Festuca pratensis Huds./ и 9 образци 
тръстиковидна власатка /Festuca arundinacea Schreber/. От всеки образец през 
месец април 2014 година са разсадени по 20 растения от предварително подготвен 
разсад. Общата площ за всеки образец е 2,8 m

2
.  

От вида ливадна власатка в изследването са включени шест български и четири 
швейцарски естествени екотипа, както и два сорта с различен произход - 
Швейцария (Preval) и Германия (Cosmolit). Образците от вида тръстиковидна 
власатка представляват шест български екотипа и три сорта, от които един с 
произход България (Албена) и два с произход Швейцария (Barolex и Belfine). 
Реакциите, които определят отношението на гостоприемника (растението) към 
фитопатогена (паразита), са твърде сложни. Многообразието от имунитетни прояви 
се разграничава, като се избират за показателни две основни измерения – качество 
и количество на различията. Оценката на изпитваните материали по тип на 
инфекция е извършена по скала, предложена от Johnston and Browder (1966): VR 
(имунен); R (устойчив); MR (средно устойчив); MS (средно чувствителен); S 
(чувствителен). Степента на нападение е по скала, предложена от Димов (1988): 0-
5%; 6-10%; 11-25%; 25-40%; 41-65%; 66-100%. Това е количествена мярка, която 
може да се изрази с процента на засегнатата от патогена площ върху здравото 
растение. 
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Резултати и обсъждане 
 
Резултатите от проведеното проучване за устойчивост към причинителя на 
коронеста ръжда /Puccinia coronifera Kleb./, при двата вида власатка, при полски 
условия и естествен инфекциозен фон, са отразени в таблици 1 и 2 и снимки 1, 2, 3, 
4, 5 и 6.  
 

 

Снимка 1. Микроскопска 
снимка на инфектиран 
лист на Festuca pratensis 
от причинителя на 
коронеста ръжда - Puccinia 
coronifera 

 

 
През месеците септември и октомври в годините на изследване се наблюдават 
благоприятни условия за развитието и разпространението на причинителя на 
коронестата ръжда. Видът Festuca pratensis притежава по-висока устойчивост 
спрямо вида Festuca arundinacea. През двете години шест образци Festuca pratensis 
са напълно устойчиви – VR, от тях четири екотипа с български произход (Детелина, 
Оризаре, Рилски манастир и Кюстендил) и два интродуцирани сорта с различен 
произход - Швейцария (Preval) и Германия (Cosmolit). Българският екотип 
Пампорово и четирите швейцарски екотипа (Grandval, Marbach, Fahy и Brandӧsch) 
проявяват устойчива реакция - R, със степен на нападение 5%. При тях се 
наблюдават хлоротични и некротични зони без спороношение на патогена. Само 
екотип Марица има средна устойчивост - MR, със степен на нападение 20% 
(таблица 1). 
 
Таблица 1. Образци Festuca pratensis, участващи в полски опит за устойчивост към 
патогена на коронеста ръжда /Puccinia coronifera/ 

№ Каталожен 
номер 

Образец 2014 година 2015 година 

Степен на 
нападение 

Тип на 
инфекция 

Степен на 
нападение 

Тип на 
инфекция 

1 A5E0001 Детелина 0% VR 0% VR 

2 A7E0005 Оризаре 0% VR 0% VR 

3 A7E0008 Марица 20% MR 20% MR 

4 98E0012  Рилски 
манастир 

0% VR 0% VR 

5 98E0020 Кюстендил 0% VR 0% VR 

6 98E0008 Пампорово 5% R 5% R 

7 A6000215 Grandval 5% R 5% R 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

210 

 

8 A8214/03 Marbach 5% R 5% R 

9 A8131/06 Fahy 5% R 5% R 

10 A8141/06 Brandösch 5% R 5% R 

11 A6000212 сорт Preval 0% VR 0% VR 

12 A6000213 сорт Cosmolit 0% VR 0% VR 

 
При вида Festuca arundinacea за двете години на проучване всички образци 
проявяват чувствителна реакция към патогена с нападение, вариращо в широки 
граници и характеризиращи се с добре развито спороношение. Екотип Банско е с 
най-високо изразена чувствителна реакция (S) с 50% поражение на листната площ 
през 2014 година и 40% - през 2015 година (таблица 2). 
 
Таблица 2. Образци Festuca arundinacea, участващи в полски опит за устойчивост 
към патогена на коронеста ръжда /Puccinia coronifera/ 

№ Каталожен 
номер 

Образец 2014 година 2015 година 

Степен на 
нападение 

Тип на 
инфекци

я 

Степен на 
нападение 

Тип на 
инфекц

ия 

1 97BM0023 сорт Албена 10% S 10% S 

2 A7000092 сорт Barolex 10% S 5% S 

3 A7000093 сорт Belfine 20% S 20% S 

4 A7E0011  Банско 50% S 40% S 

5 A6E0035 Гумошник 20% S 10% S 

6 A6E0036 Араповски манастир 40% S 30% S 

7 A6E0037 Триград 20% S 20% S 

8 A6E0042 Чокманово 30% S 20% S 

9 92E0045 Драгомирово 10% S 30% S 

 
Снимки 2,3,4,5,6. Типове на инфекция към причинителя на коронеста ръжда 
/Puccinia coronifera Kleb./ при видовете Festuca pratensis и Festuca arundinacea  

   
Снимка 2. Напълно 
устойчива реакция – VR 

Снимка 3. Устойчива 
реакция 
(хиперсензитивна 
реакция) - R 

Снимка 4. Средно 
устойчива реакция -
MR 
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Снимка 5. Средно чувствителна 

реакция - MS 

 
Снимка 6. Чувствителна реакция - S 

 
Изводи 
 
Българските екотипове от вида ливадна власатка притежава по-висока устойчивост 
спрямо екотиповете от вида тръстиковидна власатка. 
Четири екотипа с български произход и двата интродуцирани сорта от вида 
ливадна власатка са напълно устойчиви за периода на проучването. Само екотип 
Марица има средна устойчивост. 
При вида Festuca arundinacea за двете години на проучване всички образци 
проявяват чувствителна реакция към патогена. 
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Резюме 
 
Проучени са седем интродуцирани сорта пролетен ечемик по добив и някои 
елементи на продуктивността през периода 2012-2014 г. в Институт по растителни 
генетични ресурси "К.Малков"-Садово.Резултатите са математически обработени 
със статистически пакети SPSS 19.0 и JMP, като са приложени анализ на варианса 
и клъстерен анализ. При добива доказани разлики, превишаващи стандарта от 
10.1% до 14.3% имат сортовете Barke, Scarlett и Bodega от Германия и Zernogradskii 
от Русия. От групата на стандартния сорт Josefin (Франция) са сортовете Fink 
(Германия) и Astoria (Франция). Годината в най-голяма степен се явява решаваща 
за формирането на добива (95.95%), масата на зърното от цялото растение 
(89.00%) и стерилните класчета (80.28%). Дължината на класа (95.90%), брой зърна 
в клас (92.38%) височината на растението (98.22%) и масата на 1000 зърна 
(48.38%) са признаци, чиято проява се влияе повече от генотипа и по-малко от 
условията на годината. Налице са добри предпоставки за отбор на полезни 
признаци, които са генотипно стабилни и промяна в условията на средата не би 
променила съществено тяхната изява. Най-отдалечени генетически са Jozefin и 
Astoria от първи клъстер спрямо Bodega и Zernogradskii от втори клъстер. 
Ключови думи: пролетен ечемик, продуктивност, генетично разнообразие  
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Abstract 
 
We studied seven introduced cultivars of spring barley by yield and some elements of 
productivity during the period 2012-2014 at the Institute of plant genetic resources 
"K.Malkov" –Sadovo. The results were mathematical processed with  statistical package 
SPSS 19 and JMP using analysis of variance and cluster analysis.In yield proven 
differences exceeding the standard of 10.1% to 14.3% have Barke, Scarlett and Bodega 
from Germany and from Zernogradskii from Russia. From the group of the standard 
Josefin (France) are cultivars Fink (Germany) and Astoria (France). Year in the fullest 
extent is crucial for the formation of yield  (95.95%), the mass of the grain of the whole 
plant (89.00%) and sterile spikes (80.28%). The length of the spike (95.90%), number of 
grains in spike (92.38%), the height of the plant (98.22%) and mass of 1000 grains 
(48.38%) are signs whose expression is affected more by the genotype and less than 
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conditions of the year . There are good prerequisites for a selection of helpful signs, 
which are genotypic stable and changes in environmental conditions would not 
substantially alter their appearance. Outermost genetically are Jozefin and Astoria from 
first cluster compared to Bodega and Zernogradskii from second cluster. 
Key words: spring barley, disease resistance, productivity, genetic diversity  
 
Въведение 
 
Добре известна e ролята на изходния материал за повишаване ефективността на 
подобрителната работа при всички култури (Гоцов, 1984,1990; Мерсинков, 2000). 
Високата резултатност и успехите в селекцията се основават на използването на 
богато генетично разнообразие от източници с различни ценни качества. Те служат 
за донори при кръстосване и рекомбиниране на факторите. Най-често ограниченият 
изходен материал и неговото генетично еднообразие забавят селекционния процес 
и водят до незадоволителни резултати (Гоцов, 1984, 1990). 
Проблемът за изходния материал е общ и се отнася и за другите страни с добре 
развита селекционна работа. Това налага установяването на широко 
международно сътрудничество с размяна на материали и информация за 
постигнатите резултати. Успехът на всяка селекционна програма в най-голяма 
степен зависи от наличието на богат и добре проучен изходен материал. В тази 
връзка събирането, проучването, систематизирането и съхраняването за пълното 
му използване е един непрекъснат процес. Постоянното обогатяване на генофонда 
е залог и гаранция за едно възходящо развитие и умножаване на селекционните 
резултати и постижения. Бъдещето принадлежи на онези селекционни колективи, 
които могат ефективно да си сътрудничат със специалисти от водещи центрове и 
институти в страната и чужбина. 
Задача на селекцията е създаването на сортове, които разкриват своите 
продуктивни възможности при определени външни условия (Барулина, 1930; 
Slinkard et al., 2000). Новите сортове трябва да са високопродуктивни, с добри 
качествени показатели, широка адаптивна способност и устойчиви на различни 
стресови фактори. 
Обогатяването на генофонда, по-доброто му проучване и ефективно използване в 
селекционния процес са пътищата, по които може да се преодолее негативното 
влияние на стресовите фактори. 
През последните години в обогатяването на колекцията от ечемик в ИРГР - Садово 
са включени за проучване голям брой образци пролетен ечемик от световната 
селекция.  
Целта на настоящото изследване е да се направи сравнителна оценка на 
интродуцирани сортове пролетен  ечемик по някои стопански признаци. 
 
Материал и методи 
 
Научно-изледователската работа по дисертационната тема е проведена в опитното 
поле на в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков‖ – Садово през 
периода 2012-2014 г. Седем сорта пролетен ечемик са засяти през първата и 
втората десетдневка на март в сравнителни сортови опити по блоков метод в 4 
повторения на площ от 10 m

2
, с посевна норма  450 кълняеми семена на м

2
 (Баров, 

1982) в региона на Садово. Същите са оценени спрямо използвания в ИАСАС за 
стандарт френски сорт Josefin. 
Опитите са заложени след предшественик зърнено-бобови култури. През 
вегетацията са извършени необходимите агротехнически мероприятия, 
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осигуряващи развитието на растенията при еднакви условия по общо възприета 
технология за отглеждане на ечемик (Пенчев и др., 2004). 
 
Резултати и обсъждане 
 
Агроклиматичните условия по време на изследването са представени чрез 
основните за растежа и развитието на културата метеорологични фактори: 
средномесечна температура на въздуха, средни стойности на количеството 
паднали валежи през вегетационния период. 
Средните стойности на средномесечните температури и валежи са сравнени с 
многогодишните средни стойности на температурите и валежи по месеци за 
периода 1931-2000 г. С изключение на периода на поникване най-близка до 
средните многогодишни стойности на температурата по месеци е 2014 г. Рязко се 
отличават с по-високи средномесечни температури 2013 г. през месец май и 2012 г. 
месеците юни и юли (Фиг.1).  
По отношение на валежите 2012 г. се характеризира с неравномерно 
разпределение, като в месец май количеството е най-много както за периода на 
изследване, така и за многогодишния период. Най-влажна е 2014 г., като 
стойностите по месеци, превишават средните многогодишни през цялата 
вегетация. Критичен е месец май 2013 г., когато през периода на изкласяване и 
наливане на зърното влагата е малко. Благодарение на падналите валежи през 
месеците юни и юли на същата година е възможно реколтиране на изпитваните 
образци (Фиг.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 1. Средни стойности на температурите (°С) по месеци за периода на 
изследване и на многогодишните стойности за 1931-2000 г. 
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Фигура 2. Средни стойности на валежите (mm) по месеци за периода на изследване 
и на многогодишните стойности  за 1931-2000 г. 
 
В Таблица 1 са представени биометрични данни за добива и някои елементи на 
продуктивността, вариране и доказаност на разликите при перспективни сортове 
пролетен ечемик в региона на Садово средно за периода на проучване 2012-2014 г. 
със стандарт сорт Josefin. При добива доказани разлики, превишаващи контролата 
от 10.1% до 14.3% имат сортовете Barke, Scarlett и Bodega от Германия и 
Zernogradskii от Русия. От групата на стандартния сорт Josefin са сортовете Fink 
(Германия) и Astoria (Франция). При сортовете Fink, Astoria, Zernogradskii и Bodega 
съществени разлики със стандарта са отчетени при височината на растението. По 
продуктивната братимост съществени разлики със стандарта не са отчетени. 
Сортовете Barke, Scarlett и Zernogradskii се отличават съществено от контролата по 
дължината на класа. При признака брой зърна в клас, само сорт Barke доказано го 
превишава. При признаците брой стерилни класчета, маса на зърното в клас 
съществени разлики със стандарта не са отчетени. По признака маса на зърното от 
растение сорт Barke доказано превишава контролата. Сорт Zernogradskii показва 
съществени различия със сорт Josefin, като го превишава  по масата на 1000 зърна. 
Сортовете Barke и  Zernogradskii имат най-много отчетени разлики, превишаващи 
сорт Josefin по всички изследвани признаци през периода на проучване. 
Резултатите от данните за варианса на добива и на елементите на продуктивността 
при образци пролетен ечемик в региона на Садово са представени в Таблица 2. 
Консервативен признак, който в най-голяма степен се влияе от генотипа е 
височината на растението (98.22%). При него едва (1.78%) е въздействието на 
годината и взаимодействието между двата фактора. Дължината на класа (95.90%), 
брой зърна в клас (92.38%) и маса на 1000 зърна (48.38%) също са от признаците, 
чиято проява се влияе повече от генотипа и по-малко от условията на годината. 
Братимостта е основен елемент на продуктивността, който варира значително под 
влияние на условията на средата (Thomas et al., 1985). В изследването годината в 
най-голяма степен се явява решаваща за формирането на продуктивните братя 
(92.41%). Стерилните класчета е признак, който силно се влияе от условията на 
годината (Димова и др., 2009). Годината в най-голяма степен се явява решаваща за 
формирането на добива (95.95%), масата на зърното от цялото растение (89.00%) и 
стерилните класчета (80.28%). За проявата на признака маса на зърното от един 
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клас определящо е взаимодействието генотип х среда (47.37%) и по-малко от 
факторите генотип и година. Налице са добри предпоставки за отбор на полезни 
признаци, които са генотипно стабилни и промяна в условията на средата не би 
променила съществено тяхната изява. 
На Фигура 3 проучваните образци са разделени в клъстери въз основа на добива и 
елементите на продуктивността. От дендрограмата е видно, че образците са 
групирани в два клъстера. В първи клъстер най-близкородствени са сортовете 
Jozefin и Astoria, които формират подгрупа с най-малко дистанционни единици. 
Най-отдалечени генетически са Jozefin и  Astoria от първи клъстер спрямо Bodega и 
Zernogradskii от втори клъстер. 
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Таблица 1. Биометрични данни за добива и някои елементи на продуктивността, вариране и доказаност на разликите при перспективни сортове 
пролетен  ечемик в региона на Садово средно за периода на проучване 2012-2014 г. 

Сорт 
Добив kg/da 

Височина на 
растението, сm 

Продуктивна 
братимост, бр. 

Дължина на 
класа, сm 

Брой зърна в клас 
Брой стерилни 

класчета 
Маса на зърното в 

клас, g 
Маса на зърното от 

растение, g 
Маса на 1000 

зърна, g 

x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV 

Josefin-St. 335 34 17.32 64.9 0.2 1.62 4.5 0.3 11.04 9.4 0.2 3.08 23.6 0.5 3.36 2.9 0.5 29.46 1.03 0.02 2.57 3.35 0.46 23.95 42.67 0.34 2.40 

Barke 382** 38 17.27 65.5
 NS

 0.2 1.62 4.7
 NS

 0.4 15.28 7.9*** 0.0 0.72 27.3*** 0.3 1.88 2.7
 NS

 0.5 34.03 1.06
 NS

 0.02 2.83 3.77** 0.29 13.42 44.26
 NS

 1.15 4.48 

Fink 351
 NS

 33 16.16 68.1*** 0.1 1.31 4.5
 NS

 0.6 21.76 9.4
 NS

 0.0 0.61 21.9*** 0.2 1.60 2.9
 NS

 0.4 24.87 1.04
 NS

 0.01 1.67 3.28
 NS

 0.38 20.05 42.71
 NS

 0.13 1.53 

Scarlett 369* 41 19.34 65.0
 NS

 0.2 1.46 4.7
 NS

 0.4 13.58 8.2*** 0.1 1.22 22.1* 0.2 1.88 2.7
 NS

 0.4 24.40 1.06
 NS

 0.03 5.16 3.55
 NS

 0.41 20.24 44.40
 NS

 1.02 4.00 

Astoria 358
 NS

 36 17.20 60.2*** 0.0 1.10 4.6
 NS

 0.4 15.61 9.0* 0.1 2.58 23.0
 NS

 0.6 4.84 2.9
 NS

 0.7 39.36 1.01
 NS

 0.07 11.16 3.39
 NS

 0.39 19.92 43.85
 NS

 0.83 3.26 

Zernogrd 
skii 

369* 35 16.44 59.5*** 0.6 2.63 4.4
 NS

 0.5 18.04 8.1*** 0.0 0.72 22.9
 NS

 0.4 3.39 2.4
 NS

 0.4 27.60 1.06
 NS

 0.01 1.97 3.41
 NS

 0.49 24.95 45.47* 1.00 3.81 

Bodega 383** 35 15.64 61.9*** 0.3 1.74 4.6
 NS

 0.6 21.65 9.5
 NS

 0.1 1.60 23.6
 NS

 0.4 2.73 3.0
 NS

 0.8 43.33 1.10
 NS

 0.04 5.54 3.57
 NS

 0.37 17.78 44.13
 NS

 1.05 4.13 

GD 5 %(*) 24   0.8   0.3   0.3   1.1   0.7   0.09   0.28   2.31    

GD 1 %(**) 34   1.2   0.5   0.4   1.6   1.0   0.12   0.39   3.25    

GD 0.1 %(***) 48     1.7     0.7     0.6     2.2     1.4     0.17     0.56     4.58     
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Таблица 2. Данни за варианса на добива и елементите на продуктивността при 
сортове пролетен ечемик в региона на Садово за периода 2012-2014 г. 

Признаци 

Източник на вариране 

Генотип Година Взаимодействие 

MS η MS η MS η 

Добив 2790.2169
***

 3.44 77899.111
***

 95.95 499.85185
***

 0.61 

Височина на 
растението 

87.897909
***

 98.22 0.6819619
***

 0.25 0.6821471
***

 1.53 

Продуктивна 
братимост 

0.1218519
***

 2.78 12.155397
***

 92.41 0.105582
***

 4.81 

Дължина на класа 4.3938138
***

 95.90 0.1131619
***

 0.82 0.0751249
***

 3.28 

Брой зърна в класа 28.312229
***

 92.38 1.326319
***

 1.44 0.947245
***

 6.18 

Стерилни класчета 0.3558201
***

 5.54 15.464286
***

 80.28 0.4550265
***

 14.18 

Маса на зърното от 
един клас 

0.0075772
***

 24.14 0.0254492
***

 28.49 0.0069177
***

 47.37 

Маса на зърното от 
цялото растение 

0.2550201
***

 6.94 9.8147444
***

 89.00 0.0746685
***

 4.06 

Маса на 1000 зърна 11.52141
***

 48.38 19.669862
***

 27.53 2.8675656
***

 24.09 

    MS – варианс; η – сила на фактора (%); *** - p(степен на доказаност) ≤ 0.1% 

 

 

Фигура 3. Дендрограма  на добива и елементи на 
продуктивността при сортове пролетен ечемик в региона на 
Садово за периода  
2012-2014 г. 

 

Легенда: 
1 – Jozefin – St., 2 - Barke, 3 - Fink, 4 - Scarlett,  
5 - Astoria, 6 - Zernogradskii, 7 - Bodega  

1

2

3

4

5

6

7
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Изводи 
 
Средно за периода на проучване 2012-2014 г. сортовете Barke, Scarlett и Bodega от 
Германия и Zernogradskii от Русия превишават стандартния сорт по добив с 
доказани разлики от 10.1% до 14.3%. Сортовете Barke и  Zernogradskii имат най-
много отчетени разлики, превишаващи сорт Josefin по всички изследвани признаци 
през периода на проучване. 
Резултатите от анализа на варианса на добива показват, че върху добивът най-
силно влияние оказват условията на годината . 
Най-отдалечени генетически са Jozefin и  Astoria от първи клъстер спрямо Bodega и 
Zernogradskii от втори клъстер. 
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Резюме 
 
Проучването е извършено в Институт по земеделие-Карнобат през периода 2012-
2014 година. В изследването са включени 7 сорта пролетен ечемик с произход от 
Германия, Франция и Русия. Направена им е оценка по някои биологични качества 
и стопански признаци. Резултатите са математически обработени със 
статистически пакети SPSS 19.0 и JMP, като са приложени анализ на варианса и 
клъстер анализ. Средно за периода на проучване 2012-2014 г. сортовете Barke, 
Scarlett и Bodega превишават стандартния сорт по добив с доказани разлики 
съответно с 19.0%, 23.1% и 22.3%. Резултатите от анализа на варианса на добива 
показват, че върху него най-силно влияние оказват условията на годината и по-
малко генотипа и взаимодействието на двата фактора. Най-отдалечени 
генетически са Jozefin и  Barke от първи клъстер спрямо Scarlett от втори клъстер. 
Висока устойчивост I (0.0) и през трите години от проучването към причинителите 
на брашнестата мана – Blumeria graminis и мрежестите петна - Pyrenophora teres 
показва сорт Scarlett. Средна устойчивост (бал 5) към патогена показава сорт 
Bodega. При него степента на нападение през отделните години варира в границите 
от 5% до 20 % за целия период.  
Ключови думи: пролетен ечемик, устойчивост на болести, продуктивност, 
генетично разнообразие  
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Abstract 
 
The investigation was carried out during 2012-2014 at the Institute of agriculture-
Karnobat. The investigation include 7 spring barley cultivars with origin from Germany, 
France and Russia. Аn assessment was made on some biological qualities and economic 
traits. The results were mathematical processed with  statistical package SPSS 19 and 
JMP using analysis of variance and cluster analysis. Average for the period of study 
2012-2014, cultivars Barke, Scarlett and Bodega exceed the standard with proven 
differences respectively 19.0%, 23.1% and 22.3%. The results of analysis of variance of 
yield show that on it most strongly influenced by the conditions of the year and less 
genotype and the interaction of both factors. Outermost are genetically Josefine and 
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Barke from first cluster compared to Scarlett from second cluster. High resistance I (0.0) 
and in the three years of the study to the causes of powdery mildew - Blumeria graminis 
and net blotch - Pyrenophora teres show Scarlett. Average resistance (score 5) to the 
pathogen show Bodega. In it the degree of attack over the years ranges from 5% to 20% 
for the whole period. 
Key words: spring barley, disease resistance, productivity, genetic diversity  
 
Въведение 
 
Добре известна e ролята на изходния материал за повишаване ефективността на 
подобрителната работа при всички култури (Гоцов, 1984, 1990; Мерсинков, 2000). 
Високата резултатност и успехите в селекцията се основават на използването на 
богато генетично разнообразие от източници с различни ценни качества. Те служат 
за донори при кръстосване и рекомбиниране на факторите. Най-често ограниченият 
изходен материал и неговото генетично еднообразие забавят селекционния процес 
и водят до незадоволителни резултати (Гоцов, 1984, 1990). Проблемът за изходния 
материал е общ и се отнася и за другите страни с добре развита селекционна 
работа. Това налага установяването на широко международно сътрудничество с 
размяна на материали и информация за постигнатите резултати. Успехът на всяка 
селекционна програма в най-голяма степен зависи от наличието на богат и добре 
проучен изходен материал. В тази връзка събирането, проучването, 
систематизирането и съхраняването за пълното му използване е един непрекъснат 
процес. Всичко това отнема много време и усилия на селекционера за наблюдения, 
оценки и анализи. Обогатяването на зародишната плазма от ечемик се извършва 
чрез експедиции или чрез кореспонденция със селекционери от различни центрове 
и страни. Постоянното обогатяване на генофонда е залог и гаранция за едно 
възходящо развитие и умножаване на селекционните резултати и постижения. 
Задача на селекцията е създаването на сортове, които разкриват своите 
продуктивни възможности при определени външни условия (Slinkard et al., 2000). 
Новите сортове трябва да са високопродуктивни, с добри качествени показатели, 
широка адаптивна способност и устойчиви на различни стресови фактори. 
Обогатяването на генофонда, по-доброто му проучване и ефективно използване в 
селекционния процес са пътищата, по които може да се преодолее негативното 
влияние на стресовите фактори. 
Целта на настоящото изследване е да се направи оценка на разнообразието от 
интродуцирани форми пролетен  ечемик по някои биологични и стопански 
признаци. 
 
Материал и методи 
 
Научно-изледователската работа по дисертационната тема е проведена в опитното 
поле на ИЗ - Карнобат през периода 2012-2014 г. Седем сорта пролетен ечемик са 
засяти през първата и втората десетдневка на март в сравнителни сортови опити 
по блоков метод в 4 повторения на площ от 10 m

2
, с посевна норма  450 кълняеми 

семена на м
2
 (Баров, 1982) в региона на Карнобат. Същите са оценени спрямо 

използвания в ИАСАС за стандарт френски сорт Josefin. 
Опитите са заложени след предшественик зърнено-бобови култури. През 
вегетацията са извършени необходимите агротехнически мероприятия, 
осигуряващи развитието на растенията при еднакви условия по общо възприета 
технология за отглеждане на ечемик (Пенчев и др., 2004). 
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При полски условия и естествен инфекциозен фон е отчетено нападението от 
причинителите на брашнестата мана – Blumeria graminis DC f.sp. hordei и мрежести 
петна – Pyrenophora  teres.  
Брашнеста мана. Типът на нападение при полски условия се отчита по следната 
скала: I – напълно здрави листа; R   – хлоротични или некротични петна без мицел 
и спороношение; MR – нападението се изразява в проява на хлоротични и 
некротични напетнявания; образуване на мицел без видимо спороношение; MS – 
паразита е развил средно големи постули, които спороносят нормално; S – по 
нападнатите части се наблюдават едри постули с обилно спороношение. 
Отчитането на реакцията на изследваните образци се извършва във фаза 
изкласяване. Степента на  нападение е отчетена в проценти от 0% до 100%. 
Според процента на инфектираната листна площ образците са разделени в 
следните групи – с нападение от 0.0% до 5.0% - високо устойчиви, от 5.1% до 15.0% 
- устойчиви, от 15.1% до 25.0% - средно устойчиви, от 25.01% до 50.0% - 
чувствителни, над 50% - високо чувствителни (Добрев, 1987). 
Мрежести петна. Оценката относно устойчивостта на изпитваните материали към 
причинителя на мрежестите петна – Pyrenophora teres е извършена също във фаза 
изкласяване. Образците са оценени в балове според международния класификатор 
на ВИР – Санкт Петербург 1984 г. бал 1 – много ниска устойчивост – над 50.0%, бал 
3 – ниска устойчивост – от 30.01 – 50.00%, бал 5 – средна устойчивост – от 15.01 – 
30.00%, бал 7 – висока устойчивост – от 0.01 – 15.00%, бал 9 – много висока 
устойчивост – 0.00%. 
Статистическата обработка на резултатите е извършена чрез дисперсионен, 
клъстерен (Ганушева и др., 2010). Статистическата обработка е осъществена с 
помощта на програмните продукти SPSS 19.0 и JMP версия 5.01a (2002). 
 
Резултати и обсъждане 
 
През март 2012 г. въпреки недостатъчните валежи (7.6 mm) се отбелязва поникване  
на пролетният ечемик. Честите, локални превалявания (26.9  mm) в средата на 
април и преди всичко през вторите две десетдневки на май (117.8 mm) придружени 
със захлаждане на времето от 18.9 

0
С  през първата десетдневка и 16.0 

0
С  през 

втората и третата десетдневки на месеца значително подобряват условията за 
пролетна вегетация на ечемика (Фигура 1). През юни са отчетени слаби и без 
стопанско значение валежи (5.6 mm; 8.4 mm  и 12.2 mm). През първата десетдневка 
на юли не са отчетени никакви валежи т.е., пролетния ечемик за период от 40 дни е 
поставен в условията на остър воден дефицит – 44.6 mm в сравнение с 
многогодишните стойности и с 22.4 

0
С среднодневни температури, които също са с 

+2.8 
0
С над многогодишните стойности. На 13 и 22 юни са отчетени и +34.8 

0
С 

абсолютно максималните температури, които се отразяват негативно върху 
наливането на зърното на пролетния ечемик (Фигура 1). Слабите и без стопанско 
значение валежи, придружени с високи температури и ниска атмосферна влага 
(67% средно за месеца, като през отделни дни пада до 53%, при 70% многогодишни 
стойности) през юни се отразяват отрицателно върху оптималната вегетация на 
пролетния ечемик. Растежът и развитието на пролетните култури през юни с 
валежи от 20.6 mm и температури до 34.8 

0
С, юли с 14.2 mm, валежи и температури 

до 36.6 
0
С протичат в условията на остър воден дефицит. 

Март 2013 г. започва с необичайно топло време (+13.0 
0
С). Направи се култивация 

на площите за сеитба на ранните пролетни култури. Извърши се сеитбата на 
пролетния ечемик през първата десетдневка. От 8 до 23 март над района 
преминават влажни, но с малко валежи циклони. Преваляванията от дъжд през 
този период не са със съществено стопанско значение. На 27 март времето рязко 
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застудява, а температурите падат до около 0.9-4.0 
0
С,  при което дъжда на много 

места преминава в сняг. Април, започва с топло и слънчево време (Фигура 1). На 6 
април през страната преминава студен и влажен фронт. В Източна България 
валежите са 26.6 mm, но над Югозападна  са около и над 20-50 mm. През третата 
десетдневка на април температурите рязко се повишават. Засушаването 
продължава до средата на втората десетдневка на месец май.  

 
Фигура 1. Средни стойности на температурите (°С) по месеци за периода на 
изследване и на многогодишните стойности 1931-2000 г. 
 

 
Фигура 2. Средни стойности на валежите (mm) по месеци за периода на 
изследване и на многогодишните стойности 1931-2000 г. 
 
Валежите през май са 19.5 mm при 58.5 mm за многогодишния период на отчитане 
(Фигура 2). Крайно недостатъчните валежи през този месец затрудниха нормалния 
растеж и развитие на пролетните култури. Недостатъчните валежи са съпроводени 
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с високи максимални температури, които ускориха развитието на растенията, чрез 
съкращаване времето на фенофазите. На 28.06.2013 г. над цялата страна 
включително и на Югоизточна България мина мощен циклон, който предизвика 
обилни валежи от 35-40 mm и бурни ветрове. След тези ветрове придружени с 
дъждове добивите в повечето случаи при пролетния ечемик намаляват. След 
направения задълбочен анализ на агрометеорологичните условия за района на 
Карнобат се формира изводът, че стопанската 2013 г. е не много благоприятна за 
пролетния ечемик. Потвърждава се становището, че лимитиращият фактор за 
добри добиви от основните полски култури са количеството на валежите през 
критичните фенофази  на растенията. 
Сеитбата на пролетния ечемик през 2014 г. е извършена през втората десетдневка 
на месец март, поради  падналите валежи  в началото на месеца, което се отразява 
неблагоприятно върху добива. Стопанската 2014 г. се очертава като благоприятна 
за развитието на пролетния ечемик по отношение на температурите и валежите 
през вегетационния период. 
Всички сортове включени в изследването показват висока устойчивост към 
причинителя на брашнеста мана и  през трите години на изследването. 
Данните от проучването са посочени в Tаблицa 1. Висока устойчивост I (0.0) и през 
трите години от проучването към причинителите на брашнестата мана – Blumeria 
graminis и мрежестите петна - Pyrenophora teres показва пролетния сорт ечемик 
Scarlett. Този сорт превишава стандарта по отношение устойчивостта си към 
причинителя на мрежести петна. Контролата реагира с устойчива реакция към 
патогена през трите години с нападение от 5.0% до 10.0% инфектирана листна 
площ. Сортовете Zernogradskii, Barke, Fink и Astoria попадат в групата на високо 
устойчивите (бал 7). При тях се наблюдава нападение в границите от 0.01% до 
15.00% инфектирана листна площ, като се отчита хлоротична и некротична реакция 
около точката на инфекция. Средна устойчивост (бал 5) към патогена показава сорт 
Bodega. При него степента на нападение през отделните години варира в границите 
от 5.0% до 20.0% за целия период.  
В Таблица 1 са представени данните от фенологичните наблюдения и устойчивост 
на болести на сортовете средно за периода на проучване. Спрямо стандарта 
генотиповете Barke, Scarlett, Bodega и Zernogradskii изкласяват с 2 до 4 дни преди 
него, докато Fink и Astoria наравно с него. С по-къс вегетационен период спрямо 
стандарта сорт Josefin – 99 дни се характеризират сортовете  Zernogradskii – 93 
дни,  Barke – 97 дни, Scarlett – 97 дни и Bodega – 97 дни. Сортовете Fink и Astoria 
узряват наравно с него. Всички сортове както и за района на Садово показват много 
висока устойчивост на полягане (бал 9). 
 
Таблица 1. Биологични особености и устойчивост на болести при сортове пролетен 
ечемик в региона на Карнобат за периода  2012-2014 г. 

№ Сорт 

Устойчивост на болести 

Дни от 
поникван

е до 
изкласяв

ане 

Дни от 
поникване 
до восъчна 

зрялост 

Устойчивос
т на 

полягане  
(1 - 9, бал) 

Брашнеста мана - 
степен на 

нападение/тип на 
инфекция 

Мрежеста петнистост - % 
инфектирани растения 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1. Josefin – St. 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 10.0 68 99 9 

2. Barke 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 10.0 66 97 9 

3. Fink 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 15.0 68 99 9 
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4. Scarlett 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 97 9 

5. Astoria 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 10.0 68 99 9 

6. Zernogradskii 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 64 93 9 

7. Bodega 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 20.0 66 97 9 

Средно за периода на проучване 2012-2014 г. сортовете Barke, Scarlett и Bodega 
превишават стандартния сорт по добив с доказани разлики съответно с 19.0%, 
23.1% и 22.3% (Таблица 3). При признаците  височина на растението, продуктивна 
братимост, дължина на класа, брой зърна в клас, брой стерилни класчета, маса на 
зърното в клас и масата на 1000 зърна, съществени разлики със стандарта не са 
отчетени. По маса на зърното от растение само Barke доказано превишава 
контролата. 
В резултат на извършения анализ сорт  Barke има най-много отчетени разлики през 
периода на проучване, превишаващи стандартния сорт Josefin по изследваните 
признаци. 
Резултатите от данните за варианса на добива и на елементите на продуктивността 
при сортове пролетен ечемик в региона на Карнобат са представени в Таблица 2. 
Годината в най-голяма степен се явява решаваща за формирането на добива 
(84.65%), височината на растението (84.71%), продуктивната братимост (92.02%), 
дължината на класа (55.37%), стерилните класчета (60.68%) и масата на зърното от 
цялото растение (77.89%). Признакът брой зърна в клас се влияе по-силно от 
генотипа (39.23%) в сравнение с годината и взаимодействието между двата 
фактора. Масата на зърното от един клас и масата на 1000 зърна в проучваната 
група пролетен ечемик се определя от взаимодействието генотип х среда, което 
заема основен дял в общото вариране на двата признака. 
Таблица 2. Данни за варианса на добива и елементите на продуктивността при 
сортове пролетен ечемик в региона на Карнобат за периода 2012-2014 г. 

Признаци 

Източник на вариране 

Генотип Година Взаимодействие 

MS η MS η MS η 

Добив 15844.407
***

 8.88 452988.62
***

 84.65 5766.5265
***

 6.47 

Височина на 
растението 

65.710899
***

 4.35 3839.1173
***

 84.71 82.602487
***

 10.94 

Продуктивна 
братимост 

0.114709
***

 1.82 17.384921
***

 92.02 0.1939947
***

 6.16 

Дължина на класа 0.6671958
***

 15.84 6.998254
***

 55.37 0.6064021
***

 28.79 

Брой зърна в класа 9.8777249
***

 39.23 24.430635
***

 32.35 3.5769312
***

 28.42 

Стерилни класчета 2.1744444
***

 15.23 25.981111
***

 60.68 1.7188889
***

 24.09 

Маса на зърното от 
един клас 

0.023055
***

 25.57 0.0750397
***

 27.79 0.0210138
***

 46.64 

Маса на зърното от 
цялото растение 

1.2407037
***

 13.21 21.948959
***

 77.89 0.4181847
***

 8.90 

Маса на 1000 зърна 52.620451
***

 43.72 11.544863
***

 3.20 31.946208
***

 53.08 

    MS – варианс; η – сила на фактора (%); *** - p (степен на доказаност)  ≤ 0.1%



 

 

Таблица 3. Биометрични данни за добива и някои елементи на продуктивността, вариране и доказаност на разликите при перспективни сортове 
пролетен ечемик в региона на Карнобат средно за периода на проучване 2012-2014 г. 

Сорт 
Добив kg/da 

Височина на 
растението, сm 

Продуктивна 
братимост, бр. 

Дължина на 
класа, сm 

Брой зърна в 
клас 

Брой стерилни 
класчета 

Маса на зърното в 
клас, g 

Маса на зърното от 
растение, g 

Маса на 1000 
зърна, g 

x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV x  ±Sx CV 

Josefin-St. 398 95 41.60 83.6 6.4 13.31 4.8 0.4 15.02 9.1 0.5 9.81 23.6 1.1 8.21 3.7 1.4 64.67 1.06 0.06 9.13 3.80 0.80 36.59 44.61 1.01 3.93 

Barke 477* 97 35.17 87.0
 NS

 6.6 13.17 4.8
 NS

 0.6 21.75 8.7
 NS

 0.2 3.45 25.0
 NS

 1.2 8.32 2.3* 0.5 36.45 1.15
 NS

 0.07 10.34 4.60* 0.75 28.12 46.48
 NS

 0.74 2.77 

Fink 396
 NS

 67 29.23 86.1
 NS

 9.2 18.58 4.7
 NS

 0.6 22.11 8.8
 NS

 0.4 8.25 24.9
 NS

 0.7 5.11 2.6
 NS

 0.4 26.87 1.14
 NS

 0.05 7.12 3.50
 NS

 0.35 17.44 44.69
 NS

 1.59 6.17 

Scarlett 490* 113 40.09 91.3
 NS

 11.2 21.24 4.9
 NS

 0.5 16.61 8.3
 NS

 0.3 5.97 21.9
 NS

 0.6 5.08 2.4
 NS

 0.4 27.32 1.14
 NS

 0.05 8.31 3.76
 NS

 0.46 21.32 50.08
 NS

 2.51 8.67 

Astoria 416
 NS

 59 24.73 89.6
 NS

 9.4 18.23 4.7
 NS

 0.7 24.17 8.9
 NS

 0.7 12.66 23.3
 NS

 1.1 7.93 3.0
 NS

 0.7 42.15 1.06
 NS

 0.08 13.38 3.54
 NS

 0.44 21.29 45.76
 NS

 2.20 8.32 

Zernogradskii 463
 NS

 75 28.05 89.8
 NS

 5.3 10.19 4.7
 NS

 0.6 20.96 8.8
 NS

 0.1 2.27 23.4
 NS

 0.5 3.34 2.3* 0.3 24.40 1.11
 NS

 0.03 4.05 3.85
 NS

 0.70 31.38 48.97
 NS

 2.56 9.05 

Bodega 487* 96 34.14 86.1
 NS

 8.2 16.48 4.6
 NS

 0.5 20.70 8.9
 NS

 0.4 8.55 23.9
 NS

 0.3 2.21 3.0
 NS

 1.0 55.63 1.20
 NS

 0.04 5.46 4.08
 NS

 0.71 30.04 50.03
 NS

 0.89 3.10 

GD 5 %(*) 78 
  

9.4 
  

0.4 
  

0.8 
  

1.9 
  

1.3 
  

0.15 
  

0.66 
  

5.81 
 

  

GD 1 %(**) 110 
  

13.1 
  

0.6 
  

1.1 
  

2.7 
  

1.8 
  

0.21 
  

0.93 
  

8.15 
 

  

GD 0.1 %(***) 155     18.5     0.9     1.6     3.9     2.6      0.30 
 

  1.32     11.51     
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На Фигура 3 проучваните сортове са разделени в клъстери въз основа на добива и 
елементите на продуктивността. От дендрограмата е видно, че образците са 
групирани в два клъстера. Най-многоброен е първи клъстер, а втори е представен 
само от един сорт. В първи клъстер най-близкородствени са сортовете Astoria и 
Zernogradskii, които формират подгрупа с най-малко дистанционни единици. Най-
отдалечени генетически са Jozefin и  Barke от първи клъстер спрямо Scarlett от 
втори клъстер.  
 
 

 
Фигура 3. Дендрограма  на добива и елементи на 
продуктивността при сортове пролетен ечемик в региона на 
Карнобат за периода 2012-2014 г. 
 
Легенда: 
1 - Jozefin - St., 2 - Barke, 3 - Fink, 4 - Scarlett,  
5 - Astoria, 6 - Zernogradskii, 7 - Bodega  

 
Изводи 
 
Средно за периода на проучване 2012-2014 г. сортовете Barke, Scarlett и Bodega 
превишават стандартния сорт по добив с доказани разлики съответно с 19.0%, 
23.1% и 22.3%. При признаците  височина на растението, продуктивна братимост, 
дължина на класа, брой зърна в клас, брой стерилни класчета, маса на зърното в 
клас и масата на 1000 зърна съществени разлики със стандарта не са отчетени. По 
маса на зърното от растение само Barke доказано превишава контролата. 
В резултат на извършения анализ сорт  Barke има най-много отчетени разлики през 
периода на проучване, превишаващи стандартния сорт Josefin по изследваните 
признаци. 
Резултатите от анализа на варианса на добива показват, че върху добивът най-
силно влияние оказват условията на годината и по-малко генотипа и 
взаимодействието на двата фактора. 
Най-отдалечени генетически са Jozefin и  Barke от първи клъстер спрямо Scarlett от 
втори клъстер.  
С по-къс вегетационен период спрямо стандарта сорт Josefin – 99 дни се 
характеризират сортовете  Zernogradskii – 93 дни,  Barke – 97 дни, Scarlett – 97 дни 
и Bodega – 97 дни. Сортовете Fink и Astoria узряват наравно с него. Всички сортове 
показват много висока устойчивост на полягане (бал 9). 
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Висока устойчивост I (0.0) и през трите години от проучването към причинителите 
на брашнестата мана – Blumeria graminis и мрежестите петна - Pyrenophora teres 
показва пролетния сорт ечемик Scarlett. 
Сортовете Zernogradskii, Barke, Fink и Astoria попадат в групата на високо 
устойчивите (бал 7). Средна устойчивост (бал 5) към патогена показава сорт 
Bodega.  
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Анализ на морфологични признаци в колекция спанак /Spinacea oleracea L./ 
поддържана в ИРГР Садово 
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Резюме 

 
През периода 2010-2012 в опитното поле на ИРГР - Садово са проучени 94 
образеца спанак (Spinacea oleracea L.) получени от Холандия, Италия, Унгария, 
Япония и Китай.  Образците са оценявани по основни морфологични  показатели 
съгласно Международни дескриптори. Извършено е разпределение на осем 
признака по степента на проявлението им. Приложен е Принципен компонентен 
анализ ( РС) за групиране на образците по сходство въз основа на осем признака 
при два компонента във факторната равнина за установяване на корелационните 
връзки между признаците, както и разпределението на образците по първите два 
главни компонента. Създадена е база данни за проучените образци. 
Ключови думи: Spinacea oleracea L.,проучване, морфология, колекция, генетични 
ресурси 
 

Analysis of morphological traits in a spinach collection (Spinacea oleracea L.) 
maintained in IRGR - Sadovo 
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E-mail: tony.todorova@abv.bg 
Abstract 
 
During the period 2010-2012 in the Experimental field of IPGR - Sadovo were examined 
94 accessions Spinacea oleracea L. originating from the Netherlands, Italy, Hungary, 
Japan and China. The samples were evaluated by major morphological traits according 
to international descriptors. Distribution of eight signs by the degree of manifestation has 
been completed. Applied is the Principle component analysis (PC) for grouping 
accessions by similarity based on eight attributes with two components in the factor plane 
for establishing a correlation between signs as well as the distribution by two major 
components. A database has been created for the studied samples.  
Keywords: Spinacea oleracea L.,evaluaton, morphology, collection, genetic resources 
 
Въведение 
 
Спанакът е една от най-широко разпространените зеленчукови култури не само в 
страните на умерения климат, но и далеч на север, което се дължи от една страна 
на късия вегетационен период и голямата студоустойчивост и от друга на 
съдържанието на ценни хранителни вещества и витамини. На пазара се реализира 
рано през пролетта или късно през есенните месеци, когато нуждата от прясна 
витаминозна храна се проявява най-остро.  
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ИРГР – Садово е национален център отговарящ за организацията на  събирането, 
проучването, съхранението и използването на растителни ресурси от местен и 
чуждестранен произход за целите на селекцията и директно внедряване. (Кръстева  
и др. 2007). 
Поддържаната в института колекция спанак (Spinacia oleracea L.), сем. 
Chenopodiaceae включва 199 образеца от които 188 интродуцирани сорта и 10 
местни популации. 
 Оценката и документацията на съхранената зародишна плазма предоставя  
информация, необходима за селекцията при тази култура. 
Целта на настоящото проучване е установяване параметрите и варирането на 
някои морфологични признаци на 94 интродуцирани сорта от колекцията спанак, 
съхранявана в Националната генбанка като изходен материал за подобрителна 
работа с тази култура. 
 
Материал и методи 
 
Анализът на разнообразието на проучваните сортове е направен въз основа на 
количествени морфологични показатели върху 94 образеца от колекцията спанак 
на опитното поле в ИРГР – Садово през периода 2010 – 2012 година. Проучваните 
образци са интродуцирани сортове, получени по пътя на международен обмен от 
Холандия – 66, Италия – 5, Чехия – 2, САЩ -1, Унгария -7, Япония – 6, Русия 4 и 
Китай – 4. ( табл.1 ).  Те са отглеждани като пролетна култура, засявани  редово на 
разстояние 25 см между редовете и е прилагана агротехника използвана при 
отглеждането на спанака. 
 Характеризирани са по морфологични признаци – височина на розетката (сm), 
диаметър на розетката (сm), дължина на листа (сm), ширина на листа (сm), 
дължина на дръжката (сm), дебелина на дръжката (сm), брой листа на растение и 
височина на цветоносното стъбло (сm). Наблюденията и измерванията са 
извършени съгласно международния класификатор за листни зеленчуци Descriptors 
for leafy vegetables (Spinacia oleraceae L.), ECPGR, 2003. Данните от проучването на 
образците са организирани под формата на електронни таблици в Microsoft Execel 
и са обработени математически по метода на корелационният анализ (Лидански 
1988). 
 Статистико математическата обработка е извършена с програма SPSS 19.0 for 
WINDOWS. Извършен е  Principal Component Analysis (Kim and Mueller, 1978) по 
осем морфологични показателя.  Данните са осреднени и стандартизирани. 
 
Резултати и обсъждане 
 
Морфологична характеристика 
Биометрични показатели 
Признаците, по които са оценени образците са определени съгласно 
направленията на селекцията и производството. При спанака това са: създаване на 
ранни, късно стрелкуващи и високодобивни сортове с по-голяма и гладка листна 
петура, прибрана и висока листна розетка с оглед машинното прибиране на 
реколтата. (Алипиева, 1976). 
През периода на проучване образците са характеризирани по следните показатели: 
височина на розетката, диаметър на розетката, дължина на листа, ширина на листа, 
дължина на дръжката, дебелина на дръжката, брой листа на растение и височина на 
цветоносното стъбло (табл.2). При всички показатели образците са разпределени в 
три условни групи по степента на проявление на признака – ниска, средна и висока. 
При показателя височина на розетката най голям брой образци (53) формират 
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висока розетка, 28 – средна по височина и най малък брой – 13  са с ниска розетка. 
Най много образци (57) образуват розетка с голям диаметър – над 16.1 сm. 
Дължината на листа варира в границите 5.1 – 9.1 сm като най голям брой образци 
(45) формират листа със средна дължина – 6.1 - 9 сm. Разпределението при 
показателя ширина на листа показва, че най голям брой образци (55) образуват 
листа с малки размери 2.4 - 6 сm. Броят на листата в розетката е един от признаците 
от значение за формиране продуктивността на сорта.От направеното 
разпределение се вижда, че само 11 образеца формират голям брой листа в розетка 
– над 14.1.  
Резултатите от приложението на PCA са представени на  фигури 2 и 3. 
Стойностите на двата компонента спрямо всеки от изследваните показатели са 
изчислени емпирично (таблица 5). Анализът показва, че първият компонент 
обосновава 33,61 % от общото вариране, а вторият - 19.04%. Двата фактора общо 
обосновават 52.64% от сумарното вариране в опита. Този сравнително малък 
процент илюстрира съществуването на сложни взаимовръзки между изследваните 
признаци. Така например признаците дължина на листа, ширина на листа, дължина 
на дръжката, брой листа в розетката и височина на цветоносното стъбло са 
свързани с първия компонент. Вторият компонент е в корелационни връзки с 
признаците височина на розетката и диаметър на розетката. Високите положителни 
стойности по РС1 на дължината и ширината на листа, броя на листата в розетката 
предопределят възможността да се води селекция по подобряване качествата на 
тези показатели. Високите положителни  стойности на височината и диаметъра на 
розетката по РС2  показват че те лесно могат да се съчетаят в един генотип. 
Графичното представяне на изследваните признаци илюстрира корелационните 
връзки между тях проектирани в рамките на изследваната извадка от 94 образеца  
и разпределението им спрямо двата фактора PC1  и PC2 (фиг.2). Така 
представените резултати потвърждават установените корелационни зависимости 
(табл.4) и разпределението им спрямо двата фактора – компонентите РС1 и РС2. 
 
Таблица 1. Опис на проучените образци спанак / Spinacea oleracea L./ от колекцията 
на ИРГР Садово 
 

№ Temnuber Accession: Donor № Temnumber Accession: Donor 

1 82607002 Vital NLD 48 89607027 Triumph NLD 

2 82607048 Merlo Nero ITA 49 89607028 Koning Van 
Denemarken 

NLD 

3 82607049 Gigante 
D'inverno 

ITA 50 89607030 Rastovsky 
Skorospelyj 

NLD 

4 82607050 America ITA 51 89607031 Butterflay NLD 

5 82607051 Lorelay ITA 52 89607032 Breedbl. 
Scherpzaad 
Zomer 

NLD 

6 82607052 Bloomsdale 
Lento A 
Montare 

ITA 53 89607033 Garant NLD 

7 84607001 Movera Rs NLD 54 89607034 Bovri NLD 

8 84607002 Norveto Rs NLD 55 89607036 Fortex NLD 
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9 84607038 Monores CSF 56 89607037 Estivares NLD 

10 84607039 Herkules CSF 57 89607039 An De 
Seeded 

NLD 

11 85607006 Virginia Savoy USA 58 89607040 Tosto NLD 

12 87607047 Eszkimo HUN 59 89607041 Bovri NLD 

13 87607048 Minsterlanderr HUN 60 89607042 Atlanta NLD 

14 87607049 Nagyatadi HUN 61 89607043 Bianka NLD 

15 87607050 Old Dominion HUN 62 89607044 Bloomsdale 
Longstanding 

NLD 

16 87607051 Sharfsamiger 
Breitblattriger 

HUN 63 89607045 Bergola NLD 

17 87607052 Universal HUN 64 89607046 Artex NLD 

18 88607165  NLD 65 89607047 Virkade NLD 

19 88607171  NLD 66 89607048 Virtuosa NLD 

20 88607174  NLD 67 89607049 Viroka NLD 

21 88607178  NLD 68 89607050 Vital NLD 

22 88607181  NLD 69 89607051 Hollandia NLD 

23 88607185  NLD 70 89607052 Groenland NLD 

24 88607186  NLD 71 90607003  SSU 

25 88607190 Ushiwakamaru JPN 72 91607063 Bovri NLD 

26 88607192 Hiyoshimaru JPN 73 91607064 Bovri NLD 

27 88607193 Benkei JPN 74 91607065 Breedbl. 
Scherpzaad 
Zomer 

NLD 

28 88607194 Shin 
Wakakusa 

JPN 75 91607066 Atlanta NLD 

29 88607202 Kawauchi JPN 76 91607069 Prilepski NLD 

30 88607203 Nukushina JPN 77 91607071 Califlay NLD 

31 89607009 Ispolinskij SSU 78 91607073 Combiner 
214 

NLD 

32 89607011 Godri SSU 79 91607074 Azerbaijan NLD 

33 89607012 Zirnolistnyj SSU 80 91607075 Primeur NLD 

34 89607013 Scherprzaad 
Zomer 

NLD 81 91607078 Renata NLD 

35 89607014 Thialf NLD 82 91607079 An De 
Seeded 

NLD 

36 89607015 Estiva 
Origineel 

NLD 83 91607080 Gaudflay NLD 

37 89607016 Gaudflay NLD 84 91607081 Proloog NLD 

38 89607017 Primeur NLD 85 91607082 Bianka NLD 
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39 89607018 Primo NLD 86 93607003 Da_Yuan_Ye
_Bo_Cai 

CHN 

40 89607019 Adrem 8017 NLD 87 93607004 Hu_Shi_Yua
n_Ye_Bo_ 
Cai 

CHN 

41 89607020 Primex NLD 88 93607005 Jian_Ye_Bo_
Cai 

CHN 

42 89607021 Rolan NLD 89 93607006 A_Xe_Su_Yu
an_Ye_Bo_ 
Cai 

CHN 

43 89607022 Rup NLD 90 96607036 Daghestan NLD 

44 89607023 Rondana NLD 91 96607037 Azerbaijan NLD 

45 89607024 Jovita NLD 92 96607038 Palak NLD 

46 89607025 Subito NLD 93 96607039 Palek NLD 

47 89607026 Rondola A NLD 94 96607040 Nobel NLD 

 
Фиг.1 Разпределение на образците по произход  
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Таблица 2. Разпределение на 94 образеца спанак в групи по отношение на  осем морфологични показателя, характеризиращи 
растението 

 
Височина на 
розетка, cm 

 
Диаметър 
на розетка, cm 

 
Дължина  
на листа, cm 

 
Ширина на 
листа, cm 
 

 
Дължина на 
дръжката, cm 

 
Дебелина 
на дръжка, cm 

 
Брой листа в  
розетка 

 
Височина  
на цв.стъбло, 
cm 

 
cm 

 
Брой 
обр. 

 
cm 

 
Брой 
обр. 

 
cm 

 
Брой 
обр. 

 
cm 

 
Брой 
обр. 

 
cm 

 
Брой 
обр. 

 
cm 

 
Брой 
обр. 

 
Брой 

 
Брой 
обр. 

 
cm 

 
Брой 
обр. 

 
7-9.9 
малка 

 
13 

 
5.1-14 
малка 

 
17 

 
5.1-6 
малка 

 
17 

 
2.4-6 
малка 

 
55 

 
2.8-5 
малка 

 
29 

 
0.3-0.5 
малка 

 
52 

 
5-10 

малко 

 
33 

 
21-40 
ниско 

 
30 

 
9.1-12 
средна 

 
28 

 
14.1-16 
средна 

 
16 

 
6.1-9 

средна 

 
45 

 
6.1-9 

средна 

 
19 

 
5.1-8 

средна 
 

 
52 

 
0.5-0.7 
средна 

 
17 

 
10.1-14 
средно 

 
50 

 
41.1-60 
средно 

 
28 

 
над 
12.1 

голяма 

 
53 

 
над 
16.1 

голяма 

 
57 

 
над 9.1 
голяма 

 
32 

 
над 9.1 
голяма 

 
20 

 
над 8.1 
голяма 

 
43 

 
над 0.7 
голяма 

 
25 

 
над 
14.1 

голям 

 
 

11 
 

 
над 
60.1 

високо 

 
36 
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Таблица 3. Параметри на основните дескриптивни характеристики на образци Spinacea 
oleracea L. 

Показа-
тели 

 
Parame-

ters 

N Вари
-

ране 

Минимум 
 

Minimum 

Максиму
м 
 

Maximum 

Средно 
 

Mean 
 

Грешка 
на 

средна 
 

Std. 
Error 

Станд. 
oтклон. 

 
Std.. 

deviation 

Вариац. 
Kоефиц. 

 
 

CV% 
 

Височина 
на 

розетката,
cm 

 
94 

 
16.00 

 
7.00 

 
23.00 

 
13.4085 

 
0.3381 

 
3.27820 

 
24.448 

 

Диаметър 
на 

розетката,
cm 

 
94 

 
20.40 

 
5.70 

 
26.10 

 
17.7266 

 
0.4137 

 
4.01165 

 
22.630 

Дължина 
на 

листа,cm 

 
94 

 
11.80 

 
5.20 

 
17.00 

 
8.4349 

 
0.2811 

 
2.72537 

 
32.310 

Ширина 
на 

листа,cm 

 
94 

 
7.30 

 
2.40 

 
9.70 

 
4.4060 

 
0.1746 

 
1.69288 

 
38.442 

Дължина 
на 

дръжката,
cm 

 
94 

 
9.80 

 
2.80 

 
12.60 

 
6.2383 

 
0.1864 

 
1.80793 

 
28.981 

Дебелина 
на 

дръжката,
cm 

 
94 

 
1.90 

 
.30 

 
2.20 

 
0.6045 

 
0.0238 

 
0.23144 

 
38.288 

Брой 
листа в 

розетката 

 
94 

 
15.80 

 
5.90 

 
21.70 

 
11.2404 

 
0.2575 

 
2.49668 

 
22.211 

Височина 
на 

цветоносн
о 

стъбло,cm 

 
94 

 
39.60 

 
21.60 

 
61.20 

 
45.1349 

 
0.9846 

 
9.54650 

 
21.151 

 
В таблица 3 са представени параметрите на основните дескриптивни характеристики  - 
средна аритметична стойност, грешка на средната  аритметична стойност, средно 
квадратно отклонение и вариационен коефициент според изходните данни. 
Стойностите на вариационния коефициент се движат от 21.1 % до 38.4% . От всички 
наблюдавани показатели най стабилен е признакът височина на цветоносното стъбло 
– VC=21.1%, докато ширината на листа е  най вариабилен (VC=38.44%) следван от 
дебелината на дръжката – (VC=38.28%). 
 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

237 

 

Таблица 4 Корелационни зависимости между изследваните морфологични 
харакеристики на 94 образеца спанак ( Spinacea oleracea L.) 

Показатели 

Височина 
на 

розетка 
cm 

Диаметъ
р на 

розетка 
cm 

Дължин
а на 

листа 
cm 

Ширина 
на 

листа 
cm 

Дължина 
на 

дръжкат
а cm 

Дебелин
а на 

дръжката 
cm 

Брой 
листа в 
розетка 

Височина 
на 

цв.стъбл
о cm 

Височина 
на розетка 
cm 1 0,411*** -0,041 -0,054 0,024 0,015 -0,140 0,211 

Диаметър 
на розетка 
cm   1 0,210 0,191 0,119 0,148 0,027 0,074 

Дължина 
на листа 
cm     1 0,851*** 0,238 0,078 0,547*** -0,314 ** 

Ширина на 
листа, cm 

      1 0,162 0,163 0,448 * * -0,274 ** 

Дължина 
на дръжка, 
cm         1 0,071 0,285 * * -0,265** 

Дебелина 
на дръж-
ката cm           1 0,195* -0,190* 

Брой листа 
в розетката 

            1 -0,362*** 

Височина 
на цв. 
стъбло cm               1 

 
Корелационният анализ позволява да се оценят възможностите за съчетаване на 
признаците, както и за отбор по някои от тях (Георгиев и др., 2013). Изборът на 
геноносители при листните култури с оглед целите на селекцията следва да се 
извършва само по тези показатели, които имат доказана връзка със стопанските 
качества (Treuren et al., 2012). 
За изясняване на взаимовръзките между изследваните количествени признаци в 
колекцията определящи качествата на сортовете са изчислени корелационни 
коефициенти (табл.4). Добре доказана положителна корелационна връзка е установена 
между височината и диаметъра на розетката  r= +0.441***  дължината и ширината на 
листа  r= 0.851***, дължината на листа и броя листа в розетката  r= 0.547***, както и 
между ширината на листа и броя листа в розетката  r=0.448**. Отрицателна зависимост 
е установена между височината на цветоносното стъбло и дължината на листа r=-
0.362***, височината на цветоносното стъбло и ширината на листа r= -0.274**, 
височината на цветоносното стъбло и дължината на дръжката r=-0.265** и между 
височината на цветоносното стъбло и броя листа в розетката r=- 0.362***. 
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Разпределението на изследваните образци в координатната система на РС1 и РС2  
представя групирането на образците по сходство на признаците (фиг.3). В центъра се 
формира област от група образци, в която попадат тези с най – близки стойности на 
изследваните признаци. Тук трябва да посочим обособените образци, които са вън от 
тази област. Това са: 88607186, 88607202, 88607203, 88607185, 84607001, 84607038 и 
96607036.  Те са носители на комплекс от четири признака – висока розетка с голям 
диаметър, листа с големи размери и голям брой листа в розетката. Те биха могли да се 
използват като донори при селекцията на тази култура. 
 
Таблица 5. Претеглени фактори (РС1 и РС2) на дескриптивните характеристики с два 
фактора 

 
 

Показатели 
 

Фактори 

 
PC1 

 

 
PC2 

Височина на розетката,сm (V2) -0.095 0.819 

Диаметър на розетката,cm (V3) 0.243 0.806 

Дължина на листа,cm (V4) 0.876 
 

0.076 

Ширина на листа,cm (V5) 0.834 0.085 

Дължина на дръжката,cm (V6) 0.446 0.039 

Дебелина на дръжката,cm (V7) 0.311 0.113 

Брой листа в розетката,бр.(V8) 0.744 -0.176 

Височина на цветоносно стъбло,cm (V9) -0.556 0.380 
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Фиг.2 Проекция на изследваните признаци във факторната равнина (1х2): височина на 
розетката (var 2), диаметър на розетката (var 3), дължина на листа (var 4), ширина на 
листа (var 5), дължина на дръжката (var 6) , дебелина на дръжката (var7), брой листа в 
розетката(var8) височина на цветоносното стъбло(var 9). 
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Фиг.3  Разпределение на изследваните образци във факторната равнина. Образците, 
представени с каталожни номера могат да бъдат намерени в таблица 1. 
 
Изводи 
 
1.Ex situ колекция от 94 образеца спанак ( Spinacea olercea L.) е характеризирана по 
осем морфологични признака. Установено е значително генетично разнообразие по 
отношение на проучените признаци. 
2. В резултат на тригодишно полско изпитване на 94 образеца спанак са установени 
статистически доказани положителни корелационни отношения между: височина -  
диаметър на розетката, дължина - ширина на листата, размери на листа - броя на 
листата в розетката. 
3. Приложен е РС анализ за групиране на образците по сходство въз основа на осем 
признака при два компонента във факторната равнина. Формира се група образци, в 
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която попадат най-сходните по изследваните признаци. Обособяват се отдалечени 
образци, които са носители на признаци, които биха могли да се използват като донори 
при селекцията на тази култура. 
4. Създадена е база данни в електронен формат, която съдържа оценъчната 
информация на проучените образци и е съхранявана при куратора на Листни култури в 
ИРГР – Садово. 
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Резюме 
 
През периода 2007-2016 г. фондът на Националната генбанка на ИРГР Садово е 
обогатен с 10 034 образци. Документационната система Phyto 2000 оптимизира 
управлението на растителните генетични ресурси, с оглед целенасоченото им 
съхранение, проучване, размножаване, обмен и използване. Колекционирани от 
експедиции са 5 171 образци – местни сортове и популации от лични градини и дребни 
земеделски стопанства, както и диворастящи форми от естествените им хабитати. 
Заведени са 3 875 генотипа, интродуцирани по пътя на международния безвалутен 
обмен. Регистрирани са 988 селекционни материали от институтите на 
Селскостопанска Академия. Изградени са колекции от зърнено-житни, зърнено-бобови, 
технически, фуражни, зеленчукови, медицински и ароматни култури. Всички семенни 
образци са регистрирани, съгласно международните стандарти на FAO, ECPGR и 
Bioversity International. Паспортните данни включват таксономично описание, 
биологичен статус и еколого-географски произход на образците. Организираните 
масиви от данни показват наличие на ценна местна зародишна плазма, заведена в 
колекциите и заемаща 51,5 % от обогатяването през периода. Отчита се висок процент 
(38,5 %) на изписаните образци от чужди генбанки и ботанически градини. 
Сравнително нисък (10 %) е броят на съхранените селекционни материали. Това 
налага популяризиране ползата от регистрирането в електронния каталог и 
дългосрочното съхранение на новите български сортове и линии, съгласно 
регламентиран достъп и запазване интелектуалните права на селекционерите. 
Ключови думи: растителен генофонд, електронен регистър, експедиции, интродукция, 
селекция. 
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Abstract 
 
During the period 2007-2016 the fund of National Genebank in IPGR Sadovo is enriched with 
10 034 accessions. Documentation system Phyto 2000 optimizes the management of plant 
genetic resources in order to their targeted storage, study, reproduction, free exchange and 
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use. 5 171 accessions are collected from expeditions, included local varieties and 
populations of private gardens and small farms and wild forms from their natural habitats. 
There are 3 875 genotypes, introduced by international free exchange. 988 breeding 
materials are registered from the Institutes of Agricultural Academy. Collections from cereals, 
leguminous, technical and fodder crops, vegetables, medicinal and aromatic plants are 
created. All seed samples are recorded, according to the international standards of FAO, 
ECPGR and Bioversity International. Passport data includes taxonomic descriptions, 
biological status and eco-geographical origin of the accessions. The organised datasets show 
the presence of valuable local germplasm in preserved collections, which are occupying 51,5 
% of enrichment during the period. There is a higher percentage (38,5 %) of introduced 
accessions from foreign genebanks and botanical gardens. A comparative low (10 %) is the 
number of stored materials from selection. This requires promoting the benefits of 
registeration in the electronic catalogue and long-term storage of the new Bulgarian varieties 
and breeding lines, according to regulated access and preservation of the intellectual 
property rights of breeders. 
Keywords: plant genе fund, electronic register, expeditions, introduction, selection. 
 
Въведение 
 
Растителните генетични ресурси (РГР) обхващат огромното разнообразие от културна 
и дива флора, местни популации и форми, по-стари традиционни, както и новите 
съвременни сортове (ITPGRFA, 2009).  
Устойчивото съхранение на растителния генофонд е заложено в глобалния план за 
опазване на генетичните ресурси на Световната организация за прехрана и земеделие 
(FAO, 2008, 2014).  
Управлението на колекциите РГР включва дейности по колекциониране, проучване, 
документация, размножаване и съхранение, с оглед поддържане на видовото и 
сортово разнообразие, запазване потенциала на дивите родственици на културните 
растения, използване на генетичния материал за подобряване на растенията и в 
земеделието, безвалутен обмен и разпространение според международните спогодби 
(Engels et al., 2008).  
Целенасоченото използване на световните и национални колекции РГР определя 
високата ефективност на селекцията при създаването на продуктивни и 
висококачествени сортове (Hoisington et al., 1999; Haussmann et al., 2004; Gepts, 2006; 
Stamatov et al., 2015). 
Растителният генофонд представлява обществен ресурс, ползите от който трябва да 
бъдат използвани в интерес на обществото (МОСВ, 2013; Велчева и др. 2017). В тази 
връзка информационните дейности са в основата на гарантирането на цялостен 
подход и взаимодействие на всички заинтересовани страни (Knupffer, 2002, 2016).  
ИРГР „К. Малков‖ е Национален координатор в областта на растителните генетични 
ресурси. Институтът изпълнява научно-обоснована програма по опазване на 
растителния генофонд, за целите на която се поддържа специализирана база данни за 
образците, заведени в Националната генбанка (Пенчева и др., 2014; Велчева, 2015, 
2016; Krasteva et al., 2011, 2012). 
Целта на настоящото проучване е анализ на обогатяването на Националната колекция 
РГР и изясняване значението на документацията в системата за устойчиво управление 
на генофонда. 
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Материал и методи 
 
Компютърният център към Института в гр. Садово е създаден през 1982 г. и е 
отговорен за поддържането и обновяването на информацията в Националния регистър 
за документация на образците РГР.  
Ежегодно се извършва обогатяване на Националната колекция с нова зародишна 
плазма и съответно на базата данни. 
Всички семенни образци се завеждат в електронна база данни Phyto 2000 във формат 
Microsoft ACCESS по 20 паспортни показатели, съгласно международните стандарти на 
FAO, ECPGR и Bioversity International.  
Информацията включва каталожен номер, таксономично описание, биологичен статус 
на генотипа, донор на материала, еколого-географски произход. 
Популяризирането на достъпа до РГР, регистрирани в Националната колекция, се 
осъществява чрез публикуване на каталози, издаване на справочници с адреси на 
партньори в международния безвалутен обмен на семена, както и чрез изпращането на 
бази данни за съхранените образци в международни информационни мрежи. 
 
Резултати и обсъждане 
 
Обогатяване на Националната колекция с образци РГР 
През периода 2007-2016 г. фондът на Националната генбанка на ИРГР Садово е 
обогатен с 10 034 образци (фиг. 1).  
Обогатяването на колекциите: зърнено-житни, зърнено-бобови, технически, фуражни, 
зеленчукови, медицински и ароматни култури, с нова зародишна плазма обхваща 
семенни образци от диви, полукултурни и културни форми с местен или чужд произход, 
с разнообразен биологичен статус и различно ниво на селекция.  
 

 
Фиг. 1. Обогатяване с растителни генетични ресурси през периода 2007-2016 г. 

51,50% 

38,50% 

10,00% 

Обогатяване 

Експедиции, 5 171 обр. 

Интродукция, 3 875 обр. 

Селекция, 988 обр. 
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Организираните масиви от данни показват наличие на ценни местни РГР, заведени в 
колекциите. От проведени на основата на проектно финансиране експедиции са 
колекционирани 5 171 образци – видово и сортово разнообразие от местни сортове и 
популации от дребни земеделски стопанства и диви форми от естествените им 
хабитати (фиг. 2).  
Експедициите са организирани по утвърдена работна програма и маршрут на базата на 
предварителна осведоменост за спецификата на съответния производствен район или 
локални местообитания.  
Първото направление на експедиционната дейност е събирането на културни форми от 
полски и зеленчукови култури.  

 
Фиг. 2. Колекционирани местни растителни генетични ресурси от експедиции 

 
В личните дворове и градини са открити традиционни образци домати, пипер, 
краставици, тикви, пъпеши, дини, лукови, листни, картофи, приспособени отлично към 
конкретните агроекологични условия, притежаващи ценни качества и свойства, като 
ранозрялост, устойчивост на биотичен и абиотичен стрес, високо съдържание на 
биологично активни вещества (Krasteva et al., 2013).  
При зърнено-житните и зърнено-бобовите култури вниманието е насочено към 
колекциониране на древните примитивни пшеници, стари и местни популации от 
царевица, фасул, папуда, леща, бакла и др. 
Особен интерес представлява видовото разнообразие от някой слабо разпространени 
или забравени подправни и медицински растения, преоткрити днес за целите на 
диетичното и здравословно хранене, прилагани при терапии за алтернативно лечение 
на редица заболявания. 
Друго направление на експедиционна дейност е опазването на дивото, полукултурно 
разнообразие и дивите родственици на културните растения.  
Високата урбанизация, развитата транспортна инфраструктура и екологичните заплахи 
поставят под огромен риск голям брой диворастящи видове от различни ботанически 
семейства. От една страна, опазването им има значение за биоразнообразието, а от 
друга – те притежават ценни за селекцията качества, като източници на високо 
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съдържание на протеин, скорбяла, закрепители на фертилност, устойчивост на гъбни, 
бактерийни и вирусни болести, висока адаптивна способност във връзка с глобалното 
затопляне и изменение на климата (Dempewolf et al., 2014). 
В резултат на обогатяването и организираната база данни с паспортно описание на 
образците са създадени условия за картиране и райониране на местния генофонд. 
Съществуват обосновани предпоставки за разширяване на експедиционната дейност в 
конкретни райони на страната, богати на ценни растителни ресурси - народна 
селекция, насочена главно към отбор по вкус, едрина на плода, устойчивост на 
болести.  
Друго направление на вниманието на програмата по РГР е издирването на сортове и 
видове, подходящи за отглеждане в полупланински, планински райони, 
слабопродуктивни земи, за райони с характерни засушавания, както и за системите на 
биологичното земеделие. 
В отговор на поставения акцент на национално и международно ниво за приоритетно 
опазване и устойчиво съхранение на местната зародишна плазма, броят на образците, 
заведени от експедиции, се отличава с най-висок процент (51,5 %) в обогатяването 
през анализирания десетгодишен период.  
Отчита се висок процент (38,5 %) на изписаните образци от чужди генбанки и 
ботанически градини. Заведени са 3 875 генотипа, интродуцирани по пътя на 
международния безвалутен обмен въз основа на изпратени заявки (фиг. 3). 
Интродуцирани са съвременни сортове и линии с разнообразен географски произход 
за проучване в условията на страната и за използване като донори на ценни стопански 
качества – екологична пластичност, висока продуктивност и др., в селекционните 
програми по култури. Възможността за безвалутен обмен на РГР, съгласно 
международните спогодби, съществено допринася за обогатяването на растителния 
генофонд и разширява възможностите за ускоряване на селекционния процес.  
Стратегическа задача е изписването на образци, характеризиращи се с устойчивост на 
болести при фъстъците и генотипове, подходящи за механизирано прибиране и с къс 
вегетационен период при сусама, за целите на селекционните програми при културите. 
Интерес представлява интродуцирането на нови или слабо застъпени в родното 
земеделие видове. 
Със задължителното отглеждане на образците при карантинни условия в годината на 
завеждане в колекциите и извършването на предварителна комплексна оценка по 
дескриптор, процесът по международен безвалутен обмен се контролира и се 
регистрира възможността за адаптация на чуждата зародишна плазма у нас. 
Поддържат се активни международни контакти с центровете по РГР от цял свят. 
Основни партньори на Националната генбанка в обмена са: GRIN (САЩ), ICARDA 
(Сирия), VIR (Русия), NordGen (Швеция), IPK (Германия), INRA (Франция), John Innes 
Center (Великобритания).  
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Фиг. 3. Интродукция на образци РГР чрез международен безвалутен обмен 

 
По своята същност експедиционната и интродукционна дейност, които се провеждат в 
ИРГР Садово, обслужват селекционните програми на специализираните институти в 
страната.  
Всеки от научно-изследователските институти поддържа в работна колекция сортимент 
от РГР, в зависимост от направлението и селекционната си програма.  
Изучаването на образците по международни класификатори улеснява значително 
процеса на подбор на източници за многостранно и задълбочено проучване в 
генетичен, стопански, имунен и други аспекти в специализираните селекционни 
програми. Оценъчната и характеризиращата информация за съхранения генофонд 
оптимизира изписването на образци от семехранилището и същевременно ускорява 
постигането на селекционните цели. 
При анализиране статуса на новорегистрираните РГР през периода бе установен 
сравнително нисък процент (10 %) на обогатяване на генофонда с образци на 
български сортове и линии, резултат на съвременна селекция.  
През периода 2007-2016 г. са заведени 988 селекционни материали от институтите на 
Селскостопанска Академия и сродни научни организации (фиг. 4).  
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Фиг. 4. Регистрирани сортове и линии от български произход 

 
Електронен регистър за документация на РГР и бази данни 
Моделът и устройството на документационната система Phyto 2000 оптимизира 
дейностите по управление на колекциите РГР – регистрация на образци, съхранение, 
проучване, размножаване, използване и разпространение. 
Издаваните каталожни номера и паспортните характеристики в базата данни 
подсигуряват идентифицирането на образеца при различните нива на неговото 
съхранение: дългосрочно, средносрочно, краткосрочно, in vitro съхранение, 
поддържането му в полски колекции или в ботаническа градина. 
Регистърът се характеризира със значителен брой таксономични описания -3 529, 
разпределени в 122 ботанически семейства. 
Адресите на партньори в обмена до момента наброяват 190 научни и професионални 
организации в чужбина. 
Приоритет в дейностите, които се извършват в Информационния център са:  
Регистрация на новопостъпили образци РГР; 
Идентификация на образците при различните нива на съхранение, при неговото 
проучване и размножаване; 
Обмен на информация; 
Извършване на справки за различни цели и потребители. 
 
Анализ на документацията и качеството на информацията за РГР; 
перспективи за развитие 
Данните показват, че през последните десет години в изградените колекции РГР са 
заведени голям брой образци нова зародишна плазма.  
Забелязва се повишаване на обема и качеството на паспортната информация, която 
описва образците, благодарение на използването на GPS система при експедициите, 
on line справочници при обмена, активна координация на регионално, национално и 
международно ниво с всички заинтересовани страни по отношение на РГР.  
Приоритет в изпълнението на задачата по документация на РГР е изграждането на 
цялостна информационна система за управление на базата данни със специализиран 
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софтуер, обслужващ генбанката, информационния център и кураторите в програмата 
по опазване на генофонда. 
 
Заключение 
 
През периода 2007-2016 г. националната колекция е обогатена с 10 034 образци РГР, 
характеризиращи се с разнообразен еколого-географски произход, ботанически състав 
и биологичен статус. 
С най-голям дял в обогатяването са местните образци, постъпили от експедиции (5 171 
обр.).  
От интродукция по пътя на международния безвалутен обмен от чужди генбанки, 
ботанически градини и специализирани центрове по РГР са регистрирани 3 875 
образци. 
Сравнително ограничения обем селекционни материали (10 %), постъпили в 
генбанката, налага популяризиране ползата от регистрирането в електронния каталог и 
дългосрочното съхранение на новите български сортове и линии, съгласно 
регламентиран достъп и запазване интелектуалните права на селекционерите. 
В резултат на обогатяването е създадена база данни с паспортно описание на 
заведените в колекциите семенни образци. 
Във връзка с поставен акцент върху опазването и колекционирането на малко познати 
и нови растителни видове таксономията в регистъра Phyto 2000 е допълнена до 3 529 
таксона, разпределени в 122 ботанически семейства. 
Отчита се слабо равнище на сигурност на информационните масиви, описващи 
съхранения растителен генофонд, поради липсата на специализиран софтуер за 
управление на базата данни, мониторинг и защита на регистъра. 
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Евапотранспирация на градински фасул – късно полско производство 
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Резюме 
 
Целта на експеримента е да се установят сумарните и средноденонощни стойности на 
евапотранспирацията на градински фасул, отглеждан в условия на регулиран воден 
дефицит. Полският експеримент е проведен в периода 2010 – 2012г. на опитно поле 
към Аграрен Университет – Пловдив, върху алувиално-ливадна, бивша заблатена 
почва. Проучен е градински фасул (Phaseolus vulgaris L. ssp. nanus), сорт „Страйк―, 
отглеждан като късно полско производство. Изпитани са следните варианти: 1) без 
напояване /0% m/; 2) оптимално напояване при 80% от ППВ /100% m/; 3) 25% 
редуциране на нормата /75% m/; 4) 50% редуциране на нормата /50% m/; 5) 75% 

редуциране на нормата /25% m/, където m – поливна норма. При неполивни условия, 
сумарната ЕТ варира от 133,0 до 162,4 mm. При реализиране на 25% m, сумарният 
водоразход е 148,6 – 173,0 mm, а при 50% и 75% m, същият съответно е 191,2 – 207,9 
mm и 206,8 – 253,6 mm. При оптимално напояване ЕТ варира от 231,4 до 289,9 mm. 
При неполивни условия и при реализиране на 25% m, максималните стойности на 
средноденонощната ЕТ обикновено настъпват във фаза „бутонизация―, и стойността 
им варира съответно 2,7 –  3,5 mm и 2,9 – 3,5 mm. С оптимизиране на поливния режим, 
максимума се измества с една десетдневка и настъпва във фаза „масов цъфтеж―. При 
реализиране на 50% m, максималния водоразход е 3,6 – 4,2 mm, при 75% m е 4,2 – 5,2 
mm, а при оптимално напояване достига 4,5 – 6,2 mm.  
Ключови думи: зелен фасул, напояване, воден дефицит, евапотранспирация. 
 

Green beans evapotranspiration – late fiеld production 
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Abstract 
 
The aim of the experiment was to establish totals and average daily evapotranspiration of 
green beans grown in terms of regulated water deficit. The field experiment was carried out 
during 2010 – 2012 period on the experimental field of Agricultural University – Plovdiv on 
alluvial meadow soil. It was studied green beans (Phaseolus vulgaris L. ssp. nanus), variety 
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'Strike', grown at late field production. The following variants were tested: 1) without irrigation 
/0% m/; 2) optimal irrigation by 80%  FC /100% m/; 3) 25% irrigation rate reduction /75% m/; 
4) 50% irrigation rate reduction /50% m/; 5) 75% irrigation rate reduction /25% m/. The 
meteorological conditions during growth period influence on the seasonal ET, particularly on 
the no irrigated green beans, as it varies from 133,0 to 162,4 mm. ET by 25% m irrigation is 
148,6 – 173,0 mm, by 50% m is 191,2 –  207,9 mm, by 75% m is 206,8 – 253,6 mm and by 
optimum irrigation – from 231,4 to 289,9 mm. The maximum of daily ET was usually during  
phenophase ''budding'',the values varies  2,7 –  3,5 mm and 2,9 – 3,5mm, accordingly to 
without irrigation and by 25% m. By optimizing irrigation regime, the maximum daily ET 
comes about 10 days later and during  phenophase "full blossoming". The maximum values 
daily ET by 50% m is 3,6 – 4,2 mm, by 75% m is 4,2 – 5,2 mm, and by optimum irrigation 
reaches 4,5 – 6,2 mm. 
Key worlds: green beans, irrigation, water deficit, evapotranspiration  

 
Въведение 
 
Евапотранспирацията (ЕТ) на всяка селскостопанска култура (включително и тази при 
градинския фасул) е основен разходен елемент във водния баланс на активния почвен 
слой и е един от основните фактори, определящи параметрите на поливния режим. 
Интензивността на ЕТ влияе пряко върху продължителността на междуполивния 
период, а оттам и върху броя на поливките, и големината на напоителната норма.  
За условията на нашата страна, ЕТ на фасула е 240 – 280 mm, отгледан, като втора 
култура върху оподзолените черноземи на Русенската напоителна система. 
Средноденонощната ЕТ на фасула от сеитбата до фаза бутонизация е сравнително 
ниска и е в границите 1,2 – 1,9 mm. От началото на бутонизацията и по време на 
масовия цъфтеж тя рязко се увеличава и достига стойности 5,5 – 6,0 mm за 
денонощие. През този период се изразходват до 60 % от общата ЕТ, след което 
същата плавно започва да намалява, в зависимост от поливния режим (Vitkov,М., 1975, 
Radkov, P., 1975).  
Според Sezen, S., et al. (2005, 2008) сумарната ЕТ на градинския фасул, отглеждан в 
района на средиземноморската част на Турция варира от 276 – 365 mm, когато 
поливките са с норма 30 mm. За условията на Вangalore (южната част на Индия) ЕТ за 
получаваното на максимален добив е в границите 268 – 299 mm (Hegde, D. & K.Srinivas, 
1990). 
 
Материал и методи 
 
Полският експеримент е проведен в периода 2010 – 2012г. на опитно поле към Аграрен 
Университет – Пловдив, върху алувиално-ливадна, бивша заблатена почва. Проучен е 
градински фасул (Phaseolus vulgaris L. ssp. nanus), сорт „Страйк―, отглеждан като късно 
полско производство. Опитът е залаган в средата на месец юли по блоковия метод в 
четири повторения с големина на опитните парцели 17,5 m

2
, а на реколтните 10 m

2
 и 

схема на засяване 50 х 5 cm. Вариантите използвани в настоящата разработка са: 1) 
без напояване /0% m/; 2) оптимално напояване при 80% от ППВ /100% m/; 3) 25% 
редуциране на нормата /75% m/; 4) 50% редуциране на нормата /50% m/; 5) 75% 

редуциране на нормата /25% m/, където m – поливната норма за активен почвен пласт 
60 cm.  
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Всички поливни варианти са напоявани едновременно, като е извършвана съответната 
корекция на поливната норма, според конкретния вариант. Напояването е извършвано 
гравитачно по къси затворени бразди. Непосредствено след сеитбата, е извършвана 
поливка с обем 25 mm, обезпечаваща поникването на посева, след което са обособени 
отделните варианти. Евапотранспирацията (ЕТ) при всички варианти на опита е 
установена чрез решаване на балансово уравнение, като са отчетени приходите от 
валежи и подадените поливни норми. Използваемите валежи са отчетени по метода на 
последователните приближения (Krafti, 1964). В баланса на почвената влага не са 
включени приходи от капилярно покачване на подпочвените води, тъй като същите са 
разположени на голяма дълбочина (под 3 m).  
При отглеждане на зеления фасул са спазени всички агротехнически мероприятия 
съобразно приетата за страната технология на отглеждане.  
 
Резултати и обсъждане 
 
Евапотранспирацията на градинския фасул зависи от метеорологичната обстановка 
през опитните години и приложения поливен режим при отделните варианти на опита. 
В таблица 1 са представени данни относно сумарните стойности и обезпечеността на 
метеорологичните фактори по години.  
 
Таблица 1. Обезпеченост на валежите, температурната сума и сумата на дефицита на 
влажност на въздуха до насищане с водни пари за района на Пловдив за периода VII – 
IX по години 

Фактор 
Опитни години 

Средно 
2010 2011 2012 

N 
mm 156,5 113,3 36,5 

118,5 mm (за 101 годишен период) 
P (%) 25,5 47,1 93,1 

∑Т
о
 

 

o
C 2123,7 2158,1 2243,2 

2004,9 
o
C (за 101 годишен период) 

P (%) 13,7 8,4 2,1 

∑D 
HPa 976,9 1064,1 1329,6 

949,8 НРа (за 74 годишен период) 
P (%) 47,4 23,7 1,3 

N – валежи; ∑Т
о
 – сума на средноденонощната температура на въздуха; ∑D – 

сума на дефицита на влажност на въздуха;  P (%) – емпирична обезпеченост 
на метеорологичните фактори;  

 
При късното полско производство на градински фасул, вегетацията на културата 
съвпада с периода, в който температурата на въздуха е висока и падат най-малко 
валежи през годината. Това се наблюдава и през трите опитни години, като през 2012г. 
условията са екстремни, т.е. вегетационните  валежи са 36,5 mm (суха година), а 
температурата изключително висока.  Въпреки, че през първите две години, валежите 
са по-големи (през 2010г. – 156,5 mm, а през  2011г. – 113,3 mm), тяхното 
разпределение не е равномерно. По отношение на температурата на въздуха и трите 
опитни години са топли, като отново екстремна е последната 2012 г.  
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Таблица 2. Сумарна евапотранспирация по варианти и години 

вариант 
ЕТ 

(mm) 

в % 
ЕТ 

(mm) 

в % 

спрямо 
0%m 

спрямо 
100%m 

спрямо 
0%m 

спрямо 
100%m 

 2010 година 2011 година 

Без напояване (0% m) 145,1 100,0 52,2 162,4 100,0 70,2 

25% m 165,5 114,1 59,5 173,0 106,5 74,8 

50% m 201,0 138,5 72,3 191,2 117,7 82,6 

75% m 239,8 165,3 86,2 206,8 127,3 89,4 

100% m 278,1 191,7 100,0 231,4 142,5 100,0 

 2012 година Средно за 2010 – 2012 год. 

Без напояване (0% m) 133,0 100,0 45,9 146,8 100,0 55,1 

25% m 148,6 111,7 51,3 162,4 110,6 60,9 

50% m 207,9 156,3 71,7 200,0 136,2 75,1 

75% m 253,6 190,7 87,5 233,4 159,0 87,6 

100% m 289,9 218,0 100,0 266,5 181,5 100,0 

m – поливна норма  

 
Данните относно сумарните стойности на ЕТ по варианти и години са представени в 
таблица 2. При неполивни условия, метеорологичната обстановка през опитните 
години влияе най-съществено върху водоразхода на градинския фасул, като през 
екстремно сухата 2012 година неговите стойности са най-ниски – 133,0 mm. През 
първите две опитни години, същите не се различава съществено (съответно 145,1 mm 
и 162,4 mm), въпреки значително по-големите валежи, тъй като същите са 
разпределени неравномерно и в по-голяма степен са неизползваеми.  
При оптимизиране на почвената влага се увеличава водопотреблението на градинския 
фасул, като степента на нарастване зависи от климатичната обстановка през опитните 
години и броят на реализираните поливки.  Сумарната ЕТ е по-висока с 42,5% през 
години със средната обезпеченост на валежите (през 2011 год., при реализирани 2 
поливки) до над два пъти през екстремно сухи години (2012г год. – 4 поливки). При 
реализиране на 25% от поливната норма водоразхода се увеличава средно с 10,6%, а 
при подаване на 50% от нормата – нараства с 36,2%. Редуцирането на нормата с 25%, 
занижава водопотреблението и представлява средно 87,6% спрямо оптимално 
напоявания фасул.  
От голямо значение е да се определи не само водоразхода през цялата вегетация, но 
и тази през отделните периоди от развитие на градинския фасул, изразен чрез средно 
денонощния й ход. На фигури 1 – 4 в графичен вид са представени данните по години 
и средно за периода.  
В началните етапи от развитие на културата, ходът на средно денонощната ЕТ е един 
и същ при всички варианти. След началото на поливния период настъпват разликите, 
тъй като във формирането на ЕТ участват освен използваемите валежи, и различната 
по големина напоителна норма.  
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През първата опитна година (2010г.), в третата десетдневка на юли и първата на 
август, падат 80% от вегетационните валежи, което на практика обезпечават 
поникването на растенията и влагозареждат почвата на по-голяма дълбочина от 
активния почвен пласт (0 – 60 cm), т.е. голяма част от тях са неизползваеми. До края 
на вегетацията количеството на валежите е незначително (около 30 mm), като за 
задоволяване на нуждите на растенията са подадени 3 поливки. При тези условия 
максималните стойности на средноденонощната ЕТ при ненапоявания вариант са 
отчетени във фаза „Бутонизация‖ в размер от 2,7 mm (фиг.1). При подаване на норма 
25% от m, максимума настъпва във фаза „Цъфтеж―, но не се различава съществено по 
стойност – 2,9 mm. При останалите поливни варианти максимума се измества с една 
десетдневка и е през периода на нарастване на бобовете, по време на беритбения 
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период. При реализиране на 50 % от поливната норма  максималния водоразход е 3,6 
mm, а при вариантите с по-големи поливни норми (75 и 100%) стойностите на ЕТ 
нарастват до 4,7 – 5,5  mm за денонощие. 
Втората опитна година  е със средна обезпеченост на валежите, като най-голямо 
количество е отчетено в първата половина на месец август, което водообезпечава 
развитието на растенията, като до периода на цъфтеж влажността на почвата не пада 
под 80% от ППВ. Тъй като са реализирани две вегетационни поливки разликите между 
отделните варианти на опита са по-малки. Максимални стойности на ЕТ при неполивни 
условия, отново се достигат във фаза „Бутонизация‖ и има размер 3,5 mm за 
денонощие (фиг. 2). Реализирането на ниска поливна норма (25%) на практика не 
изменя  съществено хода на ЕТ при неполивни условия. С оптимизиране на поливния 
режим, максимума на водопотреблението се измества с една декада и е в периода 
масов цъфтеж – първи завръз, като при оптималния вариант е в размер 4,5 mm. 
Редуцирането на поливната норма с 25% не намаля съществено максималния 
водоразход – 4,2 mm, а при норма 50 % m, същият е в размер на 3,8 mm. 
Най-екстремна в метеорологично отношение е 2012г., когато вегетационните валежи са 
едва 38,6 mm, а отчетената средно денонощна сума на температурата на въздуха е 
най-висока. Това налага извършването на 4 поливки, като поливния сезон започва през 
растежния период на градинския фасул. Максималната стойност на ЕТ за денонощие 
при неполивни условия е 2,9 mm (фиг.3), отчетена в края на вегетативния растеж на 
културата, тъй като след това валежи на практика липсват. Хода на ЕТ при 
реализиране на 25% от поливната норма почти се припокрива с този при варианта 
отглеждан без напояване. Засушаването задържа за кратко време високите стойности 
на ЕТ при неполивни условия и при ниски норми 25% , след което същите започват 
бързо да спадат. С подобряване на водния режим стойностите на ЕТ се увеличават и 
стойностите са два пъти по-големи от тези при неполивния вариант, като максимума се 
измества с една – две десетдневки във фаза „Масов цъфтеж― при норма 50% и във 
фаза „Първи завръз‖ при по-богатите поливни режими (75 и 100%). Напрежението на 
метеорологичните фактори е най-голямо през 2012г., поради което стойността на ЕТ 
достига 6,2 mm. След това същите намаляват, тъй като температурата на въздуха се 
понижава и се преустановява напояването. При последната беритба стойностите на ЕТ 
са два пъти по ниски. 
На фигура 4 са онагледени графически осреднените стойностите на 
средноденонощната ЕТ на градински фасул по декади. Кривете, описващи 
изменението на водоразхода на културата са специфични и дават представа за 
влиянието на поливния режим върху абсолютните му стойности, и времето в което 
настъпва съответния максимум.  
 
Изводи 
 
В зависимост от метеорологичните условия, сумарната ЕТ на градинския фасул, късно 
полско производство, се движи в диапазона 133,0 – 162,4 mm. При поливни условия 
водоразхода на културата нараства и при оптимално напояване е от 231,4 до 289,9 
mm.  
При неполивни условия и при реализиране на 25% m, максималните стойности на 
средноденонощната ЕТ обикновено настъпват във фаза „бутонизация―, и стойността 
им варира съответно 2,7 –  3,5 mm и 2,9 – 3,5 mm. С оптимизиране на поливния режим, 
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максимума се измества с една две десетдневки и настъпва във фаза „масов цъфтеж― 
или „първи завръз―. При реализиране на 50% от оптималната поливна норма, 
максималния водоразход е 3,6 – 4,2 mm, при 75% m е 4,2 – 5,2 mm, а при оптимално 
напояване достига 4,5 – 6,2 mm. В периода на плодообразуване, дневното 
потребление намалява, тъй като температурата на въздуха се понижава и поради 
приключване на поливния сезон. При последната беритба стойностите на ЕТ са два 
пъти по ниски. 
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Резюме 
 
Целта на разработката е да се установи продуктивността на културата при отмяната на 
поливки през определен период от вегетацията. Полският експеримент е проведен в 
периода 2010 – 2012г. на опитно поле към Аграрен Университет – Пловдив, върху 
алувиално-ливадна, бивша заблатена почва. Проучен е градински фасул (Phaseolus 
vulgaris L. ssp. nanus), сорт „Страйк―, отглеждан като късно полско производство. 
Изпитани са следните варианти: 1) без напояване; 2) оптимално напояване при 80% от 
ППВ; 3) без напояване през периода „поникване – бутонизация―; 4) без напояване през 
периода „бутонизация – масов цъфтеж―; 5) без напояване през периода  на 
бобообразуване; Големината на поливната норма е 50 mm, а в зависимост от 
условията на годината, реализираният брой поливки при оптималния вариант е 2 – 4. 
Добивът при оптимално напояване е средно 1609 kg/da и е около и над три пъти по-
висок от този при неполивни условия (средно 519 kg/da). Отмяната на поливки през 
първия период, има най-незначително отрицателно влияние върху добива  средно с 
13%. По-чувствителен е периода на образуване на бобовете, когато добива намалява 
средно с 26% (11 – 33%).  През периода „бутонизация – масов цъфтеж―, водният 
дефицит влияе най-съществено върху продуктивността, като за условията на 
експеримента е средно с 36% (17 – 58%). 
Ключови думи: зелен фасул, напояване, воден дефицит,добив. 

 
Effect of periodic water deficit on the productivity of green beans – late fiеld 

production 
 

Milena Nikolova, Radost Petrova*, Bilyana Harizanova-Petrova*, Aleksander Matev* 
 

Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov”, Sadovo, 2 Droujba str., 4122, 
Bulgaria 

*Agricultular University, 12 Mendeleev bul., Plovdiv 
 

m.nikolova78@gmail.com, as.petrova@abv.bg 
Abstract 
 
The aim of this study is to establish the effect of irrigation cancellation during different 
vegetative stages on the yield of green beans. The field experiment was conducted during 
2010 – 2012 in Agricultural University – Plovdiv on alluvial meadow soil which green beans 
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(Phaseolus vulgaris L. ssp. nanus), variety 'Strike', grown at late field production. Variants of 
this study are as follows: 1) without irrigation; 2) optimal irrigation by 80%  FC; 3) without 
irrigation during 'emergence - budding " 4) without irrigation during "budding - full blossoming 
" 5) no irrigation during the formation of pods; Depending on the conditions of the year, the 
realized number of irrigations in optimal variant is 2 – 4. Average rate by optimum irrigation is 
50 mm and yield is average 1609 kg/da. The yield at optimal irrigation is triple and more then  
without irrigated  (average 519 kg/da). Cancellation of irrigations during the first period, has a 
lesser effect on the yield by an average of 13%. More sensitive is the period of formation of 
pods when production is reduced by approximately 26% (11-33%). During the period 
"budding - full blossoming" water deficiency affects most significantly the productivity, an 
average of 36% (17-58%). 
Key worlds: green beans, irrigation, water deficit, yield;  
 
Въведение 
 
Отглеждането на селскостопански култури, включително и градински фасул, в райони с 
неустойчиво естествено овлажняване, се свежда до оптимизиране на поливния режим 
за получаване на най-голям икономически ефект от напояването. За тази цел се 
оптимизират параметрите на приложения поливен режим като културите се отглеждат 
в условията на периодичен воден дефицит. Този начин е намерил най-широко 
приложение в практиката, като при него се отменя една или няколко поливки с 
доказана необходимост от провеждането й (им), а в някои случаи (при възможност от 
техническа гледна точка), се намалява размера на някои от поливните норми. Целта на 
проучванията в тази насока са да се определи критичността на всяка от фазите на 
фасула, т.е. чувствителността към почвено засушаване от една страна и отзивчивостта 
към напояване – от друга (при силно ограничени водни ресурси). 
Oliveira, R., et al. (2008) установяват, че лишаването от вода през която и да е фаза от 
вегетацията на градинския фасул, води до намаляване на добива. Големи са загубите 
при отмяна на поливките през цъфтежа, а при воден дефицит в следващите фази, 
загубите са под 20% (Miorini T. et al., 2011). Ucar, Y.  et al. (2009) потвърждават 
критичността на периода цъфтеж, образуване и нарастване на бобовете по отношение 
на почвената влажност, като отбелязват, че напояването преди и след преживян от 
растенията воден стрес през тази част от вегетацията, не е в състояние да повиши 
добива. Въз основа на задълбочени проучвания, проведени в Зимбабве Manjeru, P. et 
al. (2007) установяват, че водният стрес значително намалява добива при фасула, като 
във фаза цъфтеж (с продължителност 2 седмици от началото на цъфтежа) растенията 
са най-чувствителни, а най-малка е чувствителността към засушаване през 
вегетативния период.  
 
Материал и методи 
 
Влиянието на периодичния воден дефицит върху продуктивността на градинския 
фасул (Phaseolus vulgaris L. ssp. nanus) е анализирано на базата на полски 
експеримент проведен в периода 2010 – 2012г. на опитно поле към Аграрен 
Университет – Пловдив, върху алувиално-ливадна, бивша заблатена почва. В 
проучването е използван сорт „Страйк―, залаган като късно полско производство 
(средата на юли). Опитът е залаган по блоковия метод в четири повторения с големина 
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на опитните парцели 17,5 m
2
, а на реколтните 10 m

2
. Схемата на засяване е 50 х 5 cm. 

Непосредствено след сеитбата, е извършвана поливка с норма 25 mm, осигуряваща 
дружното поникване на растенията в посева, след което са обособени отделните 
варианти. В настоящата разработка са включени следните варианти: 1) без напояване; 
2) оптимално напояване при 80% от ППВ; 3) без напояване през периода „поникване – 
бутонизация―; 4) без напояване през периода „бутонизация – масов цъфтеж―; 5) без 
напояване през периода  на бобообразуване;  
Поливките за вариант 2 са насрочвани при достигане на предполивна влажност 80% от 
ППВ за слоя 0 – 40 cm, като за целта през 7 – 10 дни е проследявана динамиката на 
почвената влажност по тегловно-термостатния метод. Размерът на поливната норма е 
изчислявана за допълване на почвената влажност  до ППВ   на слой 0 – 60 cm, като за 
целта е използвана познатата формула:  
m = 10.H.α.(δ

ППВ
 – δ

факт
) (mm), където m – размера на поливната норма в mm; Н – 

дълбочина на активния почвен слой в m; α – обемна плътност на почвата в t/m
3
; δ

ППВ
 и 

δ
факт

 са съответно влажността при ППВ и предполивната влажност в % от масата на 
абсолютно суха почва. 
Поливките при всички напоявани варианти се извършвани едновременно, като се 
прави нарушен поливен режим при варианти 3, 4 и 5 чрез отмяна на поливките в 
съответния период от вегетацията на културата. Подаването на вода е извършвано 
гравитачно по къси затворени бразди. Данните за добива са обработени по варианти и 
повторения чрез софтуерния продукт ANOVA – 1, като е установена доказаност на 
разликите между отделните варианти. 
 
Резултати и обсъждане 
 
Ефектът от отмяната на поливки върху добива в голяма степен зависи от 
метеорологичните условия през конкретната година. Най-голямо влияние оказват 
количеството и разпределението на валежите, а температурата и дефицита на 
влажност на въздуха  влияят по скоро косвено.  
Разпределението на валежите по декади за периода юли – септември е представено 
графично на фигура 1, а приложения поливен режим – в таблица 1.   
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Първата опитна година (2010г.) е средно влажна, с  най-голяма сума на валежите, 
разпределени не равномерно. Около 80% от тях падат в третата десетдневка на юли и 
първата на август. В резултат почвата се влагозарежда на по-голяма дълбочина от 
активния почвен пласт (0 – 60 cm). Тези валежи обезпечават поникването на 
растенията, след което до края на вегетацията са незначителни – около 30 mm.  През 
опитната година за задоволяване нуждите на растенията са подадени 3 поливки във 
фазите „3 - 5 троен същински лист―, „първи завръз― и „плодообразуване―. 
 
Таблица. 1 Брой поливки, големина и фаза на реализиране 

година 
брой 

поливки 
№ 

m 
(mm) 

фаза на развитие 

2010 г. 3 

1 49,9 3 - 5 троен същински лист 

2 49,3 първи завръз 

3 50,1 плодообразуване и нарастване на бобовете 

2011 г. 2 
1 49,3 начало на цъфтеж 

2 49,3 плодообразуване и нарастване на бобовете 

2012 г. 4 

1 53,4 3 - 5 троен същински лист 

2 57,5 бутонизация 

3 51,0 масов цъфтеж 

4 50,0 плодообразуване и нарастване на бобовете 

m – поливна норма (mm) 

 
Втората опитна  година (2011г.) е средна по отношение на обезпечеността с валежи, 
които отново са неравномерно разпределени. Втората декада на месец юли падат 28,6 
mm, което обезпечава поникването и началното развитие на растенията.  Най-голямо 
количество е отчетено в началото на втората десетдневка на месец август (44% от 
общия обем), което на практика отменя първата поливка, като до периода на цъфтеж 
влажността на почвата не пада под 80% от ППВ. През тази опитна година са 

1
2

,6
 

5
,2

 

1
0

2
,2

 

2
3

,6
 

0
,2

 

3
,8

 

2
,4

 

6
,5

 

8
,6

 

2
8
,6

 

4
,3

 

1
8
,7

 

4
9
,7

 

0
,3

 

3
,1

 

2
,0

 

0
,4

 

2
,6

 

1
6
,4

 

1
0
,0

 

5
,1

 

2
0
,8

 

1
3
,5

 

1
6
,3

 

1
5
,7

 

1
1
,6

 

1
2

,3
 

1
2
,8

 

9
,0

 

1
4
,0

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

I II III I II III I II III

VII VIII IX

N
  
(m

m
) 

Фиг. 1 Сума на валежите по декади за периода VII – IX 
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реализирани две поливки, съответно във фаза „начало на цъфтеж― и 
„плодообразуване―, т.е. вариант 3 съвпада с оптималния вариант. 
В метеорологично отношение най-екстремна е 2012г., когато вегетационните валежи са 
едва 38,6 mm, средно денонощните температурата на въздуха са високи, а влажността 
му много ниска. Това налага извършването на 4 поливки, като поливния сезон започва 
през растежния период на градинския фасул, когато е реализирана една поливка във 
фаза „3 – 5 троен същински лист―. През втория период от развитие на културата са 
подадени 2 поливки, съответно по време на фазите „бутонизация― и „цъфтеж―, а 
последната – в периода на формиране и нарастване на бобовете.  
Данните относно влиянието на поливния режим върху добива от градински фасул по 
години са представени в таблица 2, а осреднените стойности за периода на опита са 
представени графично на фигура 2. Доказаността на разликите между отделните 
варианти е установена чрез дисперсионен анализ на опитните данни, направен с 
помощта на софтуерния продукт ANOVA – 1. 

 
Таблица 2 Влияние на поливния режим върху продуктивността на градинския фасул по 
години и средно за периода 

Вариант 
Добив Спрямо 1 вариант Спрямо 2 вариант 

kg/da +/-Y % Доказаност Y % Доказаност 

2010 год. 

1 0 0 0 524,0 St. 100,0 St. -951,6 35,5 С 

2 + + + 1475,6 951,6 281,6 С St. 100,0 St. 

3 0 + + 1028,2 504,2 196,2 С -447,4 69,7 С 

4 + 0 + 1226,0 702,0 234,0 С -249,6 83,1 В 

5 + + 0 1305,6 781,6 249,2 С -170,0 88,5 А 

GD при Р: 5% = 160,5 kg/da           1% = 221,1 kg/da            0,1% = 303,9 kg/da 

2011 год. 

1 0 0 0 356,1 St. 100,0 St. -981,0 26,6 C 

2 + + + 1337,1 981,0 375,5 С St. 100,0 St. 

3 0 + + 1328,3 972,2 373,0 С -8,8 99,3 n.s. 

4 + 0 + 562,3 206,2 157,9 С -774,8 42,1 C 

5 + + 0 895,5 539,4 251,5 С -441,6 67,0 C 

GD при Р: 5% = 105,3 kg/da           1% = 145,1 kg/da            0,1% = 199,5 kg/da 

2012 год. 

1 0 0 0 676,3 St. 100,0 St. -1338,5 33,6 C 

2 + + + 2014,8 1338,5 297,9 С St. 100,0 St. 

3 0 + + 1826,7 1150,4 270,1 С -188,1 90,7 n.s 

4 + 0 + 1297,4 621,1 191,8 С -717,4 64,4 C 

5 + + 0 1368,8 692,5 202,4 С -646,0 67,9 C 

GD при Р: 5% = 227,9 kg/da           1% = 314,0 kg/da            0,1% = 431,7 kg/da 

 
През първата опитна година, поради по-благоприятните климатични условия, е 
получен по-висок добив при неполивни условия 524 kg/da в сравнение с този през 2011 
г. – 356,1 kg/da. През третата година, същият е 676,3 kg/da, като е съизмерим с 
получения през 2010г. Средно за експерименталният период добивът при оптимално 
напояване е 1609,2 kg/da, като и през трите години е значително по-висок от този при 
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неполивни условия – нараства над 2 – 3 пъти, като разликите се доказват 
статистически с най-висок ранг. 
През първата опитна година, отмяната на поливки през първият период (―Поникване – 
Бутонизация‖), води до намаляване на добива с 30,3%, което се доказва с най-висок 
ранг. Тази тенденция не се потвърждава, тъй като през 2012г. загубата на добив е 9,3 
% (статистически не се доказва), а през 2011 г. не се наложи поливка през растежния 
период, т.е. вариант 3 практически препокрива оптимално напоявания градински 
фасул. 
Отмяната на поливки през втория период „бутонизация – масов цъфтеж―, има най-
силен отрицателен ефект през 2011г. – добива е едва 42,1% от максималния. Както бе 
споменато, през тази опитна година първата поливка е реализирана в началото на 
периода на цъфтеж. Във фаза „бутонизация―, в почвата има достатъчно лесноусвоима 
влага, но въздушната влажност е ниска, поради високи температури на въздуха и 
липса на валежи. През 2012 г. добивът при вариант 4 е 35,6% по-нисък от този получен 
при оптимално напояване и се доказва с най-висок ранг. През първата година същият е 
83,1% от максималния. Получените данни потвърждават тезата за чувствителността на 
градинския фасул в периода бутонизация – цъфтеж, не само по отношение на 
почвената но и на въздушната влажност. Засушаването на градинския фасул в 
периода на плодообразуване се отразява върху размера на добива с от 11,5 % през 
2010г. до около 33% през 2011 и 2012 г. 

 
Осреднените данни показват, че оптимизирането на поливния режим  на градинския 
фасул – късно полско производство, води до  получаване на среден добив 1609,2 
kg/da, а при неполивни условия същият е  32,2% или средно 518,8 kg/da. При 
нарушаване на поливния режим чрез отмяна на поливки в определен период от 
развитието на културата, получените добиви показват, че най-малък отрицателен 
ефект има при отмяна на поливка през растежния период, като получените добиви са 
средно 86,7% от максималните. Най-голям отрицателен ефект има отмяната на 
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поливка през периода „Бутонизация – Масов цъфтеж‖, където добива намалява средно 
с 36%. 
 
Изводи 
 
Добивът от изпитания сорт градински фасул („Страйк―), късно полско производство, 
отглеждан в района на Пловдив, при неполивни условия в зависимост от характера на 
годината е от 356 до 676 kg/da. 
За поддържане на оптимална предполивна влажност 80% от ППВ за слоя 0 – 40 cm, са 
необходими 2 – 4 поливки, като големината на напоителната норма за обезпечаване на 
почвената влажност за активен почвен пласт 0 – 60 cm е 99 – 212 mm.  
Опримизирането на поливния режим увеличава добивите с около и над 3 пъти, които 
за условията на опита са от 1337 до 2015 kg/da, като допълнителния добив варира в 
границите 952 до 1339 kg/da. 
Отмяната на поливки през растежния период, има най-незначително отрицателно 
влияние върху добива  средно с 13%. По-чувствителен е периода на образуване на 
бобовете, когато добива намалява средно с 26% (11 – 33%).  През периода 
„бутонизация – масов цъфтеж―, водният дефицит влияе най-съществено върху 
продуктивността. За условията на експериментът добивът намалява средно с 36% (17 
– 58%). 
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Резюме 
 
Опитът е заложен през 2010, 2011 и 2012 г. в опитното поле на ИРГР Садово. Целта на 
изследването е с помощта на интродуцирани материали от националната колекция 
просо да се проучат възможностите за внедряване в производството на образци просо 
за използване на зелено. Проучени бяха 11 образеца, избрани от базата данни на 
колекцията с височина над 100 cm и облистеност с над 8 листа, подходящи за 
отглеждане като зелен фураж. Установено бе, че за три години средният добив зелена 
маса от опита е 3095.45 kg/da., което показва, че културата е подходяща за отглеждане 
на зелено. Най-висок среден добив за трите години от 3810.0 kg/da или 114.12 % в 
сравнение със средното за опита е отчетен за № 91110034. На него принадлежи и 
максималият резултат за опита от 4655 kg/da получен през третата година. На второ 
място се нарежда  № 123, който има резултат от 3720.0 kg/da (111.42%) и е с най-
стабилни резултати по години. Трети с 3711.7 kg/da (111.18 %) е № 94110019. Тези три 
образеца са  годни за директно внедряване. 
Ключови думи: просо, генетични ресурси, добив зелена маса 
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Abstract 
 
The survey was conducted in the period 2010 – 2012 at the experimental field of IPGR 
Sadovo. The aim of the study was with help of introduced materials from the National 
collection to explore the possibilities for implementation in crop production of millet 
accessions with opportunities to use for green mass. From the collection database were 
selected and evaluated 11 accessions characterized by over 100 cm height and more than 8 
leaves per plant, suitable for growing as green fodder. It was found that an average three-
years yield of green mass from the investigation is 3095,45 kg/da, which demonstrates that 
the culture is suitable for green production. The highest average yield of 3810,0 kg/da for the 
three-years evaluation and 114,12 % compared to the average yield from the study was 
reported for the accession with Cat. № 91110034. It also belongs the maxim result of 4655 
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kg/da for the investigation, received in the third year. The second place ranks the accession 
with Cat. № 123, which shows yield of 3720,0 kg/da (111,42 %) and it is with the most stable 
performance by the years. The third is № 94110019 with yield of 3711,7 kg/da. These three 
genotypes are suitable for direct introduction into crop production. 
Keywords: millet, genetic resources, green mass yield 
 
Въведение 
 
Опазването и съхранението на растителното биоразнообразие е една от най-важните 
задачи пред човечеството. Необходимостта от целенасочено проучване на 
генетичните ресурси, като възможност за по-ефективно използване на природните 
дадености се осъзнава с възникването на земеделската наука  и достига своя апогей в 
теориите на Вавилов (1935). Към настоящия момент в света има над 100 генбанки и 
научни центрове, където се съхраняват над 6.1 милиона образеца от различни 
ботанически видове в ex situ колекции (Hammer, 1998). Такъв център е и Института по 
растителни генетични ресурси в Садово с основна цел опазване и обогатяване на 
растително разнообразие чрез колекциониране, идентифициране, проучване и 
съхранение с приоритет на българските произходи (Коева, 1998). В националната 
генбанка към Института се съхраняват над 62000 семенни образци и се поддържат три 
колекции: базова, работна и обменна (Стоянова и др., 1998). Една от тях е колекцията 
от просо (Panicum miliaceum  L.), която се състои от 429 образеца.  
Просото е една от най-старите култури, която заедно с пшеницата, започват да се 
отглеждат от човека. Най-голямо разнообразие на този вид е установено в централна и 
източна Азия, който се приема за първичен формообразователен център за тази 
култура. Широко разпространение добива и в Африка, а по ограничено в другите 
континенти, включително и в Европа. Най-много площи с просо се сеят в Индия с над 
100 мил.  da, следвана от Нигер, Нигерия, Судан и Китай. В европейските страни тази 
култура е известна в Италия, Унгария, Испания, Германия и  на Балканския 
полуостров. Просото отдавна се отглежда и по нашите земи, за което говори факта, че 
едно от тракийските племена се е наричало „мелинофаги― или просоядци. Добивите на 
просо в света средно сe движат около  70 – 90 kg/da (Янков, 2013).  
Просото е известно със своята сухоустойчивост, къс вегетационен период и с 
разнообразните си възможности за използване. По хранителна стойност зърното на 
просо е сред  най-добрите от житните култури. То е с едни от най-високите стойности 
на суров протеин (от 13 до 17 %) и мазнини, с богато разнообразие от витамини и 
минерали и с много незаменими аминокиселини, включително лизин и метионин. 
Зърното на просото се приема като подходящ фураж за птици и в свинеугояването. То 
е известно и като любима храна за пойни птици, както и за производство на 
оригиналната боза. Разнообразието при използването му се допълва с възможностите 
които предлага за изхранване животни на зелено. Просото е култура, при която с 
настъпване на фазите на зрялост на зърното голяма част от стъблото и листата все 
още са зелени и са с най-добра хранителна стойност на листно-стъблената маса сред 
житните. Това допълнително подобрява фуражните качества при прибиране на зелено. 
Едни от първите и задълбочени проучвания в това направление у нас са направени от 
Христофоров (1947). Той изтъква, че хранителната стойност на просото прибрано на 
зелено се равнява на някои житно-бобови смески. Изследвания в това направление са 
правени от Граматиков (2000, 2004), който също изтъква възможността на тази култура 
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за използване на зелено. При проучване върху фенологията и продуктивността на 
просото (Кертиков, 2015) е установено, че суровия протеин в зелената маса е с 33.1 % 
повече от този получен при прибиране на зърно, но изследването е направено само с 
един сорт. Подобни изследвания са правени и от Chidambaram, 1995 г. и Kocjan, 2012 г. 
Сламата от просо е с най-висока хранителна стойност в сравнение със сламата от 
другите житни култури (Янков, 2013). По много данни (Ганчев, 1935; Якимова, 1979; 
Топалов, 1989) тя се доближава до качеството на средно ливадно сено. Съдържа 
средно 7 % протеин, 1.8 % мазнини, 40.7 безазотни екстрактни вещества и 27.8 % 
целулоза. Приема се много добре от преживните животни. 
Положителните качества на просото, охотното му приемане от животните като зелен 
фураж, възможностите да се отглежда с различни направления на използване и 
малкото научни изследвания с тази култура ни наведе на идеята да се направи такова, 
използвайки потенциала и разнообразието в националната колекция от просо и  да се 
проучат възможностите, които тя предлага за откриване на интродуцирани образци, 
които могат да се използват за зелено и да се предложат на практиката. 
 
Материал и метод 
 
След направен преглед на базата данни за националната колекция от просо бе 
установено, че над 50 от проучените образци са подходящи за отглеждане като зелен 
фураж с височина над 100 cm и облистеност с над 8 листа. От тях бяха избрани 11 
образеца, които са включени в проучването. 
Опитът бе заложен през 2010, 2011 и 2012 г. по блоков метод с 11 варианта в четири 
повторения с 10 м

2
 сеитбена площ за всеки вариант при неполивни условия. За 

сравнение в опита се приемаше средния резултат от вариантите, защото у нас няма 
официално признат стандарт за зелена маса при просото. Приложена бе традиционна 
технология за отглеждане като първа култура с тесноредова сеитба в края на месец 
април или началото на май. По време на вегетацията се снемаха необходимите 
фенологични наблюдения и биометрични измервания. Добивът зелена маса бе отчетен 
от 1 м

2
  на парцелката прибран на ръка във фаза млечно-восъчна зрялост на 

растенията. Абсолютно сухото вещество в растителната маса, влагата, суровия 
протеин, суровите мазнини, суровата целулоза, суровата пепел и БЕВ на вариантите 
се изследваха в биохимичната лаборатория на ИРГР Садово.  
Абсолютно сухото вещество в % се намира след сушене на зелената маса в сушилня 
при 105 

о
С до липса на промяна в теглото. Темперира се и се намира, като от 100 се 

извади процентът на хигроскопичната влага, която се определя по формулата: 
(Б-В) *100/(Б-А), където 
А – теглото на празното тегловно шише, g 
Б – теглото на тегловното шише с растителния материал, g 
В – теглото на тегловното шише с растителния материал след сушене, g 
Б-А – теглото на взетия за определяне растителен материал, g 
Суровият протеин (%) е определен по метода на Келдал за общ азот и суров протеин в 
растителен материал. Изчисляването на суровия протеин се свежда до намиране 
съдържанието на общ азот умножено по 6.25 (коефициент за просо) по следната 
формула: 
P = A x f %, където 
Р – съдържание на суров протеин в % 
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А – Съдържание на общ азот в % 
f –  корекционен коефициент за просо 
Суровата целулоза (%) е определена по метода на Хенеберг и Щоман по следната 
формула: 
100 (Б-В)/А, където 
А – теглото на взетия растителен материал, g 
Б – тегло на стъклото с остатъка преди сушене, g 
В – тегло на стъклото с остатъка след сушене, g 
Б-В – количеството сурова целулоза, g 
Суровите мазнини са определени по остатъчния метод, като  две паралелни проби по 5 
g се слагат в апарата на Соксле с петролен етер на водна баня от около 70 оС за 
извличане на мазнините и се изчислява по формулата:  
100 *(В-Б)/А 
А – теглото пликчето с взетия материал, g 
Б – тегло на празно пликче, g 
В – тегло на пликче с извлечен материал, g 
Суровата пепел % е определена по метода на сухото опепеляване, като проба 
въздушно сух материал от 1 g се слага в тигел и се изгаря на котлон. Престоява 2 ч. в 
муфелна пещ на 600 оС, след което се темперира и изчислява по формулата за 
абсолютно сухо вещество. 
(В-А)*100/(Б-А) 
А – тегло на празен тигел, g 
Б – тегло на тигел с материала, g 
В – тегло на тигела с материала след изгаряне, g 
Безазотните екстактни вещества (БЕВ) % се определят като от 100 се извадят 
процентите на влагата, суровия протеин, суровите мазнини, суровата целулоза и 
суровата пепел. 
Математическата обработка на добива зелена маса бе обработен чрез дисперсионен 
анализ. 
 
Почвено-климатична характеристика 
Почвена характеристика 
Опитът бе изведен в опитното поле на ИРГР Садово. Почвеният тип на полето е 
канелено – горски, наричани още канелени смолницоподобни почви или 
канеленовидна смолница. Според проучванията на Койнов (1956) и Златев (1958) тези 
почви се характеризират със сиво-черно оцветяване на хумусния  хоризонт, достигащ 
на дълбочина до 60 - 80 сm, след който се разполага основната скала с 60-150 сm 
профил, характерен за типичните смолницоподобни канелени горски почви.  
Това са сравнително плитки почви с мощност 60 – 80 cm и може да поеме до 90-110 
куб.м. вода при ППВ.Те имат средно тежък механичен състав. Глинестите фракции от 
0.01 се движат в границите от 58 %– 61 % от сухото тегло на почвата, които при 
засушаване в летните месеци (юли, август) с високи въздушни температури се 
загряват силно. Когато влагата в горния хоризонт е близка до тази на коефициента на 
завяхване, той силно се напуква на дълбочина до 40-50 сm. Реакцията на почвата е 
близка до неутралната с Ph - 6,5.  Почвата е бедна на усвоим азот, което е от важно 
значение за сравнително плитката коренова система на просото и по-слабата и 
усвояваща способност в сравнение с останалите житни култури. Фосфорът е в средни 
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граници, а запасеността с калий е добра. Особено висока в сравнение с други райони 
на страната е изпаряемостта. Тя е около 2 мм през март и достига  до  6 мм още през 
юни. Садовското поле е едно от най-засушливите в страната. Това се дължи основно 
на плиткия профил на почвата, високата изпаряемост, валежната „сянка‖ обособена от 
планината Родопи и честите безснежни зими. 
 
Климатични условия 
Климатичните параметри на опитното поле в Садово се формират под влияние на  
континенталните условия за тези ширини, примесени със средиземноморско влияние и 
с периодични преноси на  въздушни маси от източните степи. Това съчетание  прави 
условията  уникални, особено по отношение на водния и топлинен режим. Град Садово 
се намира в централната част от Горнотракийската низина, разположена между 
Средна гора и северните склонове на Родопите. Районът има равнинен характер с 
надморска височина 141 m и географски координати  42.09° северна ширина и 24.57° 
източна дължина по Гринуич (GPS). Въздушните течения по река Марица, разположена 
на север от района и по-ниските скатове на Източните Родопи, определят 
средиземноморското влияние. Стара планина, намираща се на север от района го 
предпазва от свободния достъп на студените въздушни маси от север и северозапад. 
Тези особености определят климата на Садово като преходно – континентален. 
Характерно е, че зимата е чувствително по-мека в сравнение със Северна България, 
пролетта е сравнително къса с рязко преминаване към летни температури,  лятото е 
горещо, а есента е удължена за сметка на зимата. Тук са измерени едни от най-
екстремните температури у нас, като често при липса на сняг през зимата 
температурите падат до минус 20 – 27 

о
С, а през лятото почти винаги минават 40 

о
С , 

като в Садово е измерена и най-високата максимална температура измерена 
официално у нас – 45.2 

о
С през 1916 г.  

 
Агрометеорологични условия 

Зимното влагозапасяване и през трите години бе относително добро, за плитките 
почви на Садово, с валежи от над 200 l/m

2
. Данните за температурата и валежите през 

вегетационните месеци на просото за трите години са отразени на Фигури 1, 2 и 3.  
 

           
                2010 г.                              2011 г.                             2012 г. 
 

Фиг. 1, 2 и 3 Данни за температурата и валежите за периода от април до август  през 
2010, 2011 и 2012 г. 

 Като цяло през трите години условията бяха сравнително изравнени, за което 
говори и факта, че сумата от валежите за тези месеци е 199, 252.7 и 229.1 l/m

2
, а 

13 
18,3 21,8 24 

25,7 

43,3 

28,5 
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46,7 

IV V VI VII VIII
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22,5 26,4 
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15,4 

96,2 
71,1 
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17,4 

126,9 
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сумата от средномесечните температури бе 102.8, 100.9 и 108.9 
о
С. Това обяснява и 

малката разлика в средните добиви от опитите. Ниски температури през вегетацията, 
застрашаващи развитието на просото през тези години не бяха констатирани, но 
средномесечните температури през юли и август надвишаваха данните от 
многогодишните изследвания. 
 
Резултати и обсъждане 
 
Данните от проучването по морфологични показатели на образците от националната 
колекция просо показват наличие на над 50 образеца с голяма височина и силна 
облистеност, подходящи за участие в проучване от сравнителен сортов опит за зелена 
маса. От тях бяха подбрани 11 образци, които са засети като първа култура през 
периода 2010 - 2012 г. (Снимка 1) 
 

 
Снимка 1.  Сравнителен сортов опит  с просо за зелено, отглеждан като първа култура 

на неполивни площи. 
 
Резултатите от тригодишните проучвания за добива на зелена маса от образците и 
данните от дисперсионния анализ са представени на Таблица 1. 
През първата година валежите от април до юли, които най-силно влияят върху 
развитието на растенията при просото, са 152 mm, много равномерно разпределени и 
осигуряващи условия за развитие на нормални посеви. Температурите превишават с 
малко многогодишните данни и не повлияват отрицателно върху добива. Средният 
добив зелена маса от опита е 3095.45 kg/da, което е използвано и за сравнение при 
дисперсионния анализ. За тази година е отчетено, че четири от вариантите са с 
недоказана разлика, за два от тях добивите са с доказана отрицателна разлика от VІІ 
степен и един от VІ степен. Останалите четири варианта са с  добиви с доказана 
положителна разлика от І степен. Най-висок добив зелена маса през 2010 г. е 
постигнат от № 91110034 с 3575 kg/da, следван с 3550 kg/da от № 94110019 и  с 3500 
kg/da от № 123 и № 88110066.  
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През 2011 г. температурната сума на месеците от април до юли бе абсолютно еднаква 
с предходната година (77.1 

о
С). Валежите също са близки, което доведе и до 

аналогичен среден добив на зелена маса от опита (3088.64 kg/da).
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Таблица  1. Проучване на образци  просо, отглеждано като първа култура за зелено и добив зелена маса (2010-2012) 

 
№ 

 
Образец 

№ 

Добив 
2010 г 
kg/da 

Доказа 
ност 

Добив 
2011 г 
kg/da 

Доказа 
ност 

Добив 
2012 г 
kg/da 

Доказа 
ност 

Среден добив 
за 3 год 

kg/da % 

1 117 3000 * 3350 + 3170 – – – 3173.3 95.05 

2 123 3500 + + + 3600 + + 4060 + + + 3720.0 111.42 

3 160 3025 * 3025 * 3770 – 3273.3 98.04 

4 158 2825 – –  2800 * 4025 + + 3216.7 96.35 

5 88110066 3500 + + + 3450 + 3525 – – – 3491.7 104.58 

6 89110029 2425 – – – 2425 – – – 3440 – – – 2763.3 82.77 

7 91110022 2525 – – – 2550  – 3410 – – – 2828.3 84.71 

8 91110034 3575 + + +  3200 * 4655 + + +  3810.0 114.12 

9 94110002 3075 * 2900 * 4245 + + +  3406.7 102.04 

10 94110019 3550 + + +  3600 + + 3985 * 3711.7 111.18 

11 169 3050 * 3075 * 3865 * 3330.0 99.74 

Средно за опита 3095.45 

 

3088.64 

 

3831.80 3338.6              100.00     

Грешка на опита - % 3.08 4.92 1.59 

Грешка на опита - kg 95.45 151.96 60.92 

GD: 5.0 % 194.94 313.03 125.49 

GD: 1.0 % 262.50 416.37 167.53 

GD: 0.1 % 348.03 553.13 221.75 
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Най-нисък добив от 2425 kg/da е отчетен за № 89110029, който е с доказана 
отрицателна разлика от VІІ степен. Един от вариантите е с доказана отрицателна 
разлика от VІ степен, а 5 варианта са с недоказана разлика и добив близък на 
средното за опита. Два варианта бяха с доказана положителна разлика от ІІІ 
степен, а с най-висок добив от  3600 kg/da и доказана положителна разлика от ІІ 
степен се установяват при № 123 и № 94110019. 
През третата година средномесечните температури за април, май, юни и юли са с 
над 2 

о
С по-високи от многогодишните, но и валежната сума е над нормата, като 

най-много 126.9 l са отчетени през месец май, което предопредели и най-високия 
среден добив на зелена маса от опита, достигайки 3831.80 kg/da. Четири от 
вариантите са с доказана отрицателна разлика от VІІ степен, но всичките са с 
добиви над 3000 kg/da. Един вариант е с доказана отрицателна разлика от V 
степен, два с недоказана разлика и един с доказана положителна разлика от ІІ 
степен и с добив над 4000 kg/da. Най-добре през 2012 г по добив зелена маса се 
представя  № 91110034 с 4655 kg/da,  следван от  № 94110002  с 4245 kg/da и  № 
123 с 4060.00 kg/da, които са с доказана положителна разлика от І степен.  
Средният добив на зелена маса за опита от трите години е 3338.6 kg/da, което е 
добър резултат за житна култура със слята повърхност, отглеждана на неполивни 
площи. Шест от вариантите са със средни добиви за трите години под средното за 
опита, а пет го превишават. Най-висок среден добив за трите години от 3810.0 
kg/da или 114.12 % в сравнение със средното е отчетен за № 91110034, който има 
доказана положителна разлика от І степен през две от годините, един резултат с 
недоказана разлика и максимален резултат за опита от 4655 kg/da през третата 
година. На второ място се нарежда  № 123, който има резултат от 3720.0 kg/da 
(111.42%) и доказана положителна разлика от І степен през две от годините и от ІІ 
степен през третата. Трети с много близкия резултат от 3711.7 kg/da (111.18 %) е № 
94110019, който има един резултат с доказана разлика от І степен, един с доказана 
разлика от ІІ степен и един резултат без доказана разлика. С резултати близки до 
средното за опита, но леко превишаващи ги са и № 88110066 и № 94110002. 
 При проучване възможностите за използване на просото за зелена маса от 
съществено значение е освен добива да се проследи и биохимичния състав на 
вариантите, от който зависи хранителната стойност на продукцията. Резултатите от 
биохимичния анализ са представени в Таблица 2. Установено е, че абсолютно 
сухото вещество в зелената маса от просо при различните варианти се движи в 
тесни границите от 91.33 до 92.22 % или средно то е 91.89 %. Влагата е в рамките 
от 7.76 до 8.67 % при средна стойност от 8.11 %. Съдържанието на суров протеин е 
с твърде високи стойности, които варират от 10.25 до 13.38 % за № 91110022, като 
средното съдържание е 12.16 %. Суровите мазнини също са с високи резултати  от 
2.23 до 3.18 % за № 89110029, а средната стойност е 2.61 %. Силно впечатление 
прави, че стойностите на протеина и мазнините в абсолютното сухо вещество на 
зелената маса от просо са аналогични на тези  стойности от зърното на  повечето 
от житните култури. Суровата целулоза е в границите от 21.59 до 29.35 %, като 
средната стойност е 24.75 %. При суровата пепел само един вариант е с по-малко 
от 9 %, а максимумът е 9.33% при № 160, като средната стойност е 9.23 %. 
Безазотните екстрактни вещества (БЕВ) са от 38.81 % при № 94110019, който 
единствен е  под 40%, до 45.55% за № 94110002, като средната стойност е 43.14%.  
Установените стойности на биохимичните показатели са в много тесни граници, 
което означава, че средните стойности от опита могат с голяма достоверност да се 
използват, като данни за зелената маса на вида просо в условията на Централна 
Южна България. Може да се отбележи също, че няма образец, който да се 
откроява от останалите при биохимичните показатели. 
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Таблица  2.  Биохимичен състав на зелена маса просо в проценти  спрямо 
абсолютно сухото вещество средно за три години 

Вари 
ант 

Кат. № 
Абс. 
сухо 

% 

Влага 
 

% 

Суров  
протеин  

% 

Сурови 
мазнини 

 % 

Сурова 
целулоза 

% 

Сурова 
пепел 

% 

БЕВ 
 

% 

1 117 91.98 8.02 11.76 2.93 26.02 8.91 42.36 

2 123 92.06 7.94 12.70 2.77 26.50 9.28 40.81 

3 160 92.02 7.99 11.98 2.49 24.70 9.33 43.51 

4 158 92.01 7.95 12.57 2.55 22.90 9.31 44.72 

5 88110066 92.07 7.91 11.58 2.54 24.54 9.28 44.15 

6 89110029 92.21 7.78 12.35 3.18 25.25 9.28 42.16 

7 91110022 92.22 7.76 13.38 2.33 21.71 9.30 45.52 

8 91110034 91.33 8.67 12.67 2.67 23.67 9.24 43.08 

9 94110002 91.50 8.61 12.68 2.47 21.59 9.10 45.55 

10 94110019 91.72 8.28 11.80 2.58 29.35 9.18 38.81 

11 169 91.66 8.34 10.25 2.23 26.04 9.32 43.82 

 СРЕДНО 91.89 8.11 12.16 2.61 24.75 9.23 43.14 

 
Изводи 
 
От направените проучвания на 11 образеца просо отбрани от базата данни на 
националната колекция при тази култура подходящи за отглеждане на зелено и 
засети като първа култура на неполивни площи в условията на централна Южна 
България се установи, че средния добив зелена маса от опита през трите години е 
3338.6 kg/da. Това означава, че културата просо е подходяща при тези условия за 
отглеждане с цел прибиране на зелено. 
Установено бе, че най-висок среден добив през трите години от 3810.0 kg/da или 
114.12 % в сравнение със средното за опита е отчетен за № 91110034, който има 
доказана положителна разлика от І степен през две от годините, един резултат с 
недоказана разлика и максимален резултат за опита от 4655 kg/da през третата 
година. На второ място се нарежда  № 123, който има резултат от 3720.0 kg/da 
(111.42%) и доказана положителна разлика от І степен през две от годините и от ІІ 
степен през третата. Трети с 3711.7 kg/da (111.18 %) е № 94110019, който има един 
резултат с доказана разлика от І степен, един с доказана разлика от ІІ степен и 
един резултат без доказана разлика. Тези три образеца са подходящи за 
внедряване в практиката. 
Направените биохимични изследвания показват, че те са в много тесни граници за 
единадесетте варианта и средните стойности от  91.9% за абсолютно сухо 
вещество, 8.1% за влага, 12.2% за суров протеин, 2.6 % за сурови мазнини, 24.7% 
за сурова целулоза, 9.2% за сурова пепел  и 43.1% за БЕВ могат с голяма 
достоверност да се използват, като данни за зелената маса на вида просо в 
условията на Централна Южна България.     
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Abstract 
 
Helianthus genus adapted in many semiarid and marginal areas because of having 
different morphological plant structure therefore they have very useful genes for abiotic 
stresses. Among abiotic stresses, sunflower breeders succeed great progress especially 
in drought resistance utilizing from different parameters. Since, wild sunflowers hold 
some potential useful traits for improving drought resistance in cultivated sunflower due to 
their adaptation capabilities in surviving different climates in longer years. Some 
morphological traits such as stay green trait etc. is phenotypic marker to determine 
drought tolerant among genotypes. On the other hand, in other abiotic stresses such as 
salinity, heat tolerance, mineral deficiency and mineral toxicity, etc. more progress has 
been made recently utilizing from genetic diversity of sunflower wild species. 
Furthermore, new developments in biotechnology and molecular breeding techniques, 
particularly molecular markers, present huge opportunities both for transferring useful 
resistant or tolerant genes and also screening or monitoring of wild sunflower species for 
abiotic stresses.  
Keywords: Sunflower, Genetic Resources, Genetic Diversity, Crop improvement, Abiotic 
Stresses, 

 
Introduction 
 
Sunflower is native to North America and is well adapted different climatic areas 
described by various soil characteristics, then Helianthus genus have vast genetic and 
phenotypic diversity. Helianthus genus consists of 51 species and 19 subspecies with 14 
annual and 37 perennial species. Helianthus genus has a basic chromosome number of 
n=17 and contains diploid (2n=2x=34), tetraploid (2n=4x= 68), and hexaploid 
(2n=6x=102) species. The 14 annual species are all diploid, and the 38 perennial species 
include 25 diploid, three tetraploid, seven hexaploid, and three mixaploid species (Seiler 
and Marek, 2011; Seiler, 2012; Marek; 2016; Seiler et al., 2017).  
Sunflower is grown mostly marginal soils, often in semi-arid conditions so abiotic stress is 
common limiting factor in many sunflower production areas (Škorić et al., 1988). 
Sunflower is considered moderately tolerant to drought because of its extensive root 
system comparable to cotton, corn, sugar beet, etc. resistance breeding to drought 
conditions one of the first objectives of breeders (Fick and Miller 1997; Skoric, 2009, 
2012, 2016). In addition to abiotic stresses which is common in many geographical and 
regional area in the world. Abiotic stress which reduce fertility, yield and quality affects 
26% of the arable area, mineral toxicities/deficiencies are second and frost is third. 
Drought is the most limiting of all abiotic stresses, and it affects well over one-third of the 
soils worldwide.  
 
Sunflower breeding for resistance to drought 
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Drought is defined as a prolonged period characterized by the absence of soil water 
availability. Drought tolerance could be defined as plant responses for minimal yield loss 
in a drought period. Plants have some strategies to cope with or minimizing of the effect 
of drought: escaping, dehydration avoidance or tolerance. Drought escape means 
susceptible variety performs well in a drought environment by avoiding during the drought 
such as early maturity etc. However, early sunflower hybrids generally have lower leaf 
area index (LAI), lower total evapotranspiration, and lower yield potential than the later 
ones. Dehydration avoidance could be determined as the ability of a plant retaining a 
relatively higher hydration under water stress conditions so, the various physiological, 
biochemical, and metabolic processes involved in plant growth and yield production are 
not influenced both protecting from water stress (Cellier et al., 1996; Andrei, 2004; Fulda 
et al. 2008; Alberdi et al., 2012; Ortiz, 2015; Skoric, 2009, 2012, 2016; Seiler et al., 2017). 
Drought tolerance is very complex traits affecting from different plant stages and also 
environmental and climatic conditions. While sunflower is grown generally marginal soils 
so drought is the main limited factor with reducing in leaf area, shoot size, photosynthesis 
rate, dry matter and biomass accumulation, etc. Sunflower is sensitive to drought 
especially during the flowering and seed filling period with synthesis of oil. To get better 
drought tolerance under stress conditions, sunflower must have more efficient and 
deeper root system, traits that allow plants to take up more water, such greater allocation 
of biomass to roots, decrease transpirational water loss such as stomatal regulation and 
increased leaf level water-use efficiency (WUE) for efficient nutrient use (Martin et al., 
1992, Chimenti et al., 2004; Petcu et al., 2008; Skoric, 2009, 2012, 2016).  
Many drought tolerance studies have been performed until today analyzing landraces, 
inbred lines, hybrids, etc. but the best results have been achieved using wild species of 
the genus Helianthus. Since, the wild Helianthus species offers great possibilities and 
diversity for increasing the genetic resistance of the cultivated sunflower towards abiotic 
stresses especially with H. argophyllus and H. paradoxus, H. deserticola, H. hirsutus, H. 
maximiliani, H. tuberosus (Christov, 1996, 2008; Skoric, 2009, 2016; Griveau et al., 
1996).  Wild species are a potentially important source of abiotic tolerance; therefore, it 
may be desirable to introgress drought tolerant genes from wild relatives because 
Helianthus genus as a whole displays a wide geographic distribution occupies an array of 
diverse habitats and possess an abundance of variability for agronomically important 
traits from yield to abiotic stress resistance. H. argophyllus, H. niveus as desert-adapted 
plants, and some other wild Helianthus species offers great possibilities for increasing the 
genetic resistance of the cultivated sunflower toward abiotic stresses (Jan and Seiler; 
2007, 2008; Skoric, 1992, 2009, 2012, 2016; Kantar et al. 2015; Seiler et al., 2017).  
For instance, silver leaf sunflower, H. argophyllus and the dunes sunflower, H. niveus 
ssp. tephrodes known as drought resistant in their native arid habitats with the presence 
of leaf characteristics associated with species adapted to water limited environments, 
such as dense white leaf pubescence (Baldini and Vannozzi 1998, 1999; Seiler 1992; 
Belhassen et al. 1996; Gulya et al. 2006; Bowsher et al. 2016). H. argophyllus is the most 
likely source of drought tolerance because its pubescent leaves reflect sunlight, reduce 
water loss, and exhibit low transpiration rates for increased and reduced transpiration, 
higher water use efficiency, better drought susceptibility index, and higher harvest index 
under drought conditions (Skoric et al. 1995; Skoric, 2009, 2016). As a model crop; H. 
argophyllus was analyzed recently to understand physiological mechanisms in wild 
sunflower both commercially and also by public researched to develop highly drought-
tolerant germplasms and is extensively used by sunflower breeders. Furthermore; Škorić 
(2016) suggested to include and not ignore of considering of other wild species such as 
H. deserticola, H. hirsutus, H. maximiliani, H. tuberosus, and others in drought tolerance 
breeding studies.  
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Helianthus anomalus which is candidate for improving cultivated sunflower for drought 
has the largest achenes of any wild species and relatively high oil concentration potential 
(Seiler, 2007, Seiler et al., 2006) so it could be good sources for combining drought 
tolerance with quality. On the other hand, it seems more tolerant of nutrient stress than 
other Helianthus species as having lower relative growth rate and higher nutrient use 
efficiency (Skoric, 2009, 2012, 2016).  
Perennial species had higher diffusive resistance, transpiration, and stomatal densities 
than annual species and stomatal densities were higher on the bottom surface than the 
top surface, similar to cultivated sunflower, while it was opposite in the annual species 
(Seiler 1992, Seiler et al. 2008, 2010). On the other hand, the intergeneric hybrids 
between cultivated sunflower H. annuus and species from related genera of Asteraceae 
family such as H. annuus × Tithonia rotundifolia (Miller) S. F. Blake and H. annuus × 
Verbesina encelioides (Cav) Benth. & Hook f. ex A. Gray need to include in sunflower 
breeding program to provide novel combinations and for transferring desirable drought 
tolerance traits from wild relatives to cultivated sunflower (Skoric, 2009, 2012, 2016; 
Seiler et al., 2017). 
Škorić (2016) indicated many different parameters for drought resistance breeding in 
sunflower but the most frequently used were physiological parameters. The physiology 
work has focused on morpho-physiological traits induced by drought and associated with 
drought tolerance of plants and the elaboration of screening methods for rapidly 
measuring drought tolerance using plants in an early stage of vegetation. The stay green 
trait is one the most significant morphological marker to determine drought tolerant 
genotypes as well as incorporating with Macrophomina and Phomopsis resistance 
(Skoric, 1992, 2009, 2012, 2016).  
Sunflower germplasm screened to identify putative traits as stay green trait, delayed leaf 
senescence, transpiration efficiency and canopy morphology as well as yield 
performance under stress (Kiani et al. 2007). H. anomalus and H. deserticola are 
excellent candidates for drought tolerance genes based on their adaptation to desert 
environments (Seiler 2004). Similarly, H. argophyllus which has silver leaves and 
tomentose which reduces transpiration rates reflects sunbeams and reduces transpiration 
and is controlled by a single dominant gene have been suggested as a source of useful 
traits to improve water-use efficiency such as higher stomatal densities and leaf 
pubescence (Tavoljanskiy et al. 2004; Fernandez-Martinez et al. 2009; Skoric, 2009, 
2012, 2016). 
However, the genetics of sunflower resistance to drought has not been studied enough 
despite of numerous efforts and analyzing of different plant characteristics because of 
drought resistance controlled by a set of genes. Recent developments in molecular 
breeding give more opportunities and promising results to breeders both screening new 
resistance genes for drought in wild species and also determining these genes by 
molecular markers (Skoric, 2009, 2012, 2016; Liu and Jan, 2012).   
 
Sunflower breeding for resistance to salinity 
 
Increasing of mineral salts in the soils and generates abiotic stress in the plants with 
leading different forms of specific mineral deficiency or toxicity or accumulating additional 
amount of soluble salts in the root zone. Salinity ranks second after water stress and 
affect a considerable amount of the arable land in the world. Sunflower has moderate 
tolerance to salinity and generally grown on low-to-medium-saline soils in many 
production areas. Higher salinity affects seriously seed yield in sunflower and some traits 
such as accumulation of proline content, cell survival, dry matter accumulation, leaf death 
or senescence, leaf ion content, leaf necrosis, root growth, osmoregulation seed 
germination percentage, vigor and index, shoot length and fresh weight could be used as 
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selection criteria for salt tolerance in sunflower especially at the seedling stage (Edelist et 
al. 2009; Hussain and Rehman, 1993; Lisanti et al. 2012). Miller and Fick (1997) 
indicated that one major dominant gene controls salt tolerance but there was a recessive 
modifier gene also so sunflower breeders could screen wild species to identify useful salt 
tolerance genes for their breeding programs. Salt-tolerant candidate genes mapped to a 
salt tolerance QTL on LG4 and coding for calcium dependent protein kinase (CDPK3) in 
sunflower, were identified in expressed sequence tag (EST) libraries (Lexer et al., 2004; 
Skoric, 1992, 2009, 2012, 2016; Seiler et al., 2017) 
Several wild Helianthus species are native and naturally grow on saline soils. For 
instance, H. paradoxus which has higher leaf succulence and leaf sodium sequestration 
grows largely in saline marshes of New Mexico and western Texas in US, so possible 
has some salt tolerance genes. H. paradoxus, H. debilis, and wild H. annuus (clay soils) 
populations native to salty desert areas (Seiler et al. 1981; Chandler and Jan, 1984; Miller 
1995; Karrenberg et al. 2006; Edelist et al. 2009; Hajjar and Hodgkin, 2007) but H. 
paradoxus had the highest salt tolerance with surviving at 1300 mM. Helianthus debilis 
tolerated a salt concentration too and wild H. annuus also higher tolerance with surviving 
until 800 mM NaCl concentration. The hybrids between H. paradoxus and cultivated 
sunflower are five times more salt tolerant than its parents (Skoric, 2009, 2012, 2016). 
Edelist et al. (2009) indicated salinity tolerant genes in H. paradoxus plants is related to 
potassium and calcium transport then these genes increase to the adaptation of this 
species to salinity. Salt tolerance genes have been identified recently and transferred into 
cultivated sunflower and two salt-tolerant oilseed maintainer lines, HA 429 and HA 430 
were released by USDA sunflower team (Miller and Seiler, 2003; Jan and Seiler, 2007). 
On the other hand, Welch and Rieseberg (2002) indicates that H. paradoxus plants five 
times more salt tolerant than their ancestral species, H. annuus and H. petiolaris. 
 
Sunflower breeding for resistance to mineral deficiency and mineral toxicity 
 
Sunflower need only ten macro elements (C, O, H, N, P, K, S, Ca, Fe, and Mg) and 6 
microelements (B, Mn, Cu, Zn, Mo, and Co) for their growth and development in addition 
to carbon, oxygen, and hydrogen. However, the genetic specificity for mineral nutrition is 
manifested not only through different contents of mineral elements but also through their 
distribution into individual plant organs (Sarić et al., 1991). Krstic and Saric (1987) found 
great differences in concentration of these elements both in wild species and inbreds. 
These authors also reported a considerable greater variation range of N + P * K in wild 
species than in inbreds. There are not much major breeding programs in the world 
dealing that especially for resistance to mineral deficiency or mineral toxicity. However 
sunflower breeders should choose appropriate breeding methods and targets, define 
selection criteria, and select potential resistance sources (most likely wild Helianthus 
species) (Skoric, 1992, 2009, 2012, 2016; Seiler et al., 2017).  
Especially wild sunflowers intensely take up some heavy metals and radionuclides, it also 
has high biomass, enabling it to accumulate and extract significant amounts of pollutants 
from the rhizosphere. There are significant differences in chemical composition between 
different wild sunflower species with respect to nitrogen, phosphorus and potassium 
content. The highest magnesium concentration was found in Helianthus petiolaris and 
followed by Helianthus neglectus and wild Helianthus anuus (Kastori et al., 2008). Kastori 
et al., (2010) found that Al had higher concentration than Ba, Cr, Pb in all populations of 
wild species and in hybrids whereas concentration of Cd was the least and also there 
was especially high concentration of Al, Pb, and As in some populations of Helianthus 
agrophyllus. They also mentioned that sunflower roots accumulated up to eight times 
more 137Cs than the roots of timothy (Phleum pratense L.) or foxtail (Alopecurus 
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pratense L.) and sunflower have ability to accumulate uranium (U) too (Skoric, 2009, 
2012, 2016). 
Rosenthal et al. (2002) indicated that H. deserticola had reduced boron uptake, and may 
be useful for enhancing boron toxicity tolerance in cultivated sunflower. The results 
suggest that genetic variability between Mg concentrations in wild species and hybrids of 
sunflower is very high. On the other hand, the tolerance to boron and Molibden deficiency 
and the reducing of accumulation of Cadmium in the seed were determined in wild types 
and transferred into cultivated sunflower (Miller and Fick 1997; Skoric, 2009, 2012, 2016). 
  
Sunflower breeding for heat resistance 
 
Sunflower has higher adaptability to high temperatures intensifying the process of 
transpiration for remaining relatively cool leaves. Transpiration rate could be increased 
only if sufficient water is supplied by a deep and well-developed root system so the 
powerful root system is could be important selection criteria for sunflower tolerance to 
high temperatures in the breeding programs. The tolerance to intensive transpiration, 
higher seed filling rate and rapid synthesis of oil are other important selection criterions 
for breeders (Skoric, 2009, 2012, 2016).  
The higher temperatures frequently occur at the flowering stage, so breeders could select 
genotypes producing more pollens, the pistil and stigma or for the disk flowers and 
maintaining pollen viability under higher heat stress conditions. High temperatures may 
be accompanied by high, but also low humidity levels (Fick and Miller, 1997; Rauf, 2008; 
Škoric, 2009, 2012, 2016). Based on these knowledge, sunflower breeders could define 
their selection criteria easily and search for sources of heat resistance in wild Helianthus 
species combined with selection for drought resistance. Seiler (2012) indicated that H. 
anomalus, H. deserticola, H. nuttallii and H. petiolaris which are highly adapted to desert 
and sandy areas in US could be used as germplasm for heat stress studies. 
 
Sunflower breeding for resistance to low temperatures (cold) 
 
Sunflower is a spring crop and grows almost in summer season so it could not grow in 
winter due to limited by low temperatures. However, both when planting earlier or later 
harvest sunflower plans encounter the temperatures remaining above the freezing level 
(>0°C) (called chilling) and below this level (<0°C) especially at higher altitudes and in 
colder regions. Increasing cold resistance in the early stages of growth and development, 
at germination and two to three leaf pairs stage is key issue for obtaining higher yields to 
escape from drought important to allow as much as earlier planting in sunflower 
production. On the other hand, cold resistance at maturation also is important allow 
sunflower for later harvest the leading to growing in many areas (Skoric, 2009, 2012, 
2016).  
Sources of cold resistance examined by some researchers exclusively in the wild 
Helianthus species growing wild in the mountains where winters are harsh and springs 
are cold. Transcriptome activity of sunflower is related to resistance chilling and frost 
tolerance that observed wild species under suboptimal temperatures (Hewezi et al. 2006; 
Arce et al., 2012). Low temperatures significantly increase protoplasm viscosity and 
inhibit the intensity of the metabolism and decomposition of proteins in wild sunflowers. 
Chlorophyll content and specific leaf area is also genetically associated with cold 
tolerance so they could be used as selection criteria in sunflower breeding programs. 
QTL analyses illustrated also that several putative genomic regions are involved in the 
variation of physiological traits studied under cold conditions (Fernandez et al., 2009; 
Škoric, 1992, 2009, 2012, 2016; Sala et al., 2012; Tetreault et al., 2016).  
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Kalaidzhyan et al. (2007, 2009) applied induced mutations using chemical mutagens 
(dimethyl sulfate, DMS) to develop cold-resistant genotypes. Some induced mutations 
from wild Helianthus species were survived the harsh winter and low temperatures (down 
to −20°C) then they could use successfully as sources of resistance to low temperatures. 
Sunflower breeders could get benefit from this unique germplasm as well as Helianthus 
wild species, especially those that grow in the mountains where winters are harsh and 
springs are cold. The perennial sunflower species Helianthus maximiliani originally from 
central North America could be first candidate for frost tolerance (Skoric, 1992, 2009, 
2016; Seiler et al., 2017).  
 
Conclusions 
 
Because of some basic structure advantages of its main organs (root, stem, and leaves), 
sunflower is more resistant to abiotic stresses than other field crops. Since, it is usually 
grown on marginal soils and in semiarid and arid conditions. On the other hand, due to 
being less profitable than other crops in the rotation, sunflower has been pushed to these 
less fertile growing areas in recent years then it is often exposed to abiotic stresses. In 
the abiotic stresses tolerance studies in sunflower breeding, the greatest progress has 
been made in selection for drought resistance achieved by using various criteria and 
parameters, mostly using physiological parameters. The most affordable method for 
testing sunflower for drought resistance is the use of ―stay-green‖ trait which is used also 
for selection for Macrophomina and Phomopsis resistance.  
Wild sunflower species of Helianthus are successfully used in selection for drought 
resistance and also for other abiotic stress sources such as cold and heat too. Helianthus 
argophyllus is most commonly used in selection for drought resistance via interspecies 
hybridization. The use of molecular breeding and biotech techniques especially molecular 
markers and tissue cultures enable faster and more efficient achievement of desired 
results in sunflower for abiotic stress resistance or tolerance.  
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Abstract 
 
A field experiment for determining the effect of the moisture of sesame seeds on the 
ability to retain seeds in capsules at tilting and impart the acceleration of a single stem 
has been conducted. Four non-dehiscent varieties and breeding lines in technological 
maturity have been used. It was found that the reduction rate of seed moisture strongly 
influences the seeds dispersal depending on tilting and acceleration of the stems. The 
proportion of scattered seeds is different for the tested genotypes, which is due to the 
strength of which the placenta keeps the seeds and to the architecture of the capsules. 
The results of this experiment are well consistent with the indices from the subjective 
independent method. This conclusion confirms the possibility to use the reduction rate of 
seed moisture as indicator for evaluating the materials, selection and determination on 
the way to harvest seeds of different varieties. 
Keywords: sesame, indicator, mechanized harvesting, losses, humidity 

 
Introduction 
 
The problem with mechanized harvesting of sesame is crucial for maintaining the 
economic importance of culture in the world. In a series of international meetings on 
sesame problems, many researchers have been reported that if harvesting of the culture 
would not be mechanized in the next 25-30 years then its production will drop significantly 
(FAO, 2002; 2004). 
Active research has been conducted on the issue in several countries. The most part 
attaches importance to the selection of appropriate varieties for mechanical harvesting 
(Langham and Wiemers, 2002; Langham et al, 2004; Uzun et al., 2003; Georgiev et all 
2008; Stamatov and Deshev 2010, 2014). A lot of research has been conducted on the 
issue in several countries. The most attention has been paid to the selection of varieties 
that are suitable for mechanized harvesting (Langham and Wiemers, 2002; Langham et 
al, 2004; Uzun et al., 2003; Georgiev et all 2008; Stamatov and Deshev 2010, 2014). 
In recent years in Bulgaria, along with the selection of suitable varieties into account has 
been taken the impact of harvesting mechanisms as a reason for scattering of sesame 
seeds on the field. Trifonov et all (2013); Ishpekov et all (2014) made assessment of the 
losses sesame seeds caused by conventional combine harvester depending on working 
settings. 
The developed subjectively independent method creates opportunity to identify sesame 
genotypes that are suitable for mechanized harvesting. It is done by measuring the 
strength of the placenta and the shape of the capsules because both retain the seeds in 
capsules at maturation (Ishpekov and Stamatov, 2015b; Ishpekov et al, 2015a; Stamatov 
et al, 2016). 
Zaykov et all (2016) define the degree of maturity in Bulgarian sesame breeding lines 
suitable for mechanized harvesting. The authors report that the plants do not reach full 
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maturity under field conditions in Bulgaria. The period in which plants are in technological 
maturity is accompanied by strong winds. They tilt plants and shake them. The inertial 
forces that arise affect the seeds and they leave the capsules. 
Objective of this study is to determine the link between the dispersal of seeds of sesame 
plants in technological maturity and the indices of the subjective independent method 
depend on the reduction rate of seed moisture with aim to assess the possibility for using 
this conjunction for selection of varieties and way of threshing. 
 
Material and methods 
 
The nature and extent of dispersal of seeds of varieties Aida, Nevena and breeding lines 
Sadovo 4163 and 4166 have been tested when the plants are in technological maturity. 
The varieties Aida and Nevena are result of hybridization between forms of shattering 
and non-shattering capsules, as a paternal form was used the variety with shattering 
capsules Milena. The vatiety Sadovo 4166 is a result of hybridization between Nevena 
and non-shattering capsules variety Sadovo 3959. Parents for Sadovo 4163 was used 
the variety with shattering capsules - Sadovo 1 and the variety Victoria - with non-
shattering capsules. 
The technological maturity of the sesame plants continued 18 days in 2016 year. For this 
period, at each test was reported the moisture content of seeds, the portion of scattered 
seeds caused by tilting the stem and that caused by its acceleration. 
Single stems was tilted at a speed of 1,05 m/s, and an acceleration of 0,85 m/s2. The 
application point of the impact on the stem was 0,2 m from the soil surface. The method 
and the mechanism used for the experiment are described by Ishpekov et all (2017). It 
has been made a comparison of results with the obtained indices from the subjectively 
independent method (Ishpekov S. and Stamatov St, 2015b). 
 
Results and discussion 
 
On the first day of technological maturity of plants, the samples had high levels of 
moisture content of the seed. Varieties Sadovo - 4166 and Aida had moisture content of 
seeds over 16% while Nevena and Sadovo - 4163 - over 14%. The most rapidly loss of 
moisture showed Sadovo 4166 at a rate of 0.58% per day, up to moisture content of the 
seeds 6.2% on the last day of the experiment. For 18 days this variety went in to 
conditioning maturity, after losing 10.4% of the initial moisture of seeds. The variety 
Sadovo 4163 was reduced the least moisture. The moisture content of the seeds did not 
fall below 10%, and the difference between the initial and final value was 4.3%. Rate of 
decrease in moisture was only 0,24% per day.  Varieties Aida and Nevena had 
approximately equal amounts of moisture on the last day of the experiment, respectively 
7,8 and 7,1%. The two varieties decreased moisture with approximately equal daily rate 
(Table 1). According Langham and Wiemers (2002), Langham et. al (2004, 2006) the 
speed with which the plants lose their moisture is due to the permeability of plant cells in 
the epidermis and mezokarp of plant tissues. Thus, according to the author, capsules on 
some samples sesame plants dry faster, making easier drying the seeds. 
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Table 1.Moisture the seeds in technological maturity 

Parameter 
Sadovo 

4166 
Sadovo 

4163 Aida Nevena 

 Minimal moisture 6,2 10,5 9 7,7 

 Maximal moisture 16,6 14,8 16,8 14,8 

 Loss of moisture (% per 18 days) 10,4 4,3 7,8 7,1 

 Reduction rate of seed moisture (% per day) 0,578 0,239 0,433 0,391 

 
The acceleration of stems leads to detachment of the attached placenta and to inertial 
releasing of seeds by capsules. The subsequent tilting of the stems also causes a 
scattering of seeds. The percentage of scattered seeds grows non-linearly with 
decreasing its moisture content. Despite the uniform nature of the curves, the proportion 
of scattered seeds is different for tested varieties and this is due to the strength of the 
attached placenta (Figures 1 and 2). 
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Figure 1. Releasing of seeds (Da) caused by speeding up the stems, depending on the 
moisture content at tilting the stem with speed 1,05 m/s and at height of the application 
point of impact 0,2 m 
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Figure 2. Releasing of seeds (Di) caused by the inclination of the stems, depending on 
the moisture content of the seeds at tilting of stem with speed 1,05 m/s and at height of 
the application point of impact 0,2 m. 
 
The obtained results give opportunity to assess how the parameters of humidity of 
sesame seeds in technological maturity affect the indices of subjectively independent 
method for these samples [Ishpekov S. and Stamatov St, 2015 b]. The values of the 
indices are obtained from completely dry capsules. Therefore to study the relationships 
between the three indices should be used the minimal moisture and the rate of decrease 
the moisture of seeds. The results indicate that the low moisture of seeds raises i2 and 
lowers i3 (Table 2). Moisture reducing causes weakening of the placenta (lower i3) which 
holds seeds in capsules. Low moisture causes shrinkage of the cameras of capsules, 
which limits the scattering of seeds (increase of i2). The fast loss of moisture affects 
oppositely on i2, decreases and increases i3. The analysis of the interactions allows for 
grouping the samples according the appropriate way of harvesting. Samples that lose a 
lot of moisture and it fell to conditioning under field conditions, keep the seed firmly in 
tight walls of the capsules must be threshed through braking of capsules. А conventional 
combine should be used for their harvesting. They rapidly lose moisture and strength of 
the placenta decreases with each passing day. For this reason they should be threshed 
at a higher moisture content of the seeds. Such samples can be harvested through 
inertial threshing which not cause mechanical damage to the wetland seed [Ishpekov S. 
at al, 2016]. 

 
Table 2.Correlations between parameters of moisture of seeds and indices of subjective 
independent method 

 
Мinimal 
moisture 

Rate of decrease in 
moisture (% per day) 

i1 i2 i3 

Minimal moisture 1 -0,914** -0,171 0,725** -0,724** 

Reduction rate of seed 
moisture (% per day) 

 1 
-0,016 -0,510* 0,787** 

  i1   1 0,230 -0,555* 

 i2    1 -0,765** 

 i3     1 

Moisture of seeds, %
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* correlations coefficients are significant by 0.05% 
** correlations coefficients are significant by 0.01% 
 
The results in Table 2 and the definition of the indices show that the pace of reduction of 
moisture the seeds of sesame plants in technological maturity is an important indicator 
and in a strong degree determines the susceptibility of plants for mechanized harvesting. 
This indicator can be used in selection of breeding materials when assessing their ability 
to retain seeds in the capsules, while are in technological maturity as well as to identify 
the right way for their threshing. 
The reduction rate of moisture of sesame seeds in technological maturity and the indices 
of the subjective independent method are indicative for the susceptibility of sesame 
plants for mechanized harvesting as well as for the correct way should be performed. 
These genotypes who lose moisture with large daily rate and have high values of i3 
should be harvested by inertial threshing at moisture of seeds around 12%. Genotypes 
reaching conditional maturity and retain their seeds under field conditions and have high 
values of i2 should be threshed by breaking capsules at moisture of seeds 6-8%. 
These results allow to supplement the subjective independent method in the following 
way. If together with indices i1, i2, i3 is measured the moisture content of the seeds at 
least three times after period of the three to five days, it can trace the dynamics of their 
changes. It allows tracking the susceptibility of sesame plants for mechanized harvesting 
throughout the period of technological maturity. This gives opportunity for determining the 
appropriate way to harvest the seeds before period. 
The good concordance of both percentage of seeds releasing and values of indices from 
subjective independent method warrants for introduction of the reduction rate of seed 
moisture as an indicator for assessing the suitability of samples for mechanized 
harvesting  
 
Conclusions 
 
The reduction rate of seed moisture is а suitable indicator for determining the 
susceptibility of sesame plants for mechanized harvesting and should be used together 
with indices of the sibjective indepenrent method for choosing of the right way for seed 
harvesting from sesame plants in technological maturity. The varieties that have high 
values of both reduction rate of seed moisture and index i3 should be threshed inertialy. 
The samples that reach conditioning moisture of seed 6-8% in the field and have high 
values of the index i2 should be threshed through the thrasher of conventional grain 
harvester. 
In the conduions of the present experiment the variety Sadovo 4166 shows the best 
susceptibility for harvesting with combine harvester and variety Sadovo 4163 by inertial 
threshing. The plants of Sadovo 4163 enter in to technological maturity in the shortest 
time. The moisture content of the seeds varies slightly throughout the period and the 
share of scattered seeds is the lowest. The other three genotypes have the one and 
same paternal form and this reflects on the rate of the change in moisture and on the 
share of scattered seeds. 
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Резюме 
 
В Институт по земеделие – Карнобат е проведено лабораторно проучване на 21 
образци пролетен ечемик, за да се установят генотипните различия в кълняемостта 
и началния им растеж. Установено е, че съществува силна, доказана корелация 
между дължината на корените и дължината на колеоптила, между дължината на 
корените и свежото и сухо тегло на първия лист, между дължината и сухото тегло 
на първия лист. С най-добро съчетание между кълняемост и признаците, 
характеризиращи първоначалния растеж са образците Кт 338, Венера, 4580-М-2, 
4620-М-7, Ludan, Nadir и Sladar. 
Ключови думи: пролетен ечемик, генотипни различия 
 
Absract 
 
At the Institute of Agriculture - Karnobat was conducted a laboratory study with 21 spring 
barley accessions. The aim of the study was to identify genotypic characteristics in 
germination and initial growth in spring barley seed accessions. It has been found that 
there is a strong correlation shown between the length of the roots and the length of 
koleoptila, between the length of the roots and the fresh and dry weight of the first leaves, 
the length and the dry weight of the first leav. With the best combination of germination 
and sign, which characteristics the initial growth accessions are Кt 338, Venera, 4580-М-
2, 4620-М-7, Ludan, Nadir and Sladar. 
Key words: spring barley, genotypic differences 

 
Увод 
 
Добре известна e ролята на изходния материал за повишаване ефективността на 
подобрителната работа при всички култури (Мерсинков, 2000). Успехите в 
селекцията се основават на използването на богато генетично разнообразие от 
източници с различни ценни качества. Те служат за донори при кръстосване и 
рекомбиниране на факторите. Най-често ограниченият изходен материал и 
неговото генетично еднообразие забавят селекционния процес и водят до 
незадоволителни резултати (Гоцов, 1990). В тази връзка събирането, проучването, 
систематизирането и съхраняването на изходен материал за пълното му 
използване е един непрекъснат процес.  
Една от задачите в селекцията на ечемик е създаване на форми с бърз темп на 
прорастване на семената. Такива сортове се характеризират с добра жизненост на 
семената, което оказва влияние върху растежа и развитието на растенията. 
Семената покълват бързо и дружно, оползотворяват по-добре наличната влага, 
формират добре гарнирани посеви и реализират по-висок добив. Редица 
изследователи съобщават за връзка на добива с посевните качества на семената 

mailto:darinadv@abv.bg
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(Станков и кол., 2008; Станков и кол. 2010; Вълчев и кол, 2010). Дюлгерова и кол. 
(2012) установяват, че генотипове с висок темп на кълняемост и развитие имат 
селекционна стойност и включването им в секционния процес може да доведе до 
подобряване темпа на нарастване на посева, неговата конкурентноспособност и 
продуктивност.  
Целта на настоящото проучването е да се установят генотипните особености в 
кълняемостта и началния растеж при пролетни образци ечемик. 

 
Материал и методи 
 
Опитът е проведен в лабораторни условия в Институт по земеделие - Карнобат. 
Като растителен материал са използвани 21 образци пролетен ечемик. Десет от тях 
са селекция на Институт по земеделие – Карнобат, България, а 11 са образци от 
Генбанката на Изследователски център за растителна продукция – Пиещани, 
Словакия. Използвани са семена от реколта 2016 година. От всеки генотип са 
залагани по 100 семена в 3 повторения. В продължение на 10 дни ежедневно е 
отчитан броят на покълналите семена. На 10-я ден, на 20 растения от всяко 
повторение са измерени: дължина на колеоптила, cm; дължина на първия лист, cm; 
брой корени дължина на корените, cm; свежо тегло на първия лист, g и сухо тегло 
на първия лист, g. Окончателно определяне на кълняемостта е извършено на 10-
тия ден. Индексът на кълняемост /I %/ e определян съгласно формулата: I = ΣGn/Dn , 

където Gn е процента на кълняемост към съответния ден на отчитане - Dn. 
За статистическа обработка на данните са прилагани дисперсионен, вариационен и 
корелационен анализи, като са определени VC% (вариационене коефициент) и St 
dev.(стандартното отклонение). Резултатите са обработени с помощта на 
статистическите програми JMP 5.0 и SPSS 19.0. 

 
Резултати и обсъждане 
 
В Таблица 1 са представени резултатите от анализа на варианса при показатели 
свързани с началния растеж на образци пролетен ечемик. Генотипът играе 
съществена роля за проявата на признаците. Неговото влияние е статистически 
много добре доказано при всички изследвани показатели.  
 

Таблица 1.Анализ на варианса при показатели свързани с началния растеж при 
образци пролетен пивоварен ечемик 

Показатели SS df MS F Sig. 

Брой корени 57.524 20 2.876 9.045 0.000 

Дължина на корена 564.950 20 28.248 2.358 0.001 

Свежо тегло на корените 0.180 20 0.009 23.440 0.000 

Сухо тегло на корените 0.001 20 0.000 3.830 0.000 

Сухо вещество в 
корените 

16735.282 20 836.764 39.081 0.000 

Дължина на първи лист 942.958 20 47.148 14.629 0.000 

Свежо тегло на първия 
лист 

0.050 20 0.002 8.483 0.000 

Сухо тегло на първия 
лист 

0.001 20 0.000 9.351 0.000 
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Сухо вещество в първия 
лист 

144.973 20 7.249 3.170 0.000 

Дължина на колеоптила 58.109 20 2.905 81.797 0.000 

 
 

Данни за средните стойности на кълняемостта и индекса на кълняемост са 
представени в Таблица 2. Кълняемостта на семената варира от 93.00% при Kt 341 
до 100.00% при Kt 338. С най-бърз темп на покълване са Nadir, Ludan, 4620M-7, 
Sladar, чиито индекси на кълняемост са най-високи. 
 

Таблица 2. Кълняемост и индекс на кълняемост на образци  
пролетен ечемик 

Генотип 
 

 
Произход Кълняемост,% 

Индекс на 
кълняемост, % 

Venera BG 99 14.14 

Kt 338 BG 100 14.29 

Kt 339 BG 97 13.86 

Kt 340 BG 99 11.00 

Kt 341 BG 93 13.29 

Kt 1247 BG 95 11.88 

4511M-16 BG 96 13.71 

4580M-2 BG 96 10.67 

4580M-8 BG 95 11.87 

4620M-7 BG 97 16.17 

Donaris SL 96 10.67 

Expres SL 96 13.71 

Ezer SL 95 13.57 

Jubilant SL 96 9.60 

Kompakt SL 96 12.00 

Levan SL 96 10.67 

Ludan SL 97 16.17 

Nadir SL 96 19.20 

Nitran SL 95 13.57 

Sladar SL 95 15.88 

Sladko SL 94 13.43 

 
В Таблица 3 са резултатите за показателите брой и дължина на корените, дължина 
на колеоптила и първия лист. Дължината на колеоптила при образците варира от 
слабо до средно в границите от 2.04 cm до 3.09 cm. По-силно варира дължината на 
първия лист, като VC e от 9.63% до 20.18%. С най-къси първи листа е Jubilant – 9.84 
cm, а с най-дълги 4620М-7 (15.57 cm) и Nadir (14.84). С малък брой корени е Ezer 
(5.13), а с най-голям Ludan (6.58). Броят на корените варира слабо по образци като 
стойностите на VC са от 5.67% до 12.51%. Само Kt 339 е с корени с по-малка 
дължина средно 11.47 cm, докато при останалите образци дължината на корените е 
около 18-22 cm. 
В Таблица 4  са представени данни за свежото и сухо тегло на корените и първия 
лист, както и сухото вещество в тях. С най-тежки свежи корени са Kt 338 (0.113 g), 
Kt 1247 (0.100 g) и Ludan (0.103g). Проучваните образци варират в малки граници 
по показателя сухо тегло на корените от 0.009 g до 0.014 g. С най-високо 
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съдържание на сухо вещество в корените е Venera – 35.69%. Седем от образците 
са с високо свежо тегло на първия лист. Сухото тегло на първия лист при образците 
варира в тесни граници от 0.007 до 0.010 g, като сухото вещество в първия лист е 
от 7.42% до 9.78%. 
             Установени са корелационни връзки между показателите, свързани с 
началния растеж на образците ечемик (Таблица 5). Доказана е средна корелация 
между броя на корените и свежото им тегло, между дължината на корените и 
дължината на колеоптила и дължината и свежото тегло на първия лист, между 
свежото и сухо тегло на корените, между сухото тегло и сухото вещество на първия 
лист. Установени са и доказани корелации между дължината на първия лист и 
свежото и сухото му тегло, както и между свежото и сухото тегло на първия лист. 
Интерес представлява високата доказана отрицателна корелация между свежото 
тегло на корените и сухото им вещество.  



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

296 

 

Таблица 3. Брой и дължина на корените, дължина на колеоптила и на първия лист на образци пролетен ечемик 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генотип 
 

Дължина на колеоптила, 
cm 

Дължина на първия лист, 
cm 

Брой корени 
 

Дължина на корените, cm 

средно VC% St. dev средно VC% St. dev средно VC% St. dev средно VC% St. dev 

Venera 2.49 11.33 0.28 10.83 10.82 1.17 5.89 12.51 0.74 19.97 16.93 3.38 

Kt 338 2.98 3.74 0.11 11.20 20.18 2.26 6.00 10.80 0.65 20.15 14.52 2.92 

Kt 339 2.22 7.30 0.16 11.47 9.63 1.14 6.24 10.01 0.62 11.47 9.93 1.14 

Kt 340 2.89 4.48 0.13 10.79 15.79 1.70 6.32 10.34 0.65 18.13 11.76 2.13 

Kt 341 2.43 13.68 0.33 12.20 12.66 1.56 6.15 12.19 0.75 19.73 12.21 2.41 

Kt 1247 2.16 4.89 0.11 11.75 12.99 1.53 5.87 8.53 0.50 18.07 15.61 2.82 

4511M-16 3.02 5.59 0.17 12.88 13.27 1.71 5.86 8.91 0.52 19.69 12.95 2.55 

4580M-2 2.22 7.93 0.18 13.56 13.56 1.84 5.88 9.51 0.56 21.82 11.78 2.57 

4580M-8 3.01 6.41 0.19 12.80 13.50 1.73 5.20 10.04 0.52 21.20 12.21 2.59 

4620M-7 2.10 4.46 0.09 15.57 10.25 1.60 5.80 10.61 0.62 19.06 30.33 5.78 

Donaris 2.71 6.05 0.16 10.35 17.03 1.76 5.69 8.66 0.49 18.56 13.35 2.48 

Expres 2.18 8.74 0.19 11.22 13.57 1.52 5.50 11.04 0.61 20.75 18.36 3.81 

Ezer 2.24 10.14 0.23 12.00 15.11 1.84 5.13 12.43 0.64 19.67 19.70 3.88 

Jubilant 2.04 5.71 0.12 9.84 16.12 1.59 5.38 11.88 0.64 18.06 27.01 4.90 

Kompakt 2.65 7.37 0.20 10.94 13.50 1.48 5.81 8.31 0.48 17.88 16.30 2.91 

Levan 2.23 11.83 0.26 10.13 16.06 1.63 5.38 8.27 0.44 19.16 23.22 4.45 

Ludan 2.21 12.95 0.29 10.74 17.82 1.91 6.58 8.61 0.57 21.59 19.19 4.14 

Nadir 2.87 5.66 0.17 14.84 18.31 2.72 5.44 8.37 0.46 21.19 18.89 4.00 

Nitran 3.06 3.07 0.09 13.87 18.81 2.61 6.00 5.41 0.32 20.00 19.74 3.95 

Sladar 2.11 7.20 0.15 12.90 14.13 1.82 5.73 8.89 0.51 20.73 15.92 3.30 

Sladko 3.09 3.07 0.09 11.63 14.90 1.74 6.21 5.67 0.35 20.43 15.63 3.19 
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Таблица 4. Свежо и сухо тегло, сухо вещество на корените и първия лист 
 

Генотип 
 

Свежо тегло на 
корените, g 

Сухо тегло на корените, 
g 

Сухо в-во на корените, 
% 

Свежо тегло на първия 
лист, g 

Сухо тегло на първия 
лист, g 

Сухо в-во на първия 
лист, % 

средно VC% St. 
dev 

средно VC% St. 
dev 

средно VC% St. 
dev 

средно VC% St. 
dev 

средно VC% St. 
dev 

средно VC% St. 
dev 

Venera 0.038 29.55 0.01 0.013 26.40 0.003 35.69 25.19 8.99 0.092 17.45 0.01 0.008 27.52 0.002 8.64 23.51 2.03 

Kt 338 0.113 25.36 0.03 0.013 24.33 0.003 11.71 22.75 2.66 0.097 25.52 0.02 0.008 25.23 0.020 7.85 14.71 1.16 

Kt 339 0.091 26.79 0.03 0.009 18.21 0.002 10.66 20.69 2.21 0.088 15.62 0.01 0.008 20.82 0.002 9.07 19.66 1.78 

Kt 340 0.087 27.91 0.02 0.011 27.46 0.003 12.26 18.72 2.30 0.074 18.51 0.02 0.006 21.05 0.001 7.42 25.50 1.89 

Kt 341 0.069 26.84 0.02 0.010 31.94 0.003 15.11 25.22 3.81 0.088 16.45 0.02 0.008 25.43 0.002 8.64 8.43 0.73 

Kt 1247 0.100 31.35 0.03 0.012 26.21 0.003 12.29 22.47 2.76 0.105 15.27 0.02 0.009 26.52 0.002 7.70 25.81 1.99 

4511M-16 0.085 22.61 0.19 0.009 25.74 0.002 10.53 10.01 1.05 0.101 13.40 0.01 0.009 11.58 0.001 9.15 13.12 1.20 

4580M-2 0.088 20.46 0.02 0.012 19.65 0.002 13.22 19.03 2.52 0.104 17.45 0.02 0.009 25.42 0.002 8.84 17.76 1.57 

4580M-8 0.047 30.66 0.01 0.012 14.99 0.002 26.22 19.13 5.02 0.102 15.89 0.02 0.009 14.11 0.001 8.30 26.69 2.22 

4620M-7 0.045 34.05 0.02 0.011 27.01 0.003 27.66 20.46 5.66 0.111 18.83 0.02 0.010 21.20 0.002 8.23 34.02 2.80 

Donaris 0.059 27.03 0.02 0.011 14.13 0.002 19.36 21.21 4.11 0.087 16.39 0.01 0.007 16.02 0.001 7.93 6.12 0.49 

Expres 0.070 21.06 0.02 0.013 17.37 0.002 19.40 24.88 4.84 0.095 13.17 0.01 0.008 14.94 0.001 8.58 9.59 0.82 

Ezer 0.066 26.39 0.02 0.012 20.28 0.002 18.81 30.64 5.76 0.101 18.94 0.02 0.010 22.52 0.002 9.37 9.99 0.94 

Jubilant 0.055 26.95 0.01 0.010 27.53 0.003 18.96 28.72 5.45 0.075 15.29 0.01 0.007 20.58 0.001 8.58 8.56 0.74 

Kompakt 0.063 25.22 0.02 0.012 18.13 0.002 20.56 21.47 4.41 0.086 22.24 0.01 0.007 25.70 0.002 8.38 13.99 1.17 

Levan 0.069 26.88 0.02 0.013 23.95 0.003 19.08 20.90 3.99 0.071 18.37 0.01 0.007 19.94 0.001 9.78 15.41 1.51 

Ludan 0.103 27.25 0.03 0.014 14.99 0.002 14.50 24.71 3.58 0.085 11.59 0.01 0.007 15.12 0.001 7.79 10.15 0.79 

Nadir 0.050 34.64 0.02 0.012 21.05 0.003 24.82 26.17 6.50 0.107 29.81 0.03 0.010 28.56 0.003 8.35 14.74 1.23 

Nitran 0.077 29.58 0.02 0.012 7.45 0.008 13.52 26.99 3.65 0.097 21.64 0.02 0.008 25.25 0.002 8.44 4.18 0.35 

Sladar 0.044 20.77 0.01 0.009 22.84 0.002 22.87 30.21 6.91 0.084 15.54 0.01 0.007 19.24 0.001 8.22 22.53 1.85 

Sladko 0.057 21.97 0.01 0.012 18.31 0.002 20.39 18.59 3.79 0.097 11.36 0.01 0.009 17.62 0.002 9.31 19.21 1.79 
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Таблица 5. Корелационна връзка меду показатели, свързани с началния растеж на образци пролетен ечемик 
 

 

 
  
 
 
 

 Брой 

корени 

Дължина 

на 

корена 

Свежо 

тегло на 

корените 

Сухо 

тегло на 

корените 

Сухо в-

во в 

корените 

Дължина 

на първи 

лист 

Свежо 

тегло на 

първия 

лист 

Сухо 

тегло на 

първия 

лист 

Сухо в-

во 

първия 

лист 

Дължина 

на 

колеопти

ла 

Брой корени 1 -0.003 0.331
**
 0.220

**
 -0.174

**
 -0.031 0.058 0.076 0.028 0.097

*
 

Дължина на корена  1 0.172
**
 0.296

**
 0.004 0.405

**
 0.321

**
 0.276

**
 0.016 0.013 

Свежо тегло на корените   1 0.355
**
 -0.717

**
 -0.040 0.157

**
 0.045 -0.056 0.038 

Сухо тегло на корените    1 0.167
**
 0.107

*
 0.317

**
 0.269

**
 0.060 0.003 

Сухо вещество в корените     1 0.083 0.017 0.095 0.060 -0.087 

Дължина на първи лист      1 0.680
**
 0.586

**
 -0.024 0.074 

Свежо тегло на първия лист       1 0.758
**
 -0.009 0.087 

Сухо тегло на първия лист        1 0.444
**
 0.035 

Сухо вещество в първия лист         1 -0.039 

Дължина на колеоптила          1 
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Изводи 
 
Установени са генотипни различия в кълняемостта и темпа на растеж при 
проучваните голозърнести образци ечемик. С най-добро съчетание между 
кълняемост и признаците, характеризиращи първоначалния растеж са Кт 338, 
Венера, 4580-М-2, 4620-М-7, Ludan, Nadir и Sladar. 
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Реакция към условията на средата при показателите на класа при второ 
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Резюме 
 
Селекцията на тритикале е сложен и трудоемък процес, което се дължи на неговата 
амфидиплоидна природа. Като продукт на отдалечената хибридизация, културата 
се отличава с по-трудно закрепване на признаците на продуктивността и с много 
широка реакция към условията на средата. Това предполага изключително точната 
преценка на хибридните материали дори в ранните хибридни генерации. С цел да 
бъде проучена реакцията към условията на средата са изследвани 221 F2 
потомства на 10 кръстоски тритикале. Установени са показателите дата на 
изкласяване, височина на растението, дължина на класа, брой класчета в клас, 
брой зърна в клас, маса на зърната в клас, маса на 1000 зърна, плътност на класа, 
фертилност. Данните са оценявани и спрямо първо хибридно поколение, а също и с 
11 сорта тритикале. Получените резултати за изследваните потомства варират в 
широки граници в зависимост от кръстоската и изследвания показател. С най-
широко вариране се отличават показателите маса на зърната в клас и брой зърна в 
клас, докато броя на класчетата в клас и дължината на класа остават по-
консервативни. Кръстоски 12/14, 24/14, 28/14 и 36/14 показват изключително високи 
стойности от селекционна гледна точка по показателите на класа. Наблюдава се 
тенденция потомствата на кръстоски, които изкласяват по-късно да формират по-
ниска продуктивност. Това се дължи на влошените условия по време на цъфтеж и 
наливане на зърното. Независимо от това част от потомствата реагират 
положително спрямо условията на средата, което ги прави ценен селекционен 
материал при подобрителната работа с тритикале. 
Ключови думи: второ поколение потомства, зимно тритикале, условия на средата 
 
Abstract 
 
Breeding of triticale is a complex and labor-consuming process due to the amphiploid 
nature of this crop. As a product of wide hybridization, it is characterized with more 
difficult maintenance of the productivity traits and with a very wide range of response to 
the environmental conditions. This implies extremely precise estimation of the hybrid 
materials even in the early hybrid generations. With the aim to study the response to the 
environmental conditions, 221 F2 progenies from 10 triticale crosses were investigated. 
The indices date to heading, plant height, spike length, number of spikelets per spike, 
number of grains per spike, weight of grains per spike, 1000 grain weight, spike density, 
and fertility were determined. Data were also evaluated according to the first hybrid 
generation of the same crosses and according to 11 triticale cultivars. The results 
obtained about the investigated progenies varied within a wide range depending on the 
cross and the studied index. The indices weight of grains per spike and number of grains 
per spike varied most, while number of spikelets per spike and spike length were more 
conservative. Crosses 12/14, 24/14, 28/14 and 36/14 demonstrated very high values of 
the spike indices from a breeding point of view. A tendency was observed the progenies 
of crosses with later date to heading to form lower productivity. This was due to the 
worsened conditions during anthesis and grain filling. Nevertheless, a part of the 
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progenies reacted positively to the conditions of the environment, which makes them 
valuable breeding material for improvement work on triticale. 
Key words: second generation progenies, winter triticale, environmental conditions 
 
Въведение 
 
Селекцията на културните растения, на съвременния етап на развитие на 
земеделието се характеризира като динамичен процес (Chahal and Gosal, 2000). 
Това е свързано с непрекъснатото развитие на технологиите за производство, 
усъвършенстване на методите за селекция и навлизането на нови изисквания 
спрямо създаваните сортове (Stoyanov and Baychev, 2016a). Подобна 
характеристика се свързва с необходимостта създаването на сортове от културните 
растения да бъде бързо, качествено и ефективно. Това налага точната, правилна и 
надеждна оценка на изпитваните материали. В това отношение от особено 
значение е подобряването на селекционната работа при зърнено-житните култури. 
Тритикале е зърнено-житна култура, която намира все по-голямо приложение както 
по отношение на фуражното производство, така и за продоволствени цели 
(Randhawa et al., 2015). Това се дължи на неговите изключителни характеристики на 
зърното, свързани с високото съдържание и качеството на протеина, високо 
съдържание на лизин, каротиноиди, влакнини и др (Димитрова-Донева, 2010). 
Независимо от това, като продукт на отдалечената хибридизация, културата се 
отличава с изключително трудна селекция (Байчев, 1990; Сечняк и Сулима, 1984). 
Това се дължи на амфидиплоидната природа на тритикале и свързаните с нея 
генетични особености (Randhawa et al., 2015). През последните 50 години е 
отбелязан сериозен напредък при работата с културата, в резултат на което 
селекционните параметри при тритикале са значително подобрени (Stoyanov and 
Baychev, 2016a). Въпреки това е необходима продължителна работа върху 
културата, за да отговори на поставените селекционни цели. 
Селекционните програми по тритикале разчитат на разнообразни методи за отбор. 
За това свидетелстват различни изследвания върху ефективността на селекцията 
при културата (Ammar et al., 2016; Banaszak et al., 2016; Bouguennec et al., 2016; 
Cooper et al., 2016). Тъй като в ранните генерации при тритикале се наблюдава 
изключително разнообразна реакция в рамките да дадена хибридна комбинация, 
голям брой изследователи подчертават, че отборът на елитни растения следва да 
се извършва най-рано в F4-F5 (Chahal and Gossal, 2000; Randhawa et al., 2015). 
Lelley (2006) обобщава, че подобна практика се свързва с необходимостта от 
баланс между субгеномите на пшеницата и ръжта, участващи в различните линии 
тритикале. Въпреки това, ранните генерации на хибридните потомства дават 
възможност да се установи ширината на определен признак (Байчев, 1990). Това се 
свързва със силно различаващата се експресия на признаците спрямо определени 
условия на средата, особено в F2. Варирането, установено в популациите е 
ключово за ефективността на хибридната комбинация (Байчев, 1996a). 
Изключително голям брой изследвания върху обикновената зимна пшеница 
свързват изследването на признаците в F1 и F2 с емпирично онагледяване на 
унаследяването на база на диалелен и генеративен анализ (Waqas et al., 2014; 
Akram et al., 2008; Magda et al., 2013; Khattab et al., 2010; Sial et al., 2013; Ahmed et 
al., 2007; Saleem et al., 2016; Kumar et al., 2013; El-Awady, 2011; Al-Naggar et al., 
2013; Abbasi et al., 2014; Ilker et al., 2013; Ijaz et al., 2015; Fellahi et al., 2015; Ghafoor 
et al., 2013; Aycicek and Yildirim, 2006, Mangi et al., 2007; Erkul et al., 2010). 
Установяването на генетичните зависимости при даден признак обаче, е винаги 
свързано с условията на средата (Yan and Kang, 2003). Поради тази причина 
подобни анализи се свързват с противоречиви резултати. Ефективността на 
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селекционната работа от друга страна изисква отборът да се извършва 
едновременно в променящите се условия на годината в рамките на разпадаща се 
популация (Chahal and Gossal, 2000). В това отношение контрастните условия на 
средата дават възможност подобни растителни съвкупности да бъдат ясно 
диференцирани по тяхната реакция към интензивността на стресовия фактор 
(Stoyanov and Baychev, 2016d). Липсата на широко вариране в този случай би се 
свързало с идентичността на родителските компоненти и ниската ефективност на 
хибридната комбинация (Stoyanov and Baychev, 2016b). 
В литературата, изследванията върху унаследяването и реакцията на стрес в 
ранните генерации при тритикале са изключително оскъдни (Guidobaldi and Maich, 
2002; Mohammad et al., 2011). Разработването на хибридни генотипове при 
културата от друга страна е причина за изследване на компонентите на 
продуктивността, но само до ниво F1 (Oettler et al., 2004). Това поражда сериозната 
необходимост да се изследва реакцията на различни хибридни комбинации при 
тритикале под влияние на стресовите фактори на средата. Тъй като всяка промяна 
в средата, спрямо многогодишната тенденция, може да се счита за условия на 
стрес, влиянието му спрямо различни разпадащи се популации, би дало 
възможност за оценка за ефективността на отбора при културата. 
Целта на настоящето изследване е да бъдат проучени някои компоненти на добива 
при второ поколение на кръстоски тритикале и да се даде оценка за влиянието на 
стресовите фактори върху различни хибридни комбинации. 
 
Материали и методи 
 
За изпълнение на поставените цел и задачи са използвани 11 български сорта 
тритикале, представени в Таблица 1. 
 
Таблица 1. Използвани сортове тритикале 
№ Име Произход Година на 

признаване 

1 Колорит BGL ―S‖ – BGC / 568-343 2005 г 

2 Атила AD 8x(Ер 1034/79 х Харковска 60) /F1[F1(Южная 
Заря / Харковска 60) / 804-503] 

2007 г 

3 Акорд МТ-3 / F2 популации 2007 г 

4 Респект 1262-12-2-10 / Велетен 2008 г. 

5 Бумеранг LP 3090.91 / 2853-1044 2009 г 

6 Ирник 5252 - 131 / 2853-1044 2011 г. 

7 Добруджанец Chrono / 2853-1044 2012 г 

8 Ловчанец F1 (Tornado  / 3493-699) / Заряд 2013 г 

9 Дони 52 5279-131 / 3370-190 2014 г 

10 Благовест 32/99 / Заряд 2015 г 

11 Борислав 46/95-96 / 129/98 2016 г 

 
Използвани са 10 кръстоски, в които единия родител е с висока студоустойчивост 
(Акорд и Респект), а другия с висока сухоустойчивост (Атила, Бумеранг, Дони 52, 
Ирник и Добруджанец  - по предварителни данни) (Стоянов и др., 2015). Същите са  
представени в Таблица 2. 
Опитът е извършва през реколтните 2014/2015 и 2015/2016. Първо хибридно 
поколение от използваните кръстоски е засято на лехи в редове с дължина 2 m, с 
междуредово разстояние 30 сm и вътрередово – 10 сm. Броят на редовете от всяка 
хибридна комбинация е според получените семена от кръстоска. Сеитбата се 
извършва ръчно в стандартни срокове за тритикале (10-15.10) с по 20 зърна в ред. 
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През периода на вегетацията са оценени показателите дата на изкласяване (ДИ – 
брой дни от 01.01.) и височина на растението (ВР) (измерена от основата на 
растението до върха на класа без осилите), върху цялата хибридна съвкупност по 
растения и кръстоски. Всяка кръстоска е прибрана по растения. Един от класовете 
в растение е предварително изолиран за предпазване от чуждо опрашване. 
Реколтирането е извършено в пълна зрелост.  
Главният клас от всяко растение е анализиран по признаците дължина на класа 
(ДК, cm), брой класчета в клас (БКК), брой зърна в клас (БЗК), маса на зърната в 
клас (МЗК, g), маса на 1000 зърна, (М1000, g), плътност на класа (брой класчета на 
1cm от дължината на класа) (ПК) – отношение на БКК към ДК, фертилност на 
класчето (брой зърна на едно класче) (Ф) – отношение на БЗК към БКК.  
Зърната от предварително изолирания клас на F1 растенията са използвани за 
засяване на второ хибридно поколение. Част от зърната от одобрените F1 растения 
са засяти по потомства. Всяко потомство е засято в два реда в зависимост от 
наличните семена, по същата схема и срокове както F1. Друга част от зърната от 
изолираните класове на всички F1 растения са обединени и е формирана сборна 
хибридна популация. Сборната популация е засята в 5 реда по същата схема и 
срокове както F1. 
 
Таблица 2. Използвани кръстоски по произход. 
№ Селекц. № Произход 

1 12/014 Атила х Акорд (Ат х Ак) 

2 13/014 Атила х Респект (Ат х Р) 

3 24/014 Акорд х Бумеранг (Ак х Б) 

4 25/014 Акорд х Ирник (Ак х И) 

5 26/014 Акорд х Добруджанец (Ак х Др) 

6 28/014 Акорд х Дони52 (Ак х Дн) 

7 34/014 Респект х Бумеранг (Р х Б) 

8 35/014 Респект х Ирник (Р х И) 

9 36/014 Респект х Добруджанец (Р х Др) 

10 38/014 Респект х Дони52 (Р х Дн) 

 
Получените F2 растения са отглеждани и реколтирани по същия начин като първо 
хибридно поколение и са анализирани по същите признаци. Всяко кръстоска е 
прибрана по потомства, а всяко потомство по растения. При F2 потомствата е 
проведен отбор по потомства и растения спрямо техния фенотип, като за анализ са 
отбирани само добре развити растения. 
По идентичен начин са засяти, отгледани и анализирани и сортовете използвани 
като родителски форми, както и останалите сортове тритикале и през двете 
реколтни години. Анализът се извършва върху 30 растения от всеки сорт. Главните 
класове на  30 растения от всеки сорт се анализират по същите показатели както 
хибридните потомства и сборните популации. 
Данните за първо и второ поколение са обобщени като са изчислени средните 
стойности и вариационните коефициенти. Оценено е варирането на второ 
поколение потомства тритикале по кръстоски спрямо сборните им популации и 
спрямо първо хибридно поколение. На база дисперсионен анализ са установени 
разликите дължащи се на условията на средата при отделните хибридни 
комбинации. Изведен е и дисперсионен анализ на данните от изследваните 
сортове, с цел да се установи до каква степен стабилни генотипове се повлияват от 
различните условия на средата. 
За обобщаване на данните и за вариационния анализ е използван програмен 
продукт Microsoft Excel 2003, а за дисперсионния анализ – IBM SPSS Statistics 19. 
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Резултати и обсъждане 
 
Двата изследвани периода се различават значително по метеорологичните данни 
(Таблица 3). Това важи както за средномесечните температури така и за валежите. 
През стопанската 2015/2016 се наблюдава твърде висока средномесечна 
температура в периода януари-март 2016. Тези стойности се свързват с широка 
дневна температурна амплитуда, което създава възможност за разкаляване на 
растенията след зимния период и за по-високо ниво на стрес. Януарските 
температури са средно по-ниски от многогодишната тенденция, което предполага 
възможност за по-голяма степен на измръзване. 
 
Таблица 3. Метеорологична характеристика на периода на изследване 

Параметър/Месец Окт Ное Дек Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли 

СМТ, ºC 

2014/2015 11.2 5.6 3.1 1.4 2.0 5.0 10.1 16.4 19.4 22.4 

2015/2016 10.9 9.3 3.4 -0.8 7.3 6.8 13.2 14.7 20.9 22.8 

1960/2016 11.6 6.7 1.9 -0.3 1.1 4.6 9.9 15.2 22.2 21.4 

СМВ, mm 

2014/2015 57.9 33.2 87.0 33.2 79.5 67.7 8.5 12.9 31.3 27.2 

2015/2016 78.3 55.1 0.4 86.3 40.7 52.7 20.8 117.1 55.7 2.8 

1960/2016 42.2 42.9 42.2 36.4 33.0 36.5 40.2 52.4 56.8 51.9 

СМТ – средна месечна температура, СМВ – сума на месечните валежи 
 
Данните за валежите от същата година се свързват с наличие на снежна покривка. 
Преките наблюдения през този период показват липса на оголване на посева. 
Същевременно температурните колебания през периода октомври-декември 2015, 
създават благоприятни условия за закаляване на растенията и възможността да 
измръзнат практически е сведена до минимум. И за двата изследвани периода не 
се наблюдават условия, които да възпрепятстват правилното закаляване. Това 
изключва възможността растенията да навлязат в неблагоприятни периоди без да 
са достатъчно закалени. От друга страна температурните аномалии през януари-
март на стопанската 2015/2016 са причина посевите от тритикале да са подложени 
на по-големи стресови въздействия. През 2014/2015, температурния режим през 
този период следва многогодишната тенденция, което е причина растенията да не 
излизат преждевременно от покой, което се свързва с действие на по-малко стрес. 
Ето защо резките отклонения от средните стойности за многогодишния период са 
възможна причина за промяна в стойностите на компонентите на добива. През 
периода април-май на двете години се наблюдават известни различия. Отново през 
2014/2015 температурите следват многогодишните данни. Стопанската 2015/2016 
се характеризира с по-топъл април и по-хладен май. Това е причина растенията да 
изкласяват значително по-рано. Последващият по-хладен период е причина за 
влияние на стрес върху цъфтежа на растенията. 
Стойностите на валежите, които осигуряват влагообезпечеността на растенията 
също имат ключова роля за развитието на посева. През периода октомври-
декември при стопанската 2014/2015 се наблюдават количества, които са напълно 
достатъчни за развитието на растенията, като дори се наблюдават условия за 
преовлажняване. В действителност по-голямото количество валежи през този 
период поддържа почвата по-хладна и задържа растежа и развитието. През 
стопанската 2015/2016 по-малкото количество валежи и по-високата температура 
са свързани с доброто развитие на растенията и тяхното бързо закаляване. 
Съществени различия се наблюдават по отношение на валежите през периода 
януари-март и при двата периода. При стопанската 2014/2015 стойностите са по-
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близки до многогодишните, което се свързва с равномерното разпределение на 
валежите. През другия период се наблюдава ясен януарски максимум и в 
последствие рязко намаляване на количеството валежи. Този период се свързва с 
активното братене на културата и липсата на достатъчно влагообезпеченост води 
до по-ниски стойности на продуктивната братимост (Байчев, 2013), а от там и до 
влияние върху добива. Важно значение имат валежите и през периода април-май, 
тъй като този период се свързва с изкласяването и цъфтежа. И двете стопански 
години се характеризират с априлски валежи под многогодишните стойности. 
Стопанската 2015/2016 се отличава с много ясен майски максимум спрямо 
многогодишните данни. Това се свързва от една страна с по-хладно време, а от 
друга с възпрепятстване на нормалния цъфтеж при тритикале. Преките 
наблюдения върху развитието на културата през 2015/2016 потвърждават твърде 
продължителния период на изкласяване и цъфтеж. Валежите през юни и юли са 
ключови за добива от културата. През стопанската 2015/2016 се наблюдават високи 
стойности на юнските валежи. Подобни аномалии са причина за полягане на 
посевите и до рязко влошаване на изхранването на зърното. Стопанската 
2014/2015 се характеризира с нормални юнски валежи и с характерните валежи за 
началото на юли. Съответно през 2015/2016 юлските валежи са минимални, което 
води до по-бързо узряване. 
 
Таблица 4. Дисперсионен анализ на сортове тритикале по фактора година 
Показател Вариране SS df MS F Sig. 

ДИ Година 1157,388 1 1157,388 108,204 0,000 
 Грешка 7038,212 658 10,696   
 Общо 8195,6 659    

ВР Година 10195,21 1 10195,206 111,826 0,000 
 Грешка 59989,97 658 91,170   
  Общо 70185,18 659       

ДК Година 17,37941 1 17,379 5,543 0,019 
 Грешка 2062,958 658 3,135   
 Общо 2080,338 659    

БКК Година 96,98333 1 96,983 8,648 0,003 
 Грешка 7379,094 658 11,214   
  Общо 7476,077 659       

БЗК Година 68972,74 1 68972,741 170,000 0,000 
 Грешка 266965,7 658 405,723   
 Общо 335938,5 659    

МЗК Година 1400,352 1 1400,352 986,631 0,000 
 Грешка 933,917 658 1,419   
  Общо 2334,269 659       

М1000 Година 93437 1 93437,000 1517,790 0,000 
 Грешка 40507,27 658 61,561   
 Общо 133944,3 659    

ПК Година 0,004577 1 0,005 0,055 0,815 
 Грешка 54,98034 658 0,084   
  Общо 54,98492 659       

Ф Година 77,41065 1 77,411 244,803 0,000 
 Грешка 208,0703 658 0,316   
  Общо 285,481 659       

 
Данните за метеорологичното състояние на двете изследвани стопански години 
ясно подчертават техния контрастен характер. За това свидетелстват и данните от 
проведения дисперсионен анализ (Таблица 4) по изследваните показатели на 
сортовете тритикале. Ясно се наблюдава тенденция, дори при по-консервативните 
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показатели като ДИ, ВР, ДК и БКК, да се формират доказани разлики между 
средните стойности от двата периода. Достоверни различия не се наблюдават 
само при ПК, което свидетелства, че изследваните сортове са генотипно стабилни 
(Стоянов, 2014). Подобни данни дават основание да се търси ефекта на средата и 
при хибридни генерации. Това се основава на хипотезата, че ако средата влияе на 
родителските форми, следва да влияе и на техните потомства. Липсата на подобна 
тенденция би се свързала с изключително различаваща се генетична база на двата 
родителя и наличие на различни генни системи, обуславящи чувствителност към 
определен вид стрес. Предходни изследвания върху влиянието на средата при 
изследваните сортове (Stoyanov and Baychev, 2016c; Stoyanov and Baychev, 2016d) 
дават основание да се счита, че реакцията им е идентична като тенденция, но 
различна по стойност. Поради тази причина е необходимо всеки един от 
показателите да бъде анализиран поотделно. 
 
Дата на изкласяване (Таблица 5). Датата на изкласяване е изключително 
консервативен признак по отношение на отделните генотипове. За това 
свидетелстват различни изследвания, както при тритикале (Стоянов и Байчев, 
2015), така и при други зърнено-житни култури (Li et al., 2003). При изследваните F2 
потомства, средно най-рано изкласяват потомствата на кръстоски 12/14, 26/14 и 
36/14.  

 
Таблица 5. Анализ на хибридни генерации тритикале по показателите ДИ, ВР и ДК 

Признак Съвкупност 

ДИ ВР ДК 

AV VC, % Dx* AV VC, % Dx AV VC, % Dx 

12/14 F2-п 122 3,74  125 9,86  13,6 12,28  
Ат х Ак F2-сп 121 2,67 1,05 130 6,81 -5,12* 14,0 11,69 -0,18 
 F1-п 134 0,86 -11,6* 124 5,23 0,25 13,0 9,22 0,75* 

13/14 F2-п 128 2,14   127 9,74   13,7 14,35   
Ат х Р F2-сп 128 1,71 -0,08 127 7,99 0,45 14,0 10,80 0,15 
  F1-п 137 1,10 -8,17* 123 6,86 4,14 13,0 10,18 0,78 

24/14 F2-п 126 2,73  124 10,43  14,4 13,53  
Ак х Б F2-сп 124 2,54 1,58* 132 7,90 -7,73* 15,0 13,07 -0,78 
 F1-п 135 0,71 -8,54* 120 6,94 4,05 13,0 11,61 0,96* 

25/14 F2-п 128 2,93   129 9,56   14,6 12,93   
Ак х И F2-сп 126 2,99 2,16* 134 6,95 -4,95 15,0 10,48 -0,55 
  F1-п 135 0,66 -6,90* 122 6,78 6,79* 15,0 11,07 -0,4 

26/14 F2-п 122 2,77  126 11,24  13,9 14,40  
Ак х Др F2-сп 121 2,76 0,48 127 9,49 -1,12 15,0 17,65 -0,85 
 F1-п 133 0,85 -11,4* 125 9,16 0,67 15,0 11,76 -0,73 

28/14 F2-п 125 2,43   127 8,88   14,1 13,54   
Ак х Дн F2-сп 124 2,16 1,16 132 9,44 -4,25 15,0 11,57 -1,12* 
  F1-п 134 0,70 -9,07* 121 6,07 6,51* 14,0 13,80 0,17 

34/14 F2-п 126 2,87  130 9,04  13,1 15,56  
Р х Б F2-сп 124 1,83 1,62* 136 6,88 -6,29* 13,0 12,54 0,29 
 F1-п 135 0,74 -9,69* 120 4,91 10,0* 13,0 10,01 -0,28 

35/14 F2-п 127 2,11   129 10,04   13,2 14,96   
Р х И F2-сп 127 1,92 0,28 133 5,53 -4,51 14,0 12,45 -0,98* 
  F1-п 135 0,81 -8,32* 123 7,00 5,89 14,0 12,44 -0,43 

36/14 F2-п 121 2,88  118 8,33  13,2 12,43  
Р х Др F2-сп 121 3,65 0,05 125 11,14 -6,90* 14,0 7,71 -0,98* 
 F1-п 134 1,55 -12,8* 116 8,22 2,09 14,0 12,10 -0,41 

38/14 F2-п 127 2,16   125 9,97   14,4 12,11   
Р х Дн F2-сп 124 3,09 2,64* 132 11,31 -6,26* 15,0 9,46 -0,62 
  F1-п 135 1,15 -8,31* 122 7,64 3,3 14,0 9,80 -0,08 
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п – потомства, сп – сборна популация, Dx – разлика между F2-п и F2-сп и F1-п 
 
Прави впечатление, че независимо от различията на генотипно ниво варирането 
също се запазва относително ниско. Съответно най-късни са кръстоските 13/14, 
25/14 и 38/14. При сборните популации на същите кръстоски се наблюдава 
идентична зависимост. Варирането при тях е по-ниско отколкото при F2 
потомствата, с изключение на кръстоски 36/14 и 38/14. Достоверна разлика между 
средните стойности на потомствата и сборните популации в F2 се наблюдава при 
кръстоски 24/14, 25/14, 34/14 и 38/14, като потомствата изкласяват средно с 2 дни 
по-късно. Подобни малки разлики само при част от кръстоските са показателни, че 
приложеният отбор на най-добре развиващите се растения, на практика не оказва 
влияние върху стойностите на този показател. 
Независимо от разликите, които се формират между отделните изследвани 
хибридни комбинации, дата на изкласяване се повлиява съществено от условията 
на средата, без да влияе върху тенденцията между определени генотипове. За 
това свидетелстват и предходни изследвания върху същите изследвани сортове 
(Байчев, 2013) и при различни хибридни комбинации тритикале (Байчев, 1996a; 
Байчев, 1996b). Така при изследваните потомства в F1, най-ранни са кръстоски 
12/14, 26/14 и 36/14, а най-късни 13/14, 25/14 и 38/14. Независимо от сходната 
експресия между отделните хибридни комбинации, следва да се подчертае, че 
спрямо изследваното второ поколение, F1 потомствата изкласяват значително по-
късно – между 5 и 13 дни след F2. Подобни резултати се свързват пряко с 
температурните различия при отглеждане на двете генерации (Yan and Hunt, 2001; 
Stelmakh, 1993; Arnoldo Amaya et al., 1971; Pirasteh and Welsh, 1980; Motzo et al., 
2001). Данните за изследваните сортове, също категорично подчертават 
сериозното влияние на средата върху датата на изкласяване. 
 
Височина на растенията (Таблица 5). Височината на растенията при тритикале е 
изключително важен показател в селекционната работа по културата, поради 
съществуващите зависимости между него и параметрите на добива (Stoyanov and 
Baychev, 2016a). Последните постижения при културата дават основание да се 
счита, че подобна зависимост е преодоляна, но въпреки това селекцията е 
насочена към по-ниско стъбло (Stoyanov and Baychev, 2016a). В това отношение 
следва да се подчертае, че показателят е особено динамичен спрямо условията на 
средата и особено от количеството и интензивността на валежите по време на 
вегетацията (Guinta et al., 1999). При изследваните хибридни комбинации се 
наблюдава разнообразие по отношение височината на растенията дори в F1. Това 
се дължи на амфидиплоидната природа на тритикале (Байчев, 1996a). Въпреки 
това много по-високо вариране се наблюдава очаквано при F2 потомствата. При 
второ хибридно поколение, средно за потомствата най-високи са кръстоски 25/14, 
34/14 и 35/14, а най-ниски – 12/14, 24/14 и 36/14. Сборните популации в F2 следват 
тенденция да са по-високи спрямо средните стойности за потомствата, като 
отношенията между отделните кръстоски се запазват. Това подчертава 
сравнително консервативния характер и на този показател. При кръстоски 12/14, 
24/14, 34/14, 36/14 и 38/14, разликите между средните за потомствата и сборните 
популации са доказани. Същевременно се отчита по-ниско вариране по височина 
при сборните популации. Такива стойности предполагат по-широк 
формообразувателен процес при потомствата, което се свързва с по-добри 
възможности за отбор. Тенденциите между отделните кръстоски обаче не са 
идентични спрямо F1 потомствата. Така в първо хибридно поколение най-високи са 
кръстоски 12/14, 13/14 и 26/14, а най-ниски 24/14, 34/14 и 36/14. Това може да се 
дължи както на специфичното взаимодействие на средата с хибридната 
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комбинация, така и на рекомбинантната изменчивост и формообразувателния 
процес в хибридните популации. Независимо от това всички F1 потомства са по-
ниски спрямо F2, като при кръстоски 25/14, 28/14, 36/14 и 38/14, разликите са 
доказани. Подобна реакция категорично се свързва с по-малката валежна норма 
през пролетта на 2015 година спрямо 2016. Данните се подчертават и от реакцията 
на сортовете през двете стопански години. 
 
Дължина на класа (Таблица 5). За разлика от предходните два показателя, 
дължината на класа се характеризира със по-високо вариране. Макар много 
изследвания да определят този параметър като твърде вариативен (Стоянов, 2013; 
Стоянов, 2014; Kashif and Khaliq, 2004; Fufa et al., 2005; Shahid, 2000; Mahmood and 
Shahid, 1993; Friend, 1965), при тритикале той има сравнително устойчив характер 
(Alheit et al., 2014; Байчев, 2013). Това се подчертава и от данните за изследваните 
сортове и хибридни комбинации. F2 потомствата се характеризират с малък размах 
по отношение средните стойности за кръстоските като варират между 13,1 и 14,6 
см. Най-дълги класове се образуват при кръстоски 24/14, 25/14 и 38/14, а най-къси 
при 34/14, 35/14 и 36/14. Същата тенденция следват и сборните популации. Това 
подчертава идентичната реакция на потомствата и сборните популации. Това се 
дължи на липса на влияние на отбора по най-добре развиващите се растения. От 
практическа гледна точка макар сборните популации да са с по-дълги класове 
спрямо потомствата, то липсата на доказаност на разликите или съвсем 
незначителните разлики определят двете съвкупности като идентични. Достоверни 
различия не се наблюдават при нито една от кръстоските между F2 и F1 
потомствата. Това предполага липса на влиянието на средата върху формирането 
на този показател (Байчев, 2013). От друга страна Guinta et al. (1999) съобщават, че 
средата има ключова роля за формирането на дължината на класа. По време на 
формирането на класовете, двата изследвани периода се различават 
незначително. Поради това, заедно с данните за поведението на дължината на 
класа при изследваните сортове, може да се твърди, че при хибридните 
комбинации средата влияе слабо върху формирането на вегетативната част на 
класовете. 
 
Брой класчета в клас (Таблица 6). Влиянието на средата върху формирането на 
класовете е сравнително ограничено в двата изследвани периода. Това предполага 
по-слаба реакция на този показател по отношение условията на отглеждане при 
хибридните комбинации (Байчев, 2013). Данните за изследваните сортове показват 
липса на висока достоверност на разликите. Липса на доказани разлики се 
наблюдава и между F2 и F1 потомствата, отгледани през два различни периода. 
Подобни данни потвърждават устойчивия характер на показателя спрямо 
влиянието на средата. За същата тенденция, показателят да се влияе слабо от 
условията на средата (при липса на резки отклонения в периода на вретенене) 
съобщават и Rawson (1969), Rahman and Willson (1977), Friend (1965), Ewert (1996). 
От друга страна се наблюдава тенденция F2 сборните популации да формират 
средно по-голям брой класчета в клас при 7 от 10 хибридни комбинации. Само при 
кръстоска 12/14, потомствата са формирали средно с 3 класчета повече спрямо 
сборната популация. Подобни различия при изследваните кръстоски се свързват с 
много по-голямото действие на генетичните фактори върху стойностите на този 
показател, отколкото действието на средата. Това предполага, че варирането при 
изследвания растителен материал се дължи по-скоро на генетичното разпадане в 
популацията. Широкото вариране, което се наблюдава в F2 потомствата се свързва 
с много по-големия формообразувателен процес, отколкото този при сборната 
популация. От селекционна гледна точка при изследваните кръстоски и през двата 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

309 

 

периода на отглеждане с най-високи стойности на броя на класчетата в клас се 
отличават кръстоска 24/14 и 38/14.  

 
Таблица 6. Анализ на хибридни генерации тритикале по показателите БКК, БЗК и 
МЗК 

Признак Съвкупност 

БКК БЗК МЗК 

AV VC, % Dx AV VC, % Dx AV VC, % Dx* 

12/14 F2-п 33 13,38  73 29,30  2,63 40,15  
Ат х Ак F2-сп 31 9,28 2,89* 80 24,87 -7,17 2,88 40,16 -0,25 
 F1-п 32 8,09 1,3 87 21,00 -13,4* 5,24 22,45 -2,60* 

13/14 F2-п 34 13,43   71 31,89   2,48 80,97   
Ат х Р F2-сп 34 10,15 -0,48 69 22,24 2,43 2,38 27,74 0,1 
  F1-п 31 9,38 2,63* 77 23,29 -5,96 4,53 25,63 -2,05* 

24/14 F2-п 35 13,95  77 25,78  2,72 37,74  
Ак х Б F2-сп 37 9,13 -2,11* 78 27,22 -0,49 2,88 36,03 -0,16 
 F1-п 34 9,46 1,23 80 22,34 -3,3 4,86 28,19 -2,13* 

25/14 F2-п 35 13,30   78 27,60   2,25 39,54   
Ак х И F2-сп 38 7,69 -3,51* 85 18,33 -6,78 2,75 32,46 -0,50* 
  F1-п 34 8,93 0,16 100 22,96 -21,1* 5,32 29,69 -3,06* 

26/14 F2-п 32 13,78  69 26,88  2,32 38,17  
Ак х Др F2-сп 35 9,58 -2,37* 66 30,02 3,81 2,14 46,24 0,17 
 F1-п 33 6,68 -0,84 89 18,51 -19,8* 5,47 20,40 -3,15* 

28/14 F2-п 33 16,20   75 34,44   2,41 56,13   
Ак х Дн F2-сп 38 6,90 -5,27* 83 17,28 -7,82 2,92 27,56 -0,5 
  F1-п 33 8,02 -0,4 85 24,19 -10,4* 4,79 29,30 -2,37* 

34/14 F2-п 32 18,41  70 30,23  2,28 41,47  
Р х Б F2-сп 30 8,61 1,79 76 22,65 -5,88 2,58 35,07 -0,31 
 F1-п 33 4,80 -1,19 89 13,19 -19,1* 5,08 19,11 -2,80* 

35/14 F2-п 32 18,54   70 31,55   2,08 46,11   
Р х И F2-сп 37 9,78 -4,11* 79 26,43 -8,32 2,62 40,86 -0,54* 
  F1-п 34 6,59 -1,99 94 19,16 -23,5* 5,16 26,79 -3,08* 

36/14 F2-п 31 17,23  80 25,18  2,30 32,92  
Р х Др F2-сп 36 6,09 -4,75* 86 22,09 -6,19 2,73 22,58 -0,42* 
 F1-п 33 9,30 -1,42 103 24,41 -23,1* 6,31 30,38 -4,00* 

38/14 F2-п 35 13,62   75 26,38   2,46 37,74   
Р х Дн F2-сп 34 10,75 0,58 80 18,79 -4,46 2,84 32,10 -0,38 
  F1-п 34 9,06 0,68 88 17,77 -13,0* 5,13 23,04 -2,67* 

п – потомства, сп – сборна популация, Dx – разлика между F2-п и F2-сп и F1-п 
 
Брой зърна в клас (Таблица 6). С най-голям брой зърна в клас при изследваните 
F2 потомства се отличават кръстоски 24/14, 25/14 и 36/14. Съответно с най-ниски 
стойности са кръстоски – 26/14, 34/14 и 35/14. Средните стойности са между 69 и 80 
зърна в клас, а варирането между 25 и 34%. Подобни данни се свързват с 
многообразната реакция в отделните потомства при кръстоските, което дава 
възможност за провеждане на отбор по този показател. От друга страна се 
наблюдава тенденция сборните популации да са по-добре озърнени спрямо 
потомствата в F2. Макар разликите да не са доказани, тази реакция на сборните 
популации се свързва с по-големия брой класчета, които се образуват при тях. От 
друга страна значително по-високото вариране при потомствата, отколкото при 
сборните популации предполага по-ниските стойности при потомствата да се 
свързват с по-голямото разнообразие от реакция и по-големия размах в 
стойностите на озърняване. Това дава възможност за отбор в ранните генерации, 
което е важно от селекционна гледна точка. Прави впечатление, че кръстоски 24/14 
и 36/14, които изкласяват сравнително рано, се характеризират с по-високи 
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стойности на показателя. По-ранното изкласяване се свързва с избягване на 
неблагоприятните условия на средата по време на цъфтеж, което предполага по-
добро опрашване (Stelmakh, 1993). Съответно кръстоски 34/14, 35/14 и 38/14 във 
второ хибридно поколение се характеризират както с по-късно изкласяване, така и с 
по-слабо озърняване. Подобни стойности се свързват със специфичното 
проявление на генотиповете към конкретни условия на средата. Този показател 
варира изключително силно, както в конкретни условия на средата, така и в силно 
различаващи се. За това свидетелстват данните получени от Guinta et al. (1999), 
Motzo et al. (2001), Ugarte et al. (2007), Lopez-Castaneda and Richards (1994), Fisher 
(1985). Тъй като през стопанската 2015/2016 по-време на масовото изкласяване и 
цъфтеж се наблюдават много ниски температури (<10°C) и обилни валежи, 
потомствата изкласили по-рано, формират по-голям брой зърна. Подобна 
тенденция не се наблюдава при F1 потомствата, поради липса на стресово 
въздействие по време на изкласяване и цъфтеж. Това дава възможност за 
диференциране на генотиповете по-добре, тъй като фертилността на класовете 
зависи в по-голяма степен от генетичните фактори. Тази теза се доказва от високо 
достоверните разлики между F1 и F2 потомствата. През стопанската 2014/2015, 
хибридните комбинации се характеризират с между 6 и 24 зърна повече. В първа 
хибридна генерация, отново правят впечатление кръстоските 25/14 и 36/14, 
отличаващи се с високи стойности (средно над 100 зърна в клас). 
 
Маса на зърната в клас (Таблица 6). Масата на зърната в клас е показател, който 
се повлиява изключително силно от условията на средата. За това свидетелстват 
множество изследвания при тритикале (Guinta et al.,1999; Motzo et al., 2001; Ugarte 
et al., 2007) и други зърнено-житни култури (Acreche et al., 2006; Fisher and 
HilleRisLambers, 1978). Изследваните потомства в F1 и F2 не правят изключение. 
Независимо от хибридната комбинация през по-добрия период за развитие на 
тритикале (2014/2015) масата на зърната в клас е достоверно по-висока с над 2g 
средно. Предходно изследване върху първа хибридна генерация, доказва 
наличието и на хетерозис по отношение на този показател (Стоянов и Байчев, 
2016). Данните за изследваните сортове обаче, категорично доказват разликите 
между масата на зърната в клас през двата отделни периода. Това се свързва с по-
добрите условия за изхранване на зърното през 2015, спрямо 2016г. Стопанската 
2014/2015 се характеризира с по-високи температури и по-малко количество 
равномерно разпределени валежи през май и юни. Това осигурява много доброто 
развитие на растенията и е предпоставка за по-висок биологичен добив от 
културата. Stoyanov and Baychev (2016a), при дългогодишен анализ на сортове 
тритикале подчертават, че при подобни условия тритикале формира много по-
високи стойности на МЗК, отколкото през по-хладни и по-влажни периоди. По 
отношение на F2 потомствата с най-високи стойности се отличават кръстоски 12/14, 
13/14 и 24/14. Впечатление прави кръстоска 12/14, която независимо от 
генерацията, в която се намира формира високи стойности спрямо изследвания 
показател. От друга страна кръстоски като 25/14 и 36/14, независимо от високото си 
озърняване, в неблагоприятния период се характеризират с ниски стойности 
спрямо други кръстоски. Реакцията на сборните популации в F2 е идентична с тази 
на потомствата, като разликите са много малки и в голям брой от случаите са 
недоказани. Това определя двете съвкупности във второ хибридно поколение като 
сходни по отношение масата на 1000 зърна като компонент на добива. Твърде 
еднаквото вариране при потомствата и сборните популации подчертават факта, че 
отборът на база по-добре развиващите се растения в ранните генерации е 
неефективен. От друга страна подобна широка реакция към конкретните условия на 
средата се свързва с възможност за отбор на база маса на зърната в клас. 
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Маса на 1000 зърна (Таблица 7). Масата на 1000 зърна е показател, който по 
своята реакция наподобява реакцията на датата на изкласяване – тенденциите 
между отделните генотипове се запазват, но се повлиява съществено от условията 
на средата (Asif et al., 1999; Stoyanov and Baychev, 2016d). Това е така, тъй като 
този показател характеризира едрината на зърната. Правилното изхранване на 
зърната се свързва с високи стойности на М1000. Поведението на този показател е 
доказано при много изследвания върху сортове тритикале (Kutlu and Kinaci, 2010; 
Байчев, 2013) и форми обикновена зимна пшеница (Leilah and Al Khateeb, 2005; 
Kashif and Khaliq, 2004). При хибридните генерации обаче, различни изследвания 
(Стоянов и Байчев, 2016; Goral et al., 2015) съобщават за наличие на висок 
хетерозисен ефект. От друга страна съчетаването на генотипи с различаващи се 
стойности на М1000 е предпоставка в F2 за изключително разнообразие от 
стойности в генетично отношение. Поради тази причина стресовите фактори 
действащи върху разпадаща се популация по отношение на този показател, 
усложняват изключително много реакцията на отделните потомства в дадена 
хибридна комбинация. Поради тази причина ниските стойности на дадена кръстоска 
могат да се дължат както на генетични, така и на стресови фактори. Тъй като в 
изследваните кръстоски две от тях съчетават родител с ниски и високи стойности 
на М1000 (12/14 и 13/14), то при тях се очаква подобна реакция. В действителност 
при тези кръстоски, F2 потомствата са с високи стойности на М1000. Същата 
тенденция е валидна и за сборните популации. Независимо от това, че 
озърняването е протекло при еднакви условия, а двете кръстоски се различават по 
продължителността на вегетацията си, съществено влияние имат генетичните 
фактори. От друга страна при кръстоска 24/14 не участва генотип с едри зърна, но 
при нея също се наблюдават много високи стойности на показателя, както при 
потомствата, така и при сборната популация в F2. Подобно поведение на 
изследваните кръстоски затруднява значително правилната оценка на 
въздействието на средата. Прави впечатление обаче, че при някои кръстоски 
(25/14, 35/14, 36/14 и 38/14) сборните популации са с достоверно по-високи 
стойности на М1000, отколкото средните за потомствата. Това се дължи на 
присъствието на изключително разнообразие в потомствата, което се доказва от 
много по-високото вариране на показателя. При останалите кръстоски на практика 
няма доказани разлики между F2 потомствата и сборните популации. 
Същевременно се наблюдават доказани разлики между F2 и F1 потомствата 
независимо от кръстоската. Това се свързва категорично с влиянието на факторите 
на средата върху изхранването на зърното през неблагоприятния период. Данните 
от сортовете недвусмислено показват, че през периода 2015/2016 стойностите на 
М1000 са достоверно по-ниски спрямо предходния период, което затвърждава 
поведението на хибридните комбинации. 
 
Плътност на класа (Таблица 7). Този показател представлява съотношение 
между БКК и ДК и характеризира структурата на класа. Стоянов (2014) подчертава, 
че много плътните класове се отличават с по-дребни зърна, често слабо изхранени, 
независимо от големият им брой. От друга страна твърде дългите класове с малък 
брой класчета, формират по-малък брой зърна. Подобни данни за взаимовръзките 
при различни кръстоски и сортове тритикале съобщават Stoyanov and Baychev 
(2015). Поради това, от селекционна гледна точка е необходимо класовете да 
бъдат нормално плътни (Stoyanov and Baychev, 2016a). В това отношение 
условията на средата имат незначително влияние върху формирането на 
показателя. Това се доказва от липсата на достоверност както при сортовете 
тритикале, отгледани в два контрастни периода, така и при изследваните 
съвкупности на различни хибридни комбинации. Не се наблюдават доказани 
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разлики между F1 и F2 потомствата, а разликата между F2 потомствата и сборните 
популации са незначителни. Варирането обаче в потомствата е много по-високо, 
което предполага разнообразие по отношение на изследвания показател. Въпреки 
това идентичните стойности са показателни за сходство на изследваните 
генотипове, в резултат от целенасочена селекция към конкретен тип класове. 
Таблица 7. Анализ на хибридни генерации тритикале по показателите М1000, ПК, Ф 

Признак Съвкупност 

М1000 ПК Ф 

AV VC, % Dx AV VC, % Dx AV VC, % Dx 

12/14 F2-п 35 22,12  2,5 11,31  2,2 28,35  
Ат х Ак F2-сп 35 19,46 0,24 2,2 9,42 0,23* 2,6 20,59 -0,41* 
 F1-п 60 7,87 -25,0* 2,5 5,73 -0,04 2,7 18,93 -0,48* 

13/14 F2-п 34 57,32   2,5 11,74   2,1 28,75   
Ат х Р F2-сп 35 19,47 -0,97 2,6 9,85 -0,06 2,0 21,00 0,09 
  F1-п 59 9,28 -24,9* 2,4 5,10 0,07 2,5 20,85 -0,37* 

24/14 F2-п 35 30,39  2,5 15,21  2,2 26,41  
Ак х Б F2-сп 37 19,77 -1,69 2,5 9,04 -0,01 2,1 22,17 0,14 
 F1-п 60 12,55 -24,9* 2,5 8,23 -0,07 2,3 18,99 -0,15 

25/14 F2-п 28 24,9   2,4 14,02   2,3 25,51   
Ак х И F2-сп 32 20,07 -3,45* 2,5 8,55 -0,13* 2,2 14,57 0,05 
  F1-п 53 15,14 -24,7* 2,3 4,82 0,09 2,9 18,26 -0,60* 

26/14 F2-п 33 19,60  2,3 13,74  2,2 25,44  
Ак х Др F2-сп 31 22,30 1,35 2,4 13,61 -0,05 1,9 26,69 0,28* 
 F1-п 61 5,61 -28,4* 2,3 10,22 0,06 2,7 17,03 -0,54* 

28/14 F2-п 32 43,90   2,4 14,7   2,3 39,46   
Ак х Дн F2-сп 35 19,89 -3,21 2,5 8,60 -0,17* 2,2 14,45 0,15 
  F1-п 56 10,97 -23,7* 2,4 7,94 -0,06 2,5 18,59 -0,23 

34/14 F2-п 32 24,35  2,5 19,69  2,2 30,95  
Р х Б F2-сп 34 20,14 -1,78 2,4 10,23 0,1 2,5 18,75 -0,27 
 F1-п 57 13,66 -25,2* 2,5 8,63 -0,02 2,7 10,43 -0,45* 

35/14 F2-п 28 25,32   2,5 17,28   2,2 31,25   
Р х И F2-сп 32 19,19 -3,93* 2,6 10,78 -0,12 2,2 26,44 0,05 
  F1-п 54 14,32 -26,0* 2,5 10,35 -0,07 2,7 14,66 -0,51* 

36/14 F2-п 29 27,75  2,4 15,19  2,6 28,06  
Р х Др F2-сп 34 56,63 -5,21* 2,5 6,66 -0,16* 2,4 20,19 0,22 
 F1-п 61 7,28 -31,5* 2,4 4,45 -0,03 3,1 17,65 -0,51 

38/14 F2-п 32 22,36   2,4 12,96   2,2 25,16   
Р х Дн F2-сп 35 25,79 -3,45* 2,3 11,11 ,143* 2,4 18,69 -0,17 
  F1-п 58 9,29 -25,8* 2,4 7,09 0,07 2,6 15,89 -0,41* 

п – потомства, сп – сборна популация, Dx – разлика между F2-п и F2-сп и F1-п 
 
Фертилност (Таблица 7). Фертилността на класа е изключително важен 
показател по отношение селекционната работа при тритикале. Това се дължи на 
факта, че при културата като продукт на отдалечената хибридизация, особено в 
хибридни комбинации, често могат да се наблюдават мейотични отклонения 
(Байчев, 1990; Zumezlu et al., 1992). Тези особености, в голяма част от случаите, 
водят до занижена фертилност (Байчев, 1996а; Байчев, 2005). Като типична 
зърнено-житна култура, тритикале се характеризира с цъфтеж, силно влияещ се от 
условията на средата (Сечняк и Сулима, 1984). Поради тази причина може да се 
счита, че при тритикале фертилността е повлияна силно както от условията на 
средата, така и от генетичните фактори (Giunta et al., 1993), подобно на показателя 
М1000. Данните от изследваните кръстоски в първо хибридно поколение изключват 
възможността за отклонения в мейозата, тъй като класовете са много добре 
озърнени – над 3 зърна в класче при кръстоска 36/14. Съответно поведението на 
сортовете през двата периода на отглеждане показва, че фертилността е доказано 
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повлияна от условията на средата. Подобно поведение се наблюдава и при 
хибридните комбинации тъй като F1 и F2 потомствата се различават достоверно. С 
най-висока фертилност са кръстоски 12/14, 34/14 и 36/14, а с много ниска – 13/14 и 
26/14. Не се наблюдава ясна тенденция да се формира разлика между сборната 
популация и потомствата в дадена кръстоска. Това подчертава факта, че двете 
съвкупности практически са идентични, а отборът на база най-добре развиващи се 
растения не оказва влияние върху този показател. 
 
По този начин анализирани данните следва да се подчертае сериозното влияние на 
факторите на средата при формирането на добива в хибридните съвкупности. В 
много изследвания се посочва, че влиянието на генотипа върху варирането е много 
малко в сравнение с това на средата (Stoyanov and Baychev, 2016c). Поради тази 
причина, независимо от действието на формообразувателния процес в F2 и 
наличието на хетерозис в F1, с висока достоверност могат да се отчетат различията 
дължащи се на условията на средата. Същевременно силното влияние на 
стресовите фактори през неблагоприятните условия на отглеждане дават 
възможност за изключително разнообразна експресия в рамките на хибридните 
потомства. Това дава възможност да бъдат отбрани генотипове, които са ценни за 
подобрителната работа при тритикале. 
 
Заключение 
 
На база на така представените резултати могат да бъдат направени следните 
изводи: 
1. Показателите дължина на класа, брой класчета в клас и плътност на класа се 
характеризират с по-голямо влияние на генетичните фактори, отколкото факторите 
на средата при различни генерации на кръстоски тритикале, което се доказва от 
слабата реакция по отношение условията на отглеждане. 
2. Датата на изкласяване, височината на растенията и масата на 1000 зърна се 
повлияват чувствително от условията на средата без да се изменят тенденциите 
между отделните хибридни комбинации в конкретния период на отглеждане. 
3. Броят на зърната в клас, масата на зърната в клас и фертилността на 
изследваните кръстоски се повлияват силно както от условията на отглеждане, така 
и спрямо изследваната хибридна комбинация. 
4. Независимо от действието на формообразувателния процес действащ в 
хибридните потомства второ поколение, високите нива на стрес повлияват 
значително стойностите на признаците свързани с озърняването и изхранването на 
зърната. 
5. При всички изследвани показатели се наблюдават малки и незначителни разлики 
между изследваните F2 потомства и сборните популации в дадена кръстоска, което 
ги определя като идентични съвкупности. 
6. Широката реакция на второ поколение кръстоски тритикале по отношение на 
неблагоприятните условия на средата дава възможност да бъдат отбрани ценни 
генотипи имащи значение за селекцията на културата. 
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Резюме 
 
Селекцията на зимни зърнено-житни култури е пряко свързана с действието на 
условията на средата по време на зимния период. Явления като рязко застудяване, 
продължително застудяване и отсъствие на снежна покривка са от особено 
значение за развитието на растенията. Същевременно съществуващите методи и 
показатели за оценка на метеорологичното време, на база преки измервания и 
средни стойности, не дават ясна представа за динамиката на ниските температури. 
От друга страна използването на голям обем от данни, с цел проследяване на 
конкретна особеност на метеорологичното време сериозно обременява правилната 
оценка. Това налага разработването на параметри, които да дадат ясна представа 
за динамичните изменения на ниските температури, тяхната продължителност и 
интензитет. С цел правилната оценка на действието на зимните условия във връзка 
със селекцията на зимни зърнено-житни култури са разработени и оценени 10 
показателя за оценка динамиката на ниските температури – динамичен коефициент 
на ниските температури, коефициент на продължителност на ниските температури, 
индекс на интензивност на ниските температури, коефициент на почвено изстиване, 
градиентен коефициент на почвено застудяване, коефициент на почвено-
атмосферно застудяване, индекс на снежната покривка, коефициент на 
температурна динамика на снежната покривка, индекс на температурно натрупване, 
индекс на температурен стрес. На база на разработените показатели са оценени 
контрастни периоди на зимни условия. С много висока ценност от селекционна 
гледна точка се отличава динамичният коефициент на ниските температури, 
коефициентът на почвено изстиване и индексът на температурно натрупване. 
Посочените показатели ефективно могат да бъдат прилагани за оценка на 
метеорологичното време свързано със селекцията на зимните зърнено-житни 
култури. 
Ключови думи: зимни зърнено-житни култури, метеорологични показатели, ниски 
температури, снежна покривка 
 
Analysis on the indices for evaluation of the weather with regard to winter cereals 

breeding 
 
Abstract 
 
The breeding of winter cereals is directly related to the influence of the environmental 
conditions during the winter season. Phenomena such as cold snaps or long cold waves 
without snow cover are especially important for the development of the plants. The 
current methods and indices for evaluation of the weather, based on direct measurement 
and mean values, do not give a clear idea about the dynamics of cold temperatures. On 
the other hand, the use of large data sets with the aim to follow the particular specificity of 
the weather seriously impedes the correct evaluation. This imposes the necessity to work 
out parameters allowing clarity on the dynamic variations of low temperatures, their 
duration and intensity. With the aim to correctly evaluate the effect of the winter 
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conditions with regard to the breeding of winter cereals, 10 indices for assessment of the 
dynamics of the low temperatures were developed and estimated: dynamic coefficient of 
low temperatures, coefficient of low temperatures duration, index of low temperatures 
intensity, coefficient of soil cooling, gradient coefficient of soil cooling, coefficient of soil 
and atmospheric cold, snow cover index, coefficient of snow cover temperature 
dynamics, index of temperature sum, temperature stress index. Based on the developed 
indices, contrasting periods of winter conditions were evaluated. The dynamic coefficient 
of low temperatures, the coefficient of soil cooling and the index of temperature sum are 
especially valuable from a breeding point of view. These indices can be effectively 
applied for weather evaluation with regard to the breeding of winter cereals. 
Key words: low temperatures, meteorological indices, snow cover, winter cereals 
 
Въведение 
 
Съвременното земеделско производство и непрекъснато нарастващото население 
са причина за нарастване на търсеното на качествени зърнени суровини. Поради 
тази причина селекцията на сортове от културните растения се характеризира като 
изключително динамичен процес, който следва да реши множество задачи (Chahal 
and Gosal, 2000). Основен проблем в това отношение е влиянието на абиотичния 
стрес върху добива от зърнено-житните култури (Halford et al., 2015). Стресовите 
фактори, на които посевите биват подложени по време на вегетацията са сериозен 
лимитиращ фактор, който не позволява реализацията на продуктивния потенциал 
на културата (Ценов и др., 2012). Поради тази причина, правилният анализ на типа 
стрес, на който са подложени културните растения е от ключово значение за 
провеждане на качествен селекционен процес (Ценов и Петрова, 1984). 
В районите характеризиращи се с умереноконтинентален климат, сериозен 
лимитиращ фактор по отношение на зимните зърнено-житни култури е 
температурният стрес през зимния период (Ценов и др., 2003; Ценов и др., 2012). 
Голям брой изследвания в тази област подчертават изключително голямото 
значение на студоустойчивостта на зимните култури за правилното развитие на 
посевите и за реализация на техния продуктивен потенциал (Александров и др., 
2004; Антонова и Петрова, 2002; Дечев и Божанова, 2008; Максимов и Костанди, 
1990; Петрова и Байчев, 2007; Стоянов, 2014; Limin et al., 1985; Limin and Fowler, 
1993; Limin and Fowler, 2003; Liu et al., 2014; Nezami et al., 2010; Parodi et al., 1983; 
Petrova et al., 1997; Poysa et al., 1984; Rizza et al., 1997;Stishnoff et al., 1984; Sutka, 
1981; Sutka, 1984; Todorov et al., 1990; Todorov and Petrova, 1995). Характерна 
особеност в нашата страна в това отношение е неравномерното разпределение на 
температурите по време на зимния период – наблюдават се периоди на затопляне 
и застудяване имащи случаен характер (Топлийски, 2006). За растителния 
организъм подобно влияние, често води до повреди характеризиращи се като 
измръзване, изтегляне, преовлажняване, задушаване, изтощаване и др. (Станчева, 
2002). Друга характерна особеност за страната е съчетаването на ниските 
температури с липса на достатъчно снежна покривка. Различни изследвания 
доказват положителното влияние на снегозадържането върху развитието на 
посевите (Aase and Siddoway, 1979; Eitzinger et al., 2009). Подобни явления са 
сериозен проблем, тъй като влияят пряко върху добива от единица площ (Ценов и 
др., 2012). Това налага разработването на толерантни към подобен стрес генотипи, 
които да са в състояние да преодоляват в определени граници силни стресови 
нива, с различна продължителност и интензивност. Те следва да са не само 
устойчиви на ниски температури, но и да притежават способност за възстановяване 
в следствие на интензивни повреди. Всички тези особености на селекцията по 
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отношение на стресовите фактори през зимния период налагат да бъдат правилно 
оценени условията, при които се отглеждат културите. 
Често селекционния процес касаещ зимните условия използва информацията за 
средните стойности на температурата и сумарните стойности на валежите 
(снежната покривка). Подобни данни имат недостатъчен характер за обективната 
оценка на състоянието на средата, тъй като не дават ясна представа за динамиката 
на явленията и процесите. Често наличието на много ниски температури с висока 
интензивност се характеризира с кратка продължителност (Топлийски, 2006). 
Особеностите на изчисляване на средноденонощните температури замаскира 
подобни стойности, което води до изкривена представа за метеорологичното време 
в даден период. В последствие повредите, които подобно явление е причинило 
върху посевите не може да бъде обяснено. По отношение на валежите се 
наблюдава подобно действие на сумарните стойности. За нашата страна са 
характерни неравномерните снеговалежи, които могат да бъдат в периоди, когато 
температурата е сравнително по-висока. Също така липсата на снежна покривка, 
може да се съчетае с ниски температури. Подобна липса на равномерност не може 
да бъде обяснена със средни и сумарни стойности, които придават статичен 
характер на данните и носят ниска информативност. 
За да могат да бъдат обяснени определени явления и процеси свързани с повреди 
по растенията, се прибягва до окрупняване на използваните метеорологични данни 
– подреждането им по десетдневки, по седмици и т.н. Това се характеризира с 
наличие на голям информационен поток от данни, които често не се коментират 
правилно. Определени явления свързани с продължителността и динамиката на 
ниските температури биват обяснявани посредством неемпирични способи и 
голяма извадка от данни, което е причина за невъзможност за установяване на 
точна взаимовръзка между метеорологичните явления и параметрите на 
растителния организъм. 
Тези недостатъци на често използваните метеорологични параметри могат да 
бъдат преодоляни чрез разработването на система от показатели, които отчитат 
динамиката на зимните условия, тяхната продължителност и интензивност. В това 
отношение статистическата теория предлага ефективни инструменти за динамичен 
анализ, които са в състояние да дадат сериозно количество информация в 
стойностно изражение. По този начин биха могли да бъдат обяснени определи 
явления и повреди, в следствие на действието на метеорологичните фактори върху 
растителния организъм. 
Целта на настоящия доклад е да бъдат разработени показатели за оценка на 
метеорологичното време, свързани с динамиката на ниските температури и 
снежната покривка имащи значение за развитието на зимните зърнено-житни 
култури.  
 
Материали и методи 
 
За постигане на така поставените цели са използвани данни за температурата на 
въздуха в 7:00, 14:00 и 21:00 часа, среднодневната температура на въздуха, 
минималната радиационна температура, почвената температура на 5, 10 и 20 cm и 
височината на снежната покривка. Тъй като действието на ниските температури се 
свързва със зимния период е използван информационен масив за месеците 
декември, януари и февруари. 
Разработени са 10 параметъра на база на използваните данни чрез методите на 
динамичния анализ и вариационната статистика по Радилов и др. (2003). 
На база на разработените параметри е построена сравнителна таблица за три 
зимни периода (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) с контрастно проявление на 
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метеорологичните явления и процеси. Оценена е приложимостта на всеки 
параметър с оглед на количеството информация, което носи, с цел определяне на 
важни за протичането на вегетацията отклонения в метеорологичното време. 
Изведен е корелационен анализ на разработените параметри със средната 
месечна температура, сумарните месечни валежи и средната месечна минимална 
радиационна температура с цел да се изяснят взаимовръзките с често използвани 
метеорологични параметри за оценка на действието на зимните условия. 
За обобщаване на данните и за разработването на параметрите е използван 
програмен продукт MS Office Excell 2003, а за корелационния анализ – IBM SPSS 
Statistics v19. 
 
АНАЛИЗ 
Проследяването на динамиката на ниските температури се свързва с прилагане на 
известни статистически подходи. Класическият вариационен анализ дава 
представа за изменчивостта на стойностите на даден параметър на база 
средноквадратичното отклонение от средната стойност на дадена съвкупност 
(Радилов и др., 2003). В това отношение използването на вариационния 
коефициент базиран на средноквадратичното отклонение е подходящ инструмент 
за оценка на температурната динамика. Следва да се подчертае, че тъй като 
температурите стойности имат случаен характер, отразяващи термалното 
състояние на атмосферата, прилагането на този анализ е напълно оправдано, 
независимо от честата липса на нормално разпределение в измерените параметри. 
Друг ефективен подход за анализ на динамични явления е статистическия 
динамичен анализ. Той се основава на разликите в последователно протичащи във 
времето явления и процеси и отчита реалния абсолютен прираст в стойностите на 
конкретното явление. По отношение на метеорологичните данни, величината на 
среднодневната температурна разлика (D) представлява специфичен динамичен 
индекс, който отчита температурното изменение между две денонощия (Формула 
1).  
 

1n nD t t                                                              (1) 

, където: 
D – среднодневна температурна разлика; 
tºn – среднодневна температура на въздуха за текущото денонощие; 
tºn-1 – среднодневна температура на въздуха за предходното денонощие. 
 
Следва да се подчертае, че температурната разлика отчита изменението на 
температурите, но не и посоката на това изменение. Поради тази причина, когато 
се говори за оценка на динамиката на ниски температури следва да се имат 
предвид тези температурни разлики, които имат значение за формирането и. 
Спрямо зърнено-житните култури, представата за ниски температури е твърде 
широка. Това се дължи на факта, че различните растителни видове се 
характеризират с различна биология и същевременно различни биологични 
минимуми. Поради тази причина използването на понятието ниски температури 
следва да бъде унифицирано. Под ниски температури следва да се разбират тези 
стойности, които биха довели до повреда в растителния организъм. Тъй като в 
растителната клетка, голяма част от съдържимото е вода, то при температури под 
0ºC, настъпват значителни промени в клетъчните структури, при условие, че 
растителният вид не притежава защитен механизъм или изграден такъв. При 
зърнено-житните култури, липсата на закаляване би довела до значими повреди, 
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дори при температури близки до 0ºC. Поради това в настоящата разработка под 
ниски температури ще се разбира всяка стойност под 0ºC. За по-ясно 
диференциране на това понятие в определени случаи се налага използването на 
температури под -10ºC и -20ºC. Това се налага с оглед на прилагането на подхода 
на числово натрупване при разработването на част от параметрите. 
Разработването на всеки един от параметрите за оценка на метеорологичното 
време по отношение на ниските температури се характеризира с използването на 
един или комбинация от няколко от описаните статистически методи. Всеки 
параметър се характеризира като специфична средна стойност, която обхваща 
средномесечните явления и процеси свързани с ниските температури. 
 
1. Динамичен коефициент на ниски температури (ДКНТ). Представлява специфичен 
вариационен коефициент на температурните разлики, свързани с дни, през които 
среднодневната температура е била под 0ºC (Формула 2).  
 

 0t C
ДКНТ VC D



   
 

                                                         (2) 

, където 

 0t C
D


 - температурна разлика за дните с отрицателни среднодневни 

температури. 
За всеки ден от месеца, през който е отчетена среднодневна температура под 0ºC 
се изчислява температурната разлика спрямо среднодневната температура на 
предходното денонощие. По този начин вариационния ред се образува от 
ефективни стойности, които водят до ниски температури, понижения на ниските 
температури или повишения до 0ºC. Тези данни дават представа за реалното 
действие на отрицателните температури в изследвания период (месец) и са 
показателни за разнообразието от температурни стойности. 
Високите стойности на този параметър се свързват с резки отклонения на 
среднодневните температури. Тъй като стойностите се отнасят до ниски 
температури, то високи нива на ДКНТ означават наличие на резки понижения на 
температурите или резки промени по посока на увеличение. 
Използването на този коефициент по отношение на селекцията на зимните 
зърнено-житни култури се свързва с рязкото понижаване на температурите, което е 
характерно за зимния период. Подобни явления се свързват със значителни 
повреди на посевите, особено при липса на снежна покривка. Подобен параметър 
би могъл да обясни определени повреди при посевите, дори средномесечната 
температура да е с положителни стойности. 
 
2. Коефициент на продължителност на ниските температури (КПНТ). Този 
показател представлява числово отношение между броя измервания на 
температурата на въздуха, в които са отчетени ниски температури и общия брой 
измервания на температурата през даден период (месец) (Формула 3). 
Параметърът се основава на принципа на стойностно натрупване на дискретна 
величина. 
 

 0t C

N

КПНТ
N



                                                               (3) 

, където 
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 0t C

N


 - брой измервания с установена отрицателна температура 

N  - общ брой измервания 

Следва де се има предвид, че при този показател не се използва среднодневна 
температура, а преките наблюдения на температурата на въздуха в 7:00, 14:00 и 
21:00 часа местно време. Подобен подход дава възможност за по-детайлно 
отчитане на температурната динамика по отношение на ниските температури. 
Размахът на този коефициент е в границите 0,00-1,00, като ниската стойност се 
свързва с малко влияние на ниските температури, а клонящите към 1,00 стойности 
с преобладаване на ниски температури в изследвания период (месец). Когато този 
параметър се умножи по броя на дните в изследвания период (месец) се получава 
продължителността на действие на ниските температури в дни. 
Подобна стойност дава възможност да се оцени до колко продължително е 
действието на ниските температури в определен период. Това е важно от 
селекционна гледна точка, тъй като продължителното излагане на ниски 
температури води до по-сериозни щети върху дадена култура. 
 
3. Индекс на интензивност на ниските температури (ИИНТ). Показателят 
представлява сума от всички температурни отчитания със стойност под 0ºC, 
отнесени към броят на тези отчитания (Формула 4). В действителност представлява 
средната отрицателна температура по време на ефективното действие на ниските 
температури за изследвания период (месец). 
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                                                     (4) 

 
, където 

 0x iC
t


 - стойност на температурно измерване под 0ºC 

 0t C

N


- брой измервания с установена отрицателна температура 

Стойностите на параметъра винаги са по-ниски от средномесечната температура 
на въздуха. Това е така, тъй като изчисляването се основава на подобен принцип, 
но всички отчетени положителни температури се изключват. В това отношение 
високите отрицателни стойности се свързват със сериозното действие на ниските 
температури по време на застудяването.  
Този показател дава възможност да се оцени каква е ефективността на действието 
на зимните условия в периода (месеца) на изследването. Както предходният 
показател не носи информация за интензивността на ниските температури, този не 
се свързва с тяхната продължителност. Поради тази причина е необходимо 
данните за двата показателя да се използват паралелно, за да може да се оценят 
правилно явленията и процесите по отношение динамиката на ниските 
температури. 
4. Коефициент на почвено изстиване (КПИ). Този показател представлява 
отношение на средните стойности на температурните разлики съответно на 
среднодневните почвени температури на дълбочина 5cm и среднодневните 
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температури на въздуха (Формула 5). От друга страна отчита с колко градуса ще се 
промени температурата на почвата, при промяна на температурата на въздуха с 
1ºC. 
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d
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D

КПИ
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                                                           (5) 

, където 

      15 5 5i i icm cm cm
D t t   - температурна разлика на среднодневните температури 

на почвата на дълбочина 5cm 

1i i iD t t   - температурна разлика на среднодневните температури на въздуха 

 5 icm
t  - среднодневна температура на почвата на дълбочина 5cm през текущия ден 

  15 icm
t  - среднодневна температура на почвата на дълбочина 5cm през 

предходния ден 

it - среднодневна температура въздуха през текущия ден 

1it   - среднодневна температура въздуха през предходния ден 

d  - брой дни в изследвания период (месец) 

При определяне на стойностите на този показател е необходимо за всеки един ден 
от изследвания период (месец) да се определят среднодневните разлики за 
температурата на почвата на дълбочина 5cm и за температурата на въздуха. В този 
случай, директното използване на разликите в средномесечните стойности, би 
довело до изкривяване на резултатите, поради замаскиращото действие на 
средните стойности. 
Стойностите на показателя обикновено са под единица, поради особеностите на 
почвената покривка да действа като лош топлопроводник за определен период от 
време. Въпреки това следва да се подчертае, че подобно отношение е в строга 
зависимост от физичните характеристики на конкретния почвен тип, където се 
провеждат наблюденията. 
Показателят е подходящ за определяне на въздействието на ниските температури 
в най-горния почвен слой, където е разположена основната коренова система на 
зърнено-житните култури през зимния период. Тъй като кореновата система е 
значително по-чувствителна от надземната част на растението, то много високи 
стойности на този показател се свързват с неблагоприятното въздействие на 
зимните условия върху културата. 
 
5. Градиентен коефициент на почвено застудяване (ГКПЗ). Показателят 
представлява отношение на средната стойност на температурните разлики на 
среднодневните температури на дълбочина, 5, 10 и 20cm, към средната стойност 
на температурните разлики на среднодневните температури (Формула 6). На 
практика отчита с колко ще се промени средната температура на почвения профил 
до съответната дълбочина, при промяна на среднодневната температура на 
въздуха с 1ºC. 
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Изчисляването на стойностите на разликите за почвените температури на 
дълбочина 10 и 20cm е аналогично с изчисляването на разликата на почвената 
температура при 5cm. При този показател също е необходимо да се използват 
среднодневните стойности, а не средномесечните. 
Стойностите на ГКПЗ следва винаги да са по-ниски или близки с тези на КПИ. Това 
е така, тъй като при увеличаването на дълбочината на почвата, влиянието на 
атмосферните процеси значително намалява. В това отношение високи стойности 
на този показател са свързани с много сериозни въздействия на зимните условия 
върху почвената покривка. Подобни явления са характерни за периоди, в които 
отсъства снежна покривка, а температурите на въздуха падат драстично. 
Показателят следва да се използва при установени метеорологични явления и 
процеси, които предполагат сериозни щети върху земеделските култури. Това се 
основава на факта, че много сериозното почвено застудяване е причина за силни 
повреди по кореновата система и до отмиране на растенията, които не са 
приспособени за съответните условия на средата. 
 
6. Коефициент на почвено-атмосферно застудяване (КПАЗ). Този показател е 
подобен на предходните два и представлява специфично отношение на средните 
стойности на разликите на среднодневните почвени температури на дълбочина 
5cm и разликите в стойностите на минималната радиационна температура за деня 
(Формула 7). В действителност отчита с колко ще се промени температурата на 
повърхностния почвен слой, при промяна на радиационната температура с 1ºC. 
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                                                       (7) 

 
 
, където 

 rad i
D  - температурна разлика на минималната радиационна температура. 

Определянето на разликата на минималната радиационна температура е подобно 
на това при среднодневната температура разлика, но се използва минималната 
стойност, а не среднодневната. Това се свързва с особеностите на радиационното 
изстиване. Обикновено подобни явления се наблюдават в ранните часове на 
денонощието и имат краткотраен характер. Поради тази причина използването на 
среднодневна радиационна температура не би донесло нужната информация. 
Използването на температурата на почвата на дълбочина 5cm се свързва с факта, 
че основното действие на радиационното изстиване се наблюдава до сравнително 
малка дълбочина по протежението на почвения профил. В това отношение по-
подходящо би било да се използват данните за температурите на по-малка 
дълбочина, ако присъстват в използвания информационен масив от данни.  
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Стойностите на този показател не винаги са по-малки от единица. Това е така, 
защото малка промяна в радиационната температура за деня, би могла да се 
обвърже с много сериозно изстиване на почвата на малка дълбочина. Подобни 
явления се свързват с наличието на безоблачно време, много ниски температури 
на въздуха и отсъствие на снежна покривка. В това отношение наличието на 
активен пренос на въздушни маси, също би могло да окаже неблагоприятно 
въздействие. 
Показателят е подходящ да се използва при описаните условия на средата, тъй 
като ниските стойности на радиационната температура, обикновено се свързват 
със сериозно влияние върху растителния организъм. 
 
7. Индекс на снежната покривка (ИСП). Параметърът представлява отношение на 
почвеното изстиване при наличие на снежна покривка и почвеното изстиване като 
цяло (Формула 8). На практика отчита влиянието на снежната покривка върху 
способността на почвата да изстива. 
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, където 

 5 icm СП
D


 - температурна разлика на среднодневните температури на почвата на 

дълбочина 5cm при наличие на снежна покривка 

 iСП
D  - температурна разлика на среднодневните температури на въздуха при 

наличие на снежна покривка 

 СП
d  - брой дни със снежна покривка 

Изчисляването на температурните разлики за температурата на почвата и 
среднодневната температура при наличие на снежна покривка е идентично с това 
при температурните разлики без снежна покривка, но се вземат предвид само 
дните, в които има снежна покривка. Това дава възможност да се оцени до каква 
степен снежната покривка участва в почвеното изстиване. Величината на 
показателя приема само цели стойности, които се получават след закръгляне на 
получения резултат. 
Високите стойности на показателя се свързват с много високо влияние на снежната 
покривка като предпазващ компонент от почвено изстиване. Трябва да се има 
предвид, че снежната покривка не представлява константен елемент, а се 
характеризира с определени физични свойства (температура, плътност, структура). 
Това води до задържане на различно количество въздух и до различна 
топлопроводност. Поради тази причина ИСП отразява влиянието на конкретното 
количество снежна покривка върху почвено-температурната динамика. 
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Този показател следва да се прилага по отношение на периоди (месеци), в които 
обилния снеговалеж е съчетан с едновременно или последващо силно 
застудяване. По този начин може да се установи дали съществува реална опасност 
от силно въздействие на ниските температури върху растенията. 
 
8. Коефициент на температурна динамика на снежната покривка (КТДСП). Този 
показател също характеризира снежната покривка и способността и да ограничава 
въздействието на ниските температури на въздуха. Представлява отношение на 
разликата между среднодневната температура на въздуха и температурата на 
почвата на дълбочина 5cm при наличие на снежна покривка към височината на 
снежната покривка (Формула 9). Показателят се осреднява за дните с наличие на 
снежна покривка. 
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- среднодневна температура на почвата на дълбочина 5cm при наличие 

на снежна покривка 

 СП
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Показателят отчита с колко градуса се променя температурата на почвата спрямо 
температурата на въздуха за всеки 1cm снежна покривка. При изчисляването на 
този параметър не участват температурни разлики между две денонощия, а 
конкретните среднодневни стойности. Поради тази причина КТДСП отчита 
различията в температурите на база на цялото денонощие като комплексна 
величина. 
Показателят приема само положителни стойности. Това се дължи на факта, че при 
изчисляването му се използва абсолютната стойност на разликата в двете 
температури. Тъй като снежната покривка действа като топлинен изолатор, то 
разликата между температурите на почвата и на въздуха може да се свързват както 
с положителни, така и отрицателни стойности. В това отношение целта на КТДСП е 
да отчете до каква степен снежната покривка ограничава промяната в 
температурата на повърхностния почвен слой, посредством количеството натрупан 
сняг. Поради това може да се счита, че този показател дава характеристика и за 
физичните свойства на снежната покривка. 
КТДСП е подходящ да се използва по-скоро за установяване на влиянието на 
малка по височина снежна покривка. Тъй като дори малък снеговалеж и покриване 
на почвената повърхност са в състояние да повлияят на температурата на почвата, 
то следва да се установи колко висока е нужно да бъде снежната покривка, за да 
предпази растенията от повреди. 
 
9. Индекс на температурно натрупване (ИТН). Показателят представлява 
натрупваща сума от отрицателни температури през определен период (месец) 
(Формула 10). На практика величината му се състои от сумата на ниските 
температури под 0ºC, под -10ºC и под -20ºC. Поради тази причина температурите 
под -10ºC участват два пъти в сумата, а тези под -20ºC – три пъти. Това дава 
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възможност да се натрупат отрицателните ефекти от среднодневните температури 
като се придаде допълнителна тежест на по-високите отрицателни влияния. 
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Показателят приема само отрицателни стойности, което се дължи на специфичното 
натрупване на отрицателни температури. ИТН дава представа за ефективността и 
продължителността на действие на зимните условия. Колкото по-високи са 
стойностите, толкова по-продължителни и/или по-интензивни са били 
средноденонощните ниски температури. Следва да се подчертае, че този 
показател използва среднодневните температури. Това се свързва със свойството 
му да натрупа ефективни температури, а не случайни отрицателни въздействия. 
Този показател дава възможност да се проследят както продължителността на 
ниските температури, така и тяхната интензивност. Съответно високите му 
стойности се свързват с възможност за по-големи повреди върху растенията, 
особено при липса на снежна покривка. Поради тази причина данните следва да се 
използват в комбинация с данните от предходните два показателя. Сериозно 
значение този параметър има за определяне на цялостното проявление на 
метеорологичното време за изследвания период (месец). 
 
10. Индекс на температурен стрес (ИТС). Този параметър представлява отношение 
на натрупаните температурни суми на среднодневните температури под 0ºC, под -
10ºC и под -20ºC и сумата от продължителността в дни на всеки един от 
отрицателните компоненти (Формула 11). В действителност отчита средната 
стойност на отрицателните среднодневни температури. 
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Стойностите на показателя са винаги отрицателни, което се свързва с характера на 
неговите компоненти. Прави впечатление, че при този показател се запазва ефекта 
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от натрупване на отрицателните стойности на отделните компоненти. През 
периоди, когато не се наблюдават среднодневни температури под -10ºC и под -
20ºC, ИТС се изравнява със средната стойност на отрицателните температури. В 
противен случай, стойностите му са винаги по-ниски. Това дава възможност ИТС да 
отчете именно влиянието на отрицателните температури като температурен стрес. 
Големите стойности на показателя, както при предходния, се свързват с по-ниски 
среднодневни температури и/или с по-продължителни студени периоди. 
Тъй като този показател отчита появата на много ниски температури като 
температурен стрес, той може да бъде ефективно използван за оценка на 
потенциалното влияние на действието на зимните условия върху развитието на 
растенията. Независимо, че като компонент не участват снежната покривка и 
наличието на вятър, този показател дава възможност да се оцени наличието на 
стресово влияние в конкретните зимни условия. 
 
Резултати и обсъждане 
 
Разработените показатели за оценка на метеорологичното време по отношение на 
ниските температури са приложени за три контрастни зимни периода, като данните 
са посочени в Таблица 1. Така посочените резултати дават възможност отделните 
зимни периоди и съответните месеци да бъдат ясно диференцирани по отношение 
на действието на ниските температури. На пръв поглед стойностите на 
средномесечните температури се свързват с положителни температури в 
съответния период. Съответно стойностите на сумарните месечни валежи 
предполагат наличие на снежна покривка, особено в месеците, където са отчетени 
високи валежни норми. В действителност обаче това не е така, тъй като 
преобладаващата част от валежите и през трите зимни периода са от дъжд. 
Снежна покривка се образува за кратко, с голяма интензивност и е съпроводена с 
последващи ниски температури. И през трите периода на изследване средната 
месечна температура и сумарните месечни валежи не са достатъчни, за да може 
да се обясни динамиката на зимните условия. Това налага прилагане на 
разработените параметри, с цел да се проследят в детайли, без да се използва 
голям информационен масив от данни, специфичните условия на средата. 
Стойностите на ДКНТ, категорично доказват както наличие на ниски температури, 
така и тяхната широка динамика. Със силно различаващи се ниски температури се 
характеризират месеците декември, януари и февруари през 2013/2014. Съответно 
декември 2014 и февруари 2016 се отличават със слаба динамика в ниските 
температури, като нулевата стойност през февруари 2016 показва, че такива 
практически липсват. И трите изследвани месеца през периода 2014/2015 се 
различават по между си по този показател. 
Различаващата се динамика на ниските температури през отделните изследвани 
периоди се подчертава и от стойностите на КПНТ и ИИНТ. Ясно може да се 
наблюдават стойности, които се свързват със различна продължителност и 
интензивност на ниските температури. С най-дълга продължителност са били 
ниските температури през декември 2013 и януари 2016. Декември 2013 обаче се 
характеризира с малка интензивност. Това на практика означава, че през този 
месец температурите са били дълго време под 0ºC, но стойностите им не са падали 
драстично. В този случай високите стойности на ДКНТ биха се свързали по-скоро с 
покачване и спадане на среднодневните температури в отделните отчитания. През 
януари 2016 от друга страна, голямата продължителност се съчетава с висока 
интензивност. Това предполага сериозно влияние на ниските температури върху 
метеорологичното време. Това се доказва и от факта, че през този месец се 
наблюдава единствената стойност на СМТ под 0ºC. През всички останали 
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изследвани периоди и месеци се наблюдава кратка продължителност – между 3 и 
10 дни. Подобни стойности не са характерни за типичните зимни периоди на 
територията на Северна България (Топлийски, 2006). 
По отношение на показателите характеризиращи температурата на почвата – КПИ 
и ГКПЗ се наблюдават сходни стойности. Изключение от тази тенденция е 
декември 2015. През този месец се наблюдава по-голямо влияние на 
температурите на въздуха върху почвената покривка, което се свързва с 
отсъствието на снежна покривка. През останалите периоди почвената температура, 
както на дълбочина 5cm, така и по целия почвен профил (до точката на измерване), 
се наблюдават малки изменения в границите на 0,2-0,3ºC. Изменението в 
радиационната температура също не предизвиква сериозни изменения в 
температурата на повърхностния почвен слой, за което свидетелстват данните от 
показателя КПАЗ. Впечатление обаче правят високите му стойности през февруари 
независимо от изследвания период. Това се свързва с малки изменения в 
радиационната температура, чиято минимална стойност е през сутрешните часове 
от деня, но с високи изменения в почвената температура в следствие от повишено 
слънцегреене, характерно за този месец от годината. Подобни отклонения при 
показателя го характеризират като слабоефективен за оценка влиянието на ниските 
температури, но като подходящ за установяване на сериозни дневни температурни 
амплитуди. Подобни данни са ценни по отношение на посевите, тъй като 
повишената температура на почвата води до разкаляване на растенията, а в 
последствие и до повреди, при наличие на последващи периоди с ниски 
температури. 
 
Таблица 1. Резултати от прилагането на разработените показатели за оценка на 
ниските температури 

Показател МЕ 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Дек Яну Фев Дек Яну Фев Дек Яну Фев 

ДКНТ % 106,32 86,83 86,74 28,08 63,11 74,20 75,08 78,05 0,00 

КПНТ 
I.U.  
(days) 

0,40  
(12,33) 

0,29  
(8,33) 

0,20  
(6,33) 

0,17  
(5,33) 

0,27  
(8,33) 

0,31  
(9,67) 

0,18  
(5,67) 

0,46  
(14,33) 

0,04  
(1,33) 

ИИНТ ºC -1,83 -6,14 -2,82 -4,36 -5,91 -3,69 -3,29 -7,20 -2,67 

КПИ ºC 0,27 0,43 0,27 0,32 0,24 0,38 0,48 0,16 0,30 

ГКПЗ ºC 0,26 0,33 0,22 0,28 0,21 0,36 0,40 0,15 0,27 

КПАЗ ºC 0,85 0,29 1,57 0,27 0,21 2,33 0,32 0,12 1,85 

ИСП I.U. 3 2 2 1 3 1 - 1 1 

КТДСП ºC/cm 0,40 0,74 0,73 0,15 0,91 0,92 - 1,46 0,35 

ИТН ºC -14,40 -72,90 -15,80 -20,50 -70,70 -31,60 -14,70 -123,20 -0,70 

ИТС ºC -1,44 -9,11 -2,63 -4,10 -7,07 -2,87 -3,68 -7,24 -0,70 

СМТ ºC 1,1 2,4 4,0 3,1 1,4 2,0 3,4 -0,8 7,3 

СМВ mm 9,2 94,8 6,9 101,4 33,2 79,5 0,4 86,3 40,7 

СММРТ ºC -5,7 -3,2 -2,3 -3,2 -6,0 -4,0 -4,4 -7,7 0,8 

СМТ – средна месечна температура, СМВ – сумарни месечни валежи, СММРТ – 
средна месечна минимална радиационна температура 
 
ИСП характеризира снежната покривка през трите изследвани периода като твърде 
разнообразна по отношение на физичните си свойства. С най-висока ефективност 
снежната покривка е била през декември 2013 и януари 2015. Съответно 
ефективността е била много ниска през декември 2014, февруари 2015 и през 
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целия период 2015/2016. Подобни ниски стойности предполагат слабо 
снегозадържане и съответно по-интензивно топене следствие на по-високи 
среднодневни температури. Тези характеристики на снежната покривка се 
потвърждават и от стойностите на КТДСП. Съответно високите стойности на 
показателя се свързват с малка, но продължителна снежна покривка, тъй като 
малко количество сняг с по-висока плътност, ограничава въздействието на ниските 
температури. По-ниските стойности съответно предполагат висока снежна 
покривка, която води постепенно до ограничаване на въздействието на 
температурата на въздуха. 
За сериозна динамика по отношение на ниските температури свидетелстват и 
стойностите на ИТН. Наблюдават се изключително разнообразни стойности през 
отделните месеци. Правят впечатление януарските високи стойности на показателя 
и през трите изследвани периода. Това е в унисон с данните от различни 
изследвания, които посочват, че в Северна България и особено на територията на 
Добруджа, се наблюдава ясно изразен януарски минимум на температурите 
(Топлийски, 2006; Kazandjiev et al., 2015). Съответно през февруари на всички 
изследвани периоди температурите са значително по-високи. Това е характерна 
особеност, за която съобщават различни изследвания (Топлийски, 2006; Stoyanov 
and Baychev, 2016). 
Показателни за наличие на температурен стрес са данните за показателя ИТС. 
Ясно може да се наблюдават средни стойности на отрицателните температури, 
които биха имали сериозен ефект върху недобре закалени посеви, при отсъствие 
на снежна покривка. Подобни данни показват, че въпреки положителните средни 
месечни температури през изследваните периоди има ниски температури с голяма 
продължителност и висока интензивност. Съответно ИТС, отново подчертава 
данните от предходния показател за ясно изразен януарски минимум на 
среднодневните температури и за по-високи стойности през февруари. В това 
отношение, колкото стойностите са по-близки до ИИНТ, толкова по-малко 
среднодневни стойности под -10ºC и под -20ºC се наблюдават в изследвания 
период. Това се дължи на натрупващия характер на показателя. Такива различия 
се наблюдават именно през януари 2014 и януари 2015. 
Таблица 2. Корелации между СМТ, СМВ и СММРТ със разработените показатели 
за оценка на ниските температури 

Показател СМТ СМВ СММРТ 

ДКНТ -0,678* -0,250 -0,633 

КПНТ -0,944** 0,198 -0,871** 

ПНТ 0,945** -0,177 0,880** 

ИИНТ 0,564 -0,634 0,507 

КПИ 0,349 -0,041 0,351 

ГКПЗ 0,330 -0,055 0,325 

КПАЗ 0,496 -0,151 0,569 

ИСП -0,289 -0,198 -0,235 

КТДСП -0,606 0,362 -0,504 

ИТН 0,737* -0,495 0,682* 

ИТС 0,561 -0,511 0,494 

СМТ – средна месечна температура, СМВ – сумарни месечни валежи, СММРТ – 
средна месечна минимална радиационна температура 
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Данните от проведения корелационен анализ (Таблица 2) показват слабата 
взаимовръзка между СМТ, СМВ и СММРТ и повечето от разработените показатели. 
Липса на всякаква достоверна корелация се наблюдава между СМВ и 
разработените показатели. Това се свързва с напълно случайния характер на 
валежите, както по отношение на тяхната продължителност, така и спрямо 
интензивността им. Високи корелационни коефициенти се наблюдават между СМТ 
и ДКНТ, КПНТ и ИТН. Взаимовръзката на СМТ и ДКНТ се обяснява с факта, че 
колкото по-ниски са средните месечни температури, толкова по-висока е 
динамиката на ниските температури. От друга страна високо доказаните корелации 
с КПНТ, подчертават взаимовръзката, че колкото по-продължително е действието 
на ниските температури, толкова по-ниски са стойностите на средните месечни 
температури. Високите корелации на СМТ с ДКНТ и КПНТ подчертават наличието и 
продължителността на ниските температури, но не характеризират тяхната 
интензивност. В това отношение високата и доказана корелация на СМТ и ИТН 
характеризира подобна зависимост – колкото по-интензивни ниски температури се 
наблюдават, толкова по-ниски са и средните месечни температури. Разработените 
показатели за оценка на ниските температури корелират със СММРТ подобно на 
СМТ. Това се свързва с еднаквите тенденции, които се наблюдават при двата 
температурни показателя. В това отношение показателите ДКНТ, КПНТ и ИТН са 
достатъчни за характеризиране на динамиката, продължителността и 
интензивността на ниските температури по време на зимния период. Въпреки това 
останалите разработени показатели, независимо от слабата им взаимовръзка със 
СМТ дават ценна допълнителна информация за влиянието на ниските 
температури, която може да бъде използвана по отношение оценката на явления и 
процеси засягащи развитието на зърнено-житните култури. 
 
Заключение 
 
В резултат на така представените резултати могат да бъдат направени следните 
изводи: 
1. Разработените показатели за оценка на метеорологичното време по отношение 
на ниските температури дават изключително подробна информация за динамиката, 
продължителността и интензивността на ниските температури. 
2. Показателят ДКНТ, характеризира ниските температури на база динамичен 
анализ и вариационна статистика, което дава информация за промените в 
стойностите на ниските температури по време на тяхната поява. 
3. Показателите КПНТ и ИИНТ характеризират появата, продължителността и 
интензивността на ниските температури на основа на стойностите от отделни 
измервания, което дава възможност да се проследят в детайли измененията в 
ниските температури. 
4. Параметрите свързани с влиянието на ниските температури върху почвата – 
КПИ, ГКПЗ и КПАЗ, са разработени на база динамичен анализ и се характеризират 
с висока информативност за способността на почвения слой да реагира спрямо 
въздействието на ниските температури. 
5. ИПС и КТДСП подчертават сериозното значение на снежната покривка като 
възможност за ограничаване на неблагоприятното въздействие на ниските 
температури върху растенията, което обаче е в строга зависимост от физичните и 
характеристики. 
6. Показателите ИТН и ИТС се характеризират с много висока ефективност по 
отношение отчитане влиянието на температурите през зимния период, тъй като 
отчитат ефективните влияние и натрупващия ефект на отрицателните температури 
под определена стойност. 
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7. Висока взаимовръзка се наблюдава между СМТ и показателите ДКНТ, КПНТ и 
ИТН, което ги прави много ценни за правилната оценка на метеорологичното 
време. 
8. Всички разработени показатели са ефективни за оценка на ниските температури 
и техните динамика, продължителност и ефективност, което се подчертава от 
ефективността на показателите дори при анализ на контрастни зимни условия. 
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Резюме 
 
Проучването е насочено към установяване на варирането на физичните качества 
на зърното (маса на 1000 зърна, хектолитрова маса и стъкловидност)  и връзката 
им с млевния потенциал (добив на семолина) в  извадка от 24 генотипове твърда 
пшеница – сортове и селекционни линии с различен произход: България (ИПК - 
Чирпан, ДЗИ – Г. Тошево), Европа, CYMIT - Мексико и ICARDA – Сирия. Всички 
генотипове са отглеждани при полски условия в конкурсен сортов опит в три 
повторения през три  реколтни години -  2014/2016 г.  в опитното поле на ИПК – 
Чирпан. За анализиране на физичните и млевните качества на зърното са 
използвани стандартни методики. Данните са обработени статистически  чрез  
вариационен анализ, анализ на варианса и корелационен анализ. Според анализа 
на варианса върху варирането на изучаваните признаци достоверно влияние 
оказват генотипа, годините на отглеждане и взаимодействието между тях. 
Варирането  на хектолитровата маса и стъкловидността се определя в най-голяма 
степен от условията на средата, докато варирането на масата на 1000 зърна – от 
генотипа. С най-висока хектолитрова маса средно за три години се отличават 
българският сорт Предел, румънският сорт DF-009114002 и българската 
селекционна линия D-8367. Три селекционни линии: D-7864 (45,7 g), D-7557 (45,03 
g) и D-8308 (44,87 g) превишават по едрина на зърното (маса на 1000 зърна) сорт 
Предел (44,07 g), отличаващ се с най-високи стойности по този показател всред 
всички изследвани сортове. С най-висока стъкловидност се характеризират 
чуждестранните сортове Superdur и Auradur.  Най-голямо вариране в извадката от 
изучаваните генотипове,  определено на базата на вариационните коефициенти е 
установено за признаците маса на 1000 зърна и стъкловидност. Установени са 
статистически доказани положителни корелативни връзки на признаците маса на 
1000 зърна и хектолитровата маса с добива на грис в две от  трите години, през 
които е извършено изследването. 
Ключови думи: твърда пшеница, физични качества на зърното, добив грис, анализ 
на варианса, вариационен анализ, корелационен анализ 
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Abstract 
The study aims to establish the variation of physical properties of grain (Thousand kernel 
weight - TKW, Test weight - TW, Vitreousness – V) and their relationship with the milling 
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performance  (Yield of Semolina- YS)  in a sample of 24 durum wheat genotypes - 
varieties and breeding lines of different origin: Bulgaria (FCI – Chirpan, DAI - G. 
Toshevo), Europe, CYMIT - Mexico and ICARDA - Syria. All genotypes were grown 
under field conditions in competitive variety trial in three repetitions during three harvest 
years (2014 – 2016) in the experimental field of Field Crops Institute – Chirpan. The 
genotypes were analyzed for physical properties of grains and semolina yield by standard 
methods. For statistical processing of the data variation analysis, analysis of variance 
(ANOVA) and correlation analysis were used. According to ANOVA the genotype, years 
(environment) and interaction between both factors have statistically significant influence 
on the variation of the studied traits. The variation of the TW and V is determined mostly 
by the environment, while the variation of the TKW – by the genotype. Bulgarian variety 
Predell, Romanian variety DF-009114002 and Bulgarian breeding line D-8367 are 
distinguished with highest TW average of three years. In regard to TKW three breeding 
lines: D-7864 (45,7 g), D-7557 (45,03 g) and D-8308 (44,87 g)  exceed variety Predel 
(44.07 g), which has a highest values for this trait  among all studied varieties. The 
foreign varieties Superdur and Auradur are characterized by highest vitreousness. The 
greatest variation in the sample of studied genotypes determined on the basis of the 
coefficient of variation was found for traits TKW and V.  
Statistically significant positive correlations between physical traits – TKW and TW  and 
yield of semolina  were found, too.  
Keywords: durum wheat, physical properties of the grain, yield of semolina, variation, 
correlation  
 
Увод 
 
Зърното от твърда пшеница се смила до зърнест продукт – грис. Целта на 
смилането на зърното до грис е получаването на максимално количество от него с 
добър цвят и пригодност за преработване до макаронени продукти. Факторите, 
влияещи върху млевното качество биват сортови (съотношение ендосперм/обвивка 
на зърното и структурно – механични свойства) и външни, произтичащи от 
условията на отглеждане на пшеницата (влага, примеси, дефектирано зърно) 
(Abecassis, 1995; Chaurand et al., 1999). В селекционните програми за подобряване 
на твърдата пшеница е трудно да се води отбор по признака добив на грис, поради 
затрудненията при лабораторното смилане на зърното от голям брой генотипове. 
Затова най-често млевният потенциал на зърното се характеризира чрез косвени 
показатели - хектолитрова маса, маса на 1000 зърна и стъкловидност.  
Показателите за съотношението ендосперм/обвивки са хектолитровата маса и 
масата на 1000 зърна, а на структурно-механичните свойства – стъкловидността на 
зърното. Тези показатели дават информация за здравния статус на пшеницата, тъй 
като повредите на зърното от измръзване, недозряване, спаружване, прорастване, 
болести по растението, нападение от насекомни вредители и др. оказват косвено 
влияние и върху тях. Качествената в млевно отношение пшеница се характеризира 
с едро, продълговато и стъкловидно зърно (Dexter et al., 1994; Dexter and Edwards, 
1998), но не винаги твърди пшеници със здраво по-дребно зърно имат системно по-
лошо млевно качество. (Lempereur et al., 1997a; Chaurand et al., 1999). 
Хектолитровата маса не е най-добрият показател за отразяване на съотношението 
ендосперм/обвивка, тъй като зависи не само от плътността на зърното, но и от 
морфологичните му особености (дължина, ширина, площ), междузърнено 
пространство и др.  В зависимост от сорта, годината и произхода на пшеницата 
хектолитровата маса и масата на 1000 зърна в световна колекция от твърди 
пшеници варират в рамките от 72-86 kg/hl (с желателни стойности над 77-78 kg/hl) и 
30-62 g (приемливи стойности над 30-35 g с.в.) (Mariani et al., 1995; Seibel and 
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Zwingelberg, 1995; Seibel and Sievert, 1997). Връзките на хектолитровата маса и 
масата на 1000 зърна с млевния потенциал на твърдата пшеница са променливи и 
не еднозначно изявяващи се величини. Според Irvine (1979) масата на 1000 зърна е 
по-добър показател за потенциалния добив на грис. Matsuo et al. (1980a, 1982) и 
Dexter et al. (1985) установяват значителна зависимост на по-висок добив грис при 
едновременно увеличаване на хектолитровата маса и масата на 1000 зърна. 
Според Dexter et al. (1987) млевният потенциал на твърдата пшеница се влошава 
при по-ниска хектолитрова маса поради комбинираното въздействие от по-ниския 
добив на грис с по-високо пепелно съдържание и по-ниското съдържание на жълти 
пигменти. Повечето изследователи не могат да стигнат до консенсус относно 
стойността на хектолитровата маса, като индикатор за млевен потенциал (Hook, 
1984; Dexter et al., 1987). Важно изискване за производство на продукти от твърда 
пшеница с високо качество е зърното да притежава висок процент стъкловидност 
(минимум 75-80 %) (Williams et al. 1984). Стъкловидността на зърното отразява 
неговата структура поради доказаните и връзки с добива и едрината на гриса, 
степента на повреждане на зърнената скорбяла (Matsuo and Dexter, 1980b; Dexter et 
al, 1981; 1985; 1988; 1994a), съдържанието на пепел и протеин (Matsuo et al, 1982; 
Dexter et al, 1981; 1988), съдържанието и стабилността на жълтите пигменти при 
производството на макаронени изделия (Matsuo et al., 1982; Gerstencorn, 1990; 
Rharrabti et al., 2000). Разумният добив на грис от твърда пшеница в мелничарската 
индустрия, осигуряващ баланс между икономическата изгода, кулинарните 
свойства, хранителната стойност и цвета на тестените изделия според 
характеристиките на зърното и технологията на смилане в различните страни 
варира от 60 до 68% (Abecassis and Alause, 1979; Chaurand et al., 1999). Общият 
грисов добив включва грисови продукти с различно предназначение – по-едър грис 
за супи и по-дребен за макаронени изделия. Макаронените изделия, произведени 
от грис от много висок добив се характеризират с влошени цветови качества (Dexter 
et al., 2004). Тенденцията към по-висок добив на грис изисква от селекцията да се 
развива в посока създаване на нови сортове твърда пшеница характеризиращи се с 
по-високи нива на жълти пигменти и по-ниски нива на активност на оксидазните 
ензими. 
Целта на настоящото  проучване е  свързана с установяване на варирането на 
физичните качества на зърното (маса на 1000 зърна, хектолитрова маса и 
стъкловидност)  и връзката им с млевния потенциал (добив на семолина) в  извадка 
от 24 генотипове твърда пшеница – сортове и селекционни линии с различен 
произход.  
 
Материал и метод 
 
В изследването са включени 24 генотипа твърда пшеница - сортове и селекционни 
линии с различен произход: България (ИПК - Чирпан, ДЗИ – Г. Тошево), Европа, 
CYMIT - Мексико и ICARDA – Сирия. Всички генотипове са отглеждани при полски 
условия в конкурсен сортов опит в три повторения през три  реколтни години -  
2014/2016 г.  в опитното поле на ИПК – Чирпан. Анализирани са показателите: маса 
на 1000 зърна, хектолитрова маса и стъкловидност с цел установяване на 
варирането на физичните качества на зърното  и връзката им с млевния потенциал 
(добив на грис). За сравнение са използвани  стандартните сортове Предел и 
Сатурн-1. Хектолитровата маса и масата на 1000 зърна са определени съответно 
по БДС EN ISO 7971:2009 и БДС ISO 520:2010. Стъкловидността на зърното е 
определена съгласно стандарт БДС EN 15585:2008. Експерименталното смилане 
на зърното до грис е извършено с адаптирана лабораторна мелница QC-109 Labor 
Mim. Добивът на грис е изчислен на база зърно с 14% влага и е коригиран за влага 
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на гриса също 14%. За статистическа обработка на данните е използван пакет с 
програми Statistica 6.0. (StatSoft, Inc. 2002). Приложени са вариационен анализ, 
анализ на варианса и корелационен анализ. Използван е софтуерът STATISTICA 7. 
 
Резултати и обсъждане 
 
Според анализа на варианса върху варирането на изучаваните признаци 
достоверно влияние оказват генотипа, годините на отглеждане и взаимодействието 
между тях. Варирането  на хектолитровата маса (49,28%) и стъкловидността 
(69,56%) се определя в най-голяма степен от условията на средата, докато 
варирането на масата на 1000 зърна – от генотипа (46,37%) (таб. 1). По-голямо 
влияние на средата върху изражението на признаците хектолитрова маса и 
стъкловидност установяват и Rharrabti et. al. (2003). Най-малко е значението на 
генотипа за признака стъкловидност (12,75%). Според Robinson et al. (1979), 
стъкловидността  силно се влияе от условията на средата – основно от 
количествата на азот и наличието на вода, като повишаването на влажността води 
до намаляване на процента на стъкловидните зърна и почерняването им. 
Генотип-среда взаимодействието е незначително в сравнение с ефекта на средата 
и ефекта на генотипа по отношение на признака маса на 1000 зърна. Най-голямо 
генотип-среда взаимодействие в общото вариране на признаците се наблюдава 
при показателя хектолитрова маса (23,24%), а най-малко е това взаимодействие за 
признака стъкловидност (15,93%). 
 
Таблица 1. Анализ на варианса на някои изучавани признаци на генотипове твърда 
пшеница / Analyses of variance on some studied traits in durum wheat genotypes 
Признак 
Traits 
 

Източник на вариране, % от цялото вариране 
Source of variation, % from the total variation 

Генотип 
Genotype 

Година 
Year 

Взаимодействие 
Interaction 

SS MS η2 
% 

SS MS η2 
% 

SS MS η2 
% 

Хектолитрова 
маса 
Test weight 

219.7 9.6 26.81 403.9 201.9 49.28 190.5 4.1 23.24 

Маса на 1000 
зърна 
1000 Kernel 
weight 

1330.9 57.9 46.37 981.0 490.5 34.18 543.7 11.8 18.94 

Стъкловидност 
Vitreousness 

4677.0 203.3 12.75 25505.4 12752.7 69.56 5842.3 127.0 15.93 

 
В таблица 2 и таблица 3 са показани резултатите от трите години на изследване и 
средните стойности за тези години на признаците: хектолитрова маса, маса на 1000 
зърна, стъкловидност и добив грис. 
Известно е, че физичните зърнени показатели са силно изменчиви в отговор на 
условията на отглеждане през отделните реколтни години. Повечето от 
изследваните генотипове през реколтна година 2014 се характеризират с по-дребно 
и с по-ниска хектолитрова маса зърно, но в степен, която не повлиява съществено 
добива на грис. Изключение са три от линиите с много ниска маса на 1000 зърна: D-
8138 (32,6 g), М-287 (29,6 g) и М-376 (32,4 g) и линия D-7724 с хектолитрова маса 
под 77 kg/hl и с най-ниска стъкловидност на зърното (60%). Зърното от тези 
генотипове е хлътнало, недоразвито и добивът на грис от експерименталното 
смилане е по-нисък (57-58%). Добивът на грис от останалите генотипове варира от 
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61-63% спрямо 63% и 60% за стандартните сортове Предел и Сатурн-1. Зърното от 
реколта 2015 г. в сравнение със зърното от реколта 2014 г. се характеризира с по-
голяма едрина, по-висока хектолитрова маса, по-ниска стъкловидност и по-висок 
добив грис. Добивът на грис от изследваната извадка на реколта 2015 г. варира от 
62-66%, спрямо 63% и 62% за стандартните сортове Предел и Сатурн-1. Повечето 
генотипове от реколта 2016 г. се характеризират със средно едро до едро зърно 
(32,5-45,9 g), с висока хектолитрова маса (80-85 kg/hl) и стъкловидност (88-99%), 
което е предпоставка за високо качество по отношение на добива на грис. Добива 
на грис от изследваната извадка варира от 61-66% спрямо 64% и 62% за 
стандартните сортове Предел и Сатурн-1. Линиите: D-7724, D-8138, М-376 и 
сортовете: Selyemdur, Auradur, Superdur с наличие на неизпълнено (хлътнало) 
зърно се характеризират с по-ниски добиви на грис (61-63%). По показателя 
хектолитрова маса средно за трите реколтни години не се отчита голямо вариране 
(CV-1,54%). Според коефициентите на вариране най-голямо е варирането през 
първата година на изследване (CV-2,83%), като тази година се отличава с по-ниски 
стойности по този показател в сравнение с реколти 2015 и 2016 г. Най-високи 
стойности по показателя хектолитрова маса средно за трите години на изследване 
са отчетени за: линия D-8367 (83,93 kg/hl), която надвишава стандартния сорт 
Предел (83,80 kg/hl), линия D-8362 (83,30 kg/hl) и румънския генотип DF-009114002 
(83,45 kg/hl). Най-ниско хектолитрово тегло средно за трите реколтни години е 
отчетено за линия D-7724 (79,48 kg/hl). Тази линия  се характеризира с много ниска  
хектолитрова маса (76,8 kg/hl) през първата година на изследването което е под 
желаното ниво от минимум 77-78 kg/hl. Хектолитровата маса на изучаваната 
извадка от генотипове се повлиява от условията на средата особено през първата 
година на изследване, но в общото вариране за трите реколтни години запазва 
сравнително стабилни високи стойности. При показателя маса на 1000 зърна най-
голямо вариране според вариационните коефициенти се отчита през първата (CV-
11,44%) и третата реколтни години (CV-10,64%). Средно за трите години на 
изследване три селекционни линии: D-7864 (45,7 g), D-7557 (45,03 g) и D-8308 
(44,87 g) превишават по едрина на зърното (маса на 1000 зърна) сорт Предел 
(44,07), отличаващ се с най-високи стойности по този показател сред всички 
изследвани сортове. С най-голямо вариране според изчислените коефициенти на 
вариране по отношение на стъкловидността се характеризира реколтна 2015 г. (CV-
21,02%). С най-висока стъкловидност средно за трите реколтни години се 
характеризират чуждестранните сортове Superdur (87,33%) и Auradur (87,33%), а с 
най-ниска линията D-7724 (62,83%). Според коефициентите на вариране при 
признака добив грис най-голямо вариране се установява за първата реколтна 
година (CV-2,99%). Средно за трите години на изследването най-висок добив грис е 
отчетен за линията DV-8359 (64,37%), а най-нисък за линиите: D-8138 (60,70%) и D-
7724 (60,83%). Всички генотипове от анализираната извадка се характеризират с 
добро и много добро ниво по отношение на добива на грис и отговарят на 
стандартните изисквания. Най-голямо вариране в общото вариране на признаците 
в извадката от изучаваните генотипове,  определено на базата на вариационните 
коефициенти е установено за признаците маса на 1000 зърна (CV-7,72%) и 
стъкловидност (CV-7,26%). 
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Таблица 2. Средни стойности на признаците хектолитрова маса и маса на 1000 
зърна при генотипове твърда пшеница / Mean values of traits test weight and 1000 
kernel weight in durum wheat genotypes 

Генотип 
Genotype 

Хектолитрова маса, кг/хл 
Test weight (TW), kg/hl 

Маса на 1000 зърна, г 
1000 Kernel weight (TKW), g 

2014 
годин
а year 

2015 
годин
а year 

2016 
годин
а year 

Средно 
Avarag
e 

2014 
годин
а year 

2015 
годин
а year 

2016 
годин
а year 

Средно 
Avarag
e 

Predel 84,9 84,5 82,0 83,80 47,7 46,2 38,3 44,07 

Saturn-1 77,8 83,2 79,1 80,03 38,1 43,1 36,6 39,27 

Severina 78,1 84,5 84,4 82,30 39,4 45,2 42,9 42,50 

Superdur 77,2 81,0 81,2 79,80 35,5 42,5 34,5 37,50 

Selyemdur 81,2 83,6 83,7 82,82 36,2 43,9 33,3 37,80 

Betadur 78,3 81,3 83,4 80,97 38,2 43,4 38,0 39,87 

Auradur 77,2 80,3 82,0 79,82 35,5 44,7 36,6 38,93 

TD-97 78,9 83,6 84,4 82,27 37,5 42,4 37,3 39,07 

DF-
00911400
2 

81,7 84,2 84,5 83,45 37,0 42,1 37,8 38,97 

D-7724 76,8 82,0 79,7 79,48 35,3 41,0 36,9 37,73 

M-287 77,1 84,5 81,7 81,07 29,6 43,0 32,5 35,03 

D-7557 82 81,7 83,2 82,28 46,1 45,6 43,4 45,03 

M-6433 77,7 83,6 81,4 80,88 36,2 40,0 32,5 36,23 

M-615 80,2 83,3 83,0 82,13 38,4 45,1 37,3 40,27 

M-376 77,1 84,7 82,0 81,27 32,4 43,5 35,7 37,20 

M-431 81,4 82,1 83,9 82,45 38,1 47,4 38,2 41,23 

D-8138 78,5 83,7 81,4 81,18 32,6 40,3 32,7 35,20 

D-8308 78,8 82,8 84,2 81,92 44,2 46,4 44,0 44,87 

D-8326 80,4 83,9 84,5 82,92 43,2 43,0 41,2 42,47 

DV-8359 77,4 83,1 83,5 81,33 38,5 45,1 43,2 42,27 

D-8362 80,7 84,1 85,2 83,30 37,1 43,4 43,8 41,43 

D-8370 79,8 82,9 83,7 82,12 34,4 42,9 40,3 39,20 

D-7864 79,6 83,3 83,5 82,12 41,7 49,5 45,9 45,70 

D-8367 84,1 83,6 84,1 83,93 43,0 44,2 43,9 43,70 

Mean x 79,45 83,15 82,90 81,82 38,16 43,91 38,62 40,23 

Min/Max 76,8-
84,9 

80,3-
84,7 

79,1-
85,2 

79,48-
83,93 

29,6-
47,7 

40-
49,5 

32,5-
45,9 

35,03-
45,7 

Variance 5,04 1,41 2,49 1,59 19,05 4,84 16,87 9,65 

Std. dev. 2,25 1,19 1,58 1,26 4,36 2,20 4,11 3,11 

CV 2,83 1,43 1,90 1,54 11,44 5,01 10,64 7,72 

 
Таблица 3. Средни стойности на признаците стъкловидност и добив грис при 
генотипове твърда пшеница / Mean values of traits vitreousness and semolina of yield 
in durum wheat genotypes 

Генотип 
Genotype 

Стъкловидност, % 
Vitreousness (V), % 

Добив грис, % 
Semolina of yield (YS), % 

2014 
годин
а year 

2015 
годин
а year 

2016 
годин
а year 

Средно 
Avarag
e 

2014 
годин
а year 

2015 
годин
а year 

2016 
годин
а year 

Средно 
Avarag
e 

Predel 92 71 90 84,33 62,8 63,1 63,9 63,27 
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Saturn-1 91 71 91 84,33 59,8 62,3 62,3 61,47 

Severina 86 72 90,5 82,83 61,6 64,6 63,9 63,37 

Superdur 89 76 97,5 87,33 61,2 62,3 61 61,50 

Selyemdur 86 67 97 83,17 61,3 62,5 61,4 61,73 

Betadur 86 73 96,5 85,17 61,5 63,2 63,7 62,80 

Auradur 88 82 92 87,33 62 62,6 61 61,87 

TD-97 87 61 94,5 80,67 60,6 64,7 64,6 63,30 

DF-
00911400
2 

85 76,5 94 85,17 61,2 63,8 63,7 62,90 

D-7724 60 36,5 92,5 62,83 57,9 63,1 61,5 60,83 

M-287 82 55,5 91 76,67 57,1 65,6 64 62,23 

D-7557 77 56 93 75,33 63,2 63,2 63,8 63,40 

M-6433 87 74 98,5 86,33 61,1 65,6 65,2 63,97 

M-615 82 65 88 78,33 60,9 62,2 63,9 62,33 

M-376 90 70,5 90 83,50 58,1 64,8 62,9 61,93 

M-431 84 76 96 85,17 61,7 64,6 64,7 63,67 

D-8138 90 46 96,5 77,33 57 62,6 62,5 60,70 

D-8308 86 61 93 79,83 62,2 63,1 63,7 63,00 

D-8326 83 43 94 73,17 62,8 62,2 64,9 63,30 

DV-8359 96 50 93 79,50 60,5 62,1 65,7 62,77 

D-8362 94 59 94 82,33 61,9 65,2 66 64,37 

D-8370 91 38,5 94 74,50 63,4 63,0 64,2 63,53 

D-7864 78 48 92 72,50 62,1 62,7 66,2 63,67 

D-8367 85 58 88,5 77,17 62,6 62,1 64,4 63,03 

Mean x 85,63 61,94 93,21 80,20 61,02 63,38 63,71 62,71 

Min/Max 60-96 36,5-
82 

88-
98,5 

62,83-
87,33 

57-
63,4 

62,1-
65,6 

61-
66,2 

60,7-
64,37 

Variance 50,51 169,57 8,04 33,89 3,32 1,36 2,21 0,97 

Std. dev. 7,11 13,02 2,84 5,82 1,82 1,17 1,49 0,98 

CV 8,30 21,02 3,04 7,26 2,99 1,84 2,33 1,57 

 
Извършен е корелационен анализ за откриване на взаимовръзки между признака 
добив грис и косвените показатели характеризиращи млевния потенциал на 
зърното: хектолитрова маса, маса на 1000 зърна и стъкловидност. Резултатите от 
него са отразени в таблица 4. Установени са статистически доказани положителни 
корелативни връзки на признаците маса на 1000 зърна и хектолитровата маса с 
добива на грис в две от  трите години, през които е извършено изследването. 
Установена е положителна корелативна връзка с еднаква значимост на показателя 
добив грис с хектолитровото тегло за реколтни години 2014 (0.59) и 2016 (0.58) и 
недоказана положителна корелация за реколтна година 2015 (0.38). Общо за трите 
години на изследване се установява малко по-висока положителна корелативна 
връзка между добив грис и хектолитровата маса (0.62). За разлика от нашите 
резултати, Dexter et al (1990) и Troccoli и Di Fonzo (1999) не намират връзка между 
хектолитровото тегло и добива на грис. Противоречивата информация може да 
бъде обяснена с различните условия на отглеждане.  
Установена е силна корелативна връзка на добив грис с едрината на зърното през 
2014 реколтна година (0.71) и по-слаба такава за реколта 2016 г. и общо за трите 
години на изследването (0.57). Подобни корелативни връзки откриват Matsuo и 
Dexter (1980a).  
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Въз основа на установените корелативни връзки може да се направи изводът, че 
селекционното подобряване на признаците хектолитрова маса и маса на 1000 
зърна  при нашите условия на средата ще влияе косвено и върху подобряването на 
млевния потенциал на генотиповете твърда пшеница.  
 
Таблица 4. Корелационни зависимости между физичните признаци и млевния 
потенциал / Correlations between physical traits and milling potential 

Traits Test weight (TW) 1000 Kernel weight 
(TKW) 

Vitreousness (V) 

Semolina of yield 
(YS)-2014 year 

0.59 0.71 0.18 

Semolina of yield 
(YS)-2015 year 

0.38 -0.18 0.24 

Semolina of yield 
(YS)-2016 year 

0.58 0.57 -0.09 

Semolina of yield 
(YS)-2014-2016 
year 

0.62 0.57 0.13 

P<0,05 
 
Изводи 
От проведения анализ на варианса за признаците: хектолитрова маса, маса на 
1000 зърна и стъкловидност се установи статистически достоверно влияние на 
генотипа, условията на средата (годините) и взаимодействието между тях при 
изражението на тези признаци. Варирането  на хектолитровата маса и 
стъкловидността се определя в най-голяма степен от условията на средата, докато 
варирането на масата на 1000 зърна – от генотипа. 
По-голяма част от анализираните генотипове се характеризират с добър млевен 
потенциал - висока хектолитрова маса, едро зърно, добра стъкловидност и с добро 
ниво по отношение на добива на грис. С най-висок добив грис за трите години на 
изследване се характеризира линията D-8362 (64,37%).  
Най-голямо вариране в извадката от изучаваните генотипове,  определено на 
базата на вариационните коефициенти е установено за признаците маса на 1000 
зърна и стъкловидност.  
Установени са статистически доказани положителни корелативни връзки на 
признаците маса на 1000 зърна и хектолитровата маса с добива на грис в две от  
трите години, през които е извършено изследването.  
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Резюме 
 
Целта на настоящето изследване е да се извърши морфологична характеристика 
на тринадесет селекционни линии фъстъци създадени в ИРГР – Садово. Опита 
беше заложен в четири повторения, с дължина на опитната парцелка от 5 метра, 
включваща 2 реда и междуредово растояние 70 сm. Бяха проучени шест 
показателя – височина на растението, ширина на растението, брой плодове от 
растение, маса на плодовете от растение, маса на ядката и рандеман. Установено 
беше значително вариране по показателя маса на плод от едно растение и маса на 
ядката. Клъстер анализ беше използван за групиране на линиите по сходство и 
отдалеченост по комплекса от изследвани показатели. Генетически най-отдалечени 
в дендограмата са сорт Цветелина и селекционна линия Садово 4392.  
Ключови думи: Arachis hypogaea L., клъстер анализ, корелации, морфологични 
характеристики  
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Abstract 
 
The purpose of this study is to perform morphological characteristic of thirteen peanut 
breeding lines established in IPGR - Sadovo. Experience was carried out in four 
repetitions, length of the experimental plot of 5 m, including 2-row order and distance 70 
cm. It was examined six characters - plant height, width of the plant, number of seeds per 
plant, seed weight per plant, nuts weight per plant and % seeds from plant. It was 
recorded significant variation in seed weight per plant and weight of the nuts. Cluster 

analysis was used to group lines in similarity and distance in the set of indicators. 
Genetically furthest in dendograma were Tsvetelina and breeding line Sadovo 4392. 
Key words: Arachis hypogaea L., cluster analysis, correlations, morphological 
characteristics 
 
Въведение 
 
Фъстъците са важна маслодайна култура, чиито масло и ядка се използват за 
нуждите на широк кръг потребители от цял свят (Marilda et al., 2003; Cordeiro et al., 
2015). Те съдържат над 50% мазнини и около 30% протеини, както и редица 
витамини от групи А, B, D и E. Това ги прави много ценен източник на хранителни 
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вещества, витамини и минерали и в някой части на Азия се възприемат като 
алтернатива на месото (Nokandeh et al., 2015).  
Оценката на селекционните материали е ключова стъпка към ефективност в 
използването на тези ресурси в рамките на генетичната програма (Garba et al., 
2015). Характеризирането на образците на базата на морфологични, биометрични и 
агрономически показатели е отправна точка на всяка селекционна програма 

(Fundora, 1998). 

Целта на настоящото изследване е да се извърши морфологична оценка на 
селекционни линии фъстъци създадени в ИРГР-Садово. Линиите ще бъдат 
включени в сортов опит за наблюдаване и отбор като част от селекционната 
програма в ИРГР - Садово.   
  
Материали и методи 
 
През 2016 година в опитното поле на ИРГР – Садово беше проведено биометрично 
изследване върху 13 селекционни линии фъстъци и два утвърдени в практиката 
сорта – сорт Кремена (национален стандарт при фъстъците в България) и сорт 
Цветелина (Таблица 1). Опита беше заложен в четири повторения, с дължина на 
опитната парцелка от 5 m, включваща 2 реда и междуредово растояние 70 cm. 
Бяха проучени шест биометрични показателя – височина на растението (cm), 
ширина на растението (cm), брой плодове от растение, маса на плодовете от 
растение (g), маса на ядката от растение (g), рандеман на ядката (%). За целта 
бяха изследвани по десет растения от сорт и селекционна линия.  
Данните са обработени математически по методите на дисперсионния и 
корелационен анализи (Lidanski, 1988). Клъстер анализ е приложен за групиране на 
образците по сходство въз основа на проучваните показатели. Като мярка за 
генетично сходство е използвано междугрупово евклидово разстояние (Ward, 1963). 
Статистико-математическата обработка е извършена с програма SPSS 19.0. 
 
Таблица 1. Списък на селекционните линиите и сортове фъстъци включени в 
проучването 

№ Линия/Сорт Родословие 

1 Кремена  

2 Цветелина  

3 Садово 4392 ♀ Калина X ♂ А8000 205 

4 Садово 4393 ♀ Калина X ♂ А8000 205 
5 Садово 4394 ♀ Калина X ♂ А8000 205 
6 Садово 4396 ♀ Калина X ♂ А8000 205 
7 Садово 4397 ♀ Калина X ♂ А8000 205 
8 Садово 4398 ♀ Калина X ♂ А8000 205 
9 Садово 4399 ♀ Калина X ♂ А8000 205 

10 Садово 4400 ♀ Калина X ♂ А8000 205 
11 Садово 4401 ♀ Станко X ♂ А8000 243 
12 Садово 4402 ♀ Цветелина X ♂ А8000 273 
13 Садово 4403 ♀ Цветелина X ♂ А8000 273 
14 Садово 4404 ♀ Садово 3871 X ♂ А8000 261 
15 Садово 4405 ♀ Садово 3871 X ♂ А8000 261 
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Резултати и обсъждане 
 
За установяване на достоверността на разликите между стандарт от опита – сорт 
Кремена и анализираните селекционни линии по проучваните показатели е 
приложен еднофакторен дисперсионен анализ (Лидански, 1988). Резултатите от 
анализа са представени на таблица 2. Височината на растението варира в 
границите от 28,60 cm до 42,20 cm. Двe от изследваните селекционни линии 
превъзхождат стандарта (Садово 4392 и Садово 4397), но разликите не са 
статистически доказани. Три селекционни линии – Садово 4401, Садово 4402 и 
Садово 4404 са доказано по-ниски от стандарта с ниво на статистическа значимост 
p≤0,01. Други три селекционни линии (Садово 4399, Садово 4400, Садово 4403), 
заедно със сорт Цветелина са доказано по-ниски от сорт Кремена при GD1%, а 
линиите - Садово 4393 и Садово 4398 са доказано по-нискостъблени при най-ниско 
ниво на граничната разлика (GD5%). 
По отношение на ширината на растението общо 5 линии са с по-широк храст от 
стандарта, но разликите са статистически недоказани. Четири линии - Садово 4400, 
Садово 4401, Садово 4402 и Садово 4404 са с доказано по-малка ширина на 
храста, при ниво на статистическа значимост p≤0,01%. Други две са с по-прибран 
храст при GD1% (Садово 4393, Садово 4405).  
При показателя брой плодове от растение три от селекционните линии - Садово 
4392, Садово 4401 и Садово 4404 са с доказано по-малък брой плодове от сорт 
Кремена. Разликите са статистически доказани при ниво на GD 0,01%. Сорт 
Цветелина заедно с две линии (Садово 4402 и Садово 4403) са с доказано по-
малък брой плодове при ниво на GD 1%, а две линии (Садово 4399 и Садово 4405) 
са с по-малък брой плодове при GD 5%.  
Следващия изследван биометричен показател – маса на плод от растение показа, 
че сорт Кремена доказано превъзхожда по добив на плодове от растение 
селекционните линии  Садово 4392, Садово 4401, Садово 4402 и Садово 4404. 
Абсолютно идентична е картината и по показателя добив на ядка от растение. 
Отново същите четири селекционни линии са с доказано по-нисък добив от 
националния стандарт – сорт Кремена. 
По отношение на рандемана на ядката селекционните линии са в групата на 
стандарта като никоя от тях не показва по-добри стойности от сорт Кремена. 
Селекционна линия Садово 4405 е с доказано по-нисък рандеман от стандарта.  
 Беше извършен вариационен анализ на показателите и от него става ясно, 
че показателите брой плодове от растение, маса на плодовете и маса на ядката са 
силно вариращи. Най-слабо вариращия показател се явява рандемана.  
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Таблица 2. Структурни елементи на продуктивността при проучваните селекционни линии фъстъци, реколта 2015 г. 

Доказаност при: *p≤5%, ** p≤0,1%, ***p≤0,01%, CV, % - Вариационен коефициент 

Сортове/Линии 
Височина 
на раст., 

cm 
±D 

Ширина 
на раст., 

cm 
±D 

Бр.плодове 
от раст., 

бр. 
±D 

Маса на 
плодовете 
от раст., 

g 

±D 

Маса на 
ядката 

от раст., 
g 

±D 

Рандеман 
на 

ядката, 
% 

±D 

Кремена 38,80   50,20   40,40   81,90   58,42   72,12   

Цветелина 32,80 6,00** 52,20 -2,00 23,60 16,80** 48,32 33,58** 32,66 25,76** 67,86 4,26 

4392 42,20 -3,40 52,40 -2,20 6,80 33,60*** 11,76 70,14*** 8,30 50,12*** 68,96 3,16 

4393 34,60 4,20* 42,60 7,60** 38,40 2,00 76,88 5,02 56,54 1,88 73,51 -1,39 

4394 35,40 3,40 46,00 4,20 29,80 10,60 56,50 25,40* 40,84 17,58* 70,53 1,58 

4396 38,20 0,60 53,80 -3,60 28,80 11,60 60,38 21,52 43,46 14,96 72,04 0,08 

4397 42,00 -3,20 50,20 0,00 31,20 9,20 67,64 14,26 49,38 9,04 72,98 -0,86 

4398 35,00 3,80* 50,80 -0,60 32,60 7,80 64,92 16,98 47,58 10,84 73,12 -1,00 

4399 33,60 5,20** 46,60 3,60 25,80 14,60* 48,98 32,92** 36,40 22,02* 74,03 -1,92 

4400 33,40 5,40** 42,20 8,00*** 30,80 9,60 51,52 30,38* 37,66 20,76* 72,89 -0,77 

4401 28,60 10,20*** 37,00 13,20*** 16,60 23,80*** 31,62 50,28*** 21,70 36,72*** 67,67 4,45 

4402 32,20 6,60*** 40,20 10,00*** 20,40 20,00** 27,16 54,74*** 17,94 40,48*** 66,80 5,31* 

4403 32,80 6,0** 52,20 -2,00 23,60 16,80** 48,32 33,58** 32,66 25,76** 67,86 4,26 

4404 28,60 10,20*** 37,00 13,20*** 15,20 25,20*** 29,38 52,52*** 20,00 38,42*** 67,79 4,33 

4405 31,80 7,00*** 43,00 7,20** 24,40 16,00* 59,18 22,72 37,10 21,32* 61,91 10,21*** 

Total 34,67   46,43   25,89   50,96   36,04   70,03   

CV, % 11,90  12,42  34,17  38,00  39,91  4,84  

GD5%   3,64   4,66   12,29   23,68   17,10   4,92 

GD1%   4,82   6,16   16,26   31,33   22,62   6,51 

GD0,1%   6,20   7,93   20,91   40,30   29,10   8,38 
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На таблица 3 са представени корелационните зависимости между проучваните 
показатели. Наблюдава се положителна корелация между ширината на растението 
и неговата височина (0,717). Броя на плодовете е в силно изразена положителна 
зависимост с масата на плода (0,957) и масата на ядката (0,968) и средна по сила с 
рандемана на ядката (0,567).  
  

 

Таблица 3.Корелационни зависимости между проучваните показатели при 13 
селекционни линии и 2 сорта фъстъци 

 

  

Височина на 
раст. 

Ширина 
на раст. 

Бр. 
плодове от раст. 

Маса на 
плода от 
раст. 

Маса на ядката от раст. Рандеман на ядката 

Височина на раст. 1           

Ширина на раст. 0,717** 1         

Бр.плодове от раст. 0,217 0,199 1       

Маса на плода от раст. 0,259 0,286 0,957** 1     
Маса на ядката от 
раст. 0,300 0,296 0,968** 0,993** 1   

Рандеман на ядката 0,459 0,301 0,567* 0,457 0,558* 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 
На фиг. 1 е представено групирането на образците по сходство и отдалеченост въз 
основа на анализираните шест показателя. От получената дендрограма е видно, че 
генетически най-отдалечени по комплекса от проучвани показатели са сорт 
Цветелина и селекционна линия Садово 4392. На евклидово разтояние 15 се 
форимират две клъстерни групи, като сорт Цветелина, стандарта Кремена и още 9 
селекционни линии попадат в първия клъстер. Втория клъстер включва четири 
селекционни линии. Първият клъстер от своя страна е подразделен на две 
подгрупи. В първата подгрупа се отделя сорт Цветелина и 8 от линиите. Стандарта 
Кремена и линията Садово 4393 формират самостоятелна подгрупа в първи 
клъстер. Във втория клъстер самостоятелно е отделена селекционна линия Садово 
4392, докато другите 3 селекционни линии са генетически най-сходни по между си.  
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Фиг. 1  Групиране на 13 селекционни линии и 2 сорта фъстъци по метод 
Between group 

 
Заключение 
 
Нито една от проучваните линии доказано не превъзхожда стандартния сорт 
Кремена по анализираните показатели.  
Относително най-вариабилни за периода на изследване са показателите: брой 
плодове, маса на плодовете и маса на ядката от растение.  
Установена е положителна корелационна зависимост между броя на плодовете от 
растение, масата на плода от растение, масата на ядката от растение и рандемана 
на ядката. 
Генетически най-отдалечени по комплекса от проучвани показатели са сорт 
Цветелина и селекционна линия Садово 4392. Генетически най-сходен със 
стандартния сорт Кремена се явява линията Садово 4393. 
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Резюме 
 
Изследването е проведено през периода 2012-2015г. на инфекциозен участък в 
опитното поле на ИРГР „К. Малков― гр. Садово. Проучени са елементите на 
продуктивността на 24 генотипа обикновена зимна пшеница и е установена тяхната 
устойчивост към причинителят на кафявата листна ръжда- Puccinia recondita Rob. et 
Desm. f. sp. tritici. Опитът е заложен по блоков метод (кръгова сеитба) в три 
повторения. Средно за тригодишния период на изпитване най-висока маса на 
зърната от растение е отчетена при линии: БА 607, БА 471, ДБ/А 399. Общо 8 
генотипа превъзхождат стандарта Садово 1 по този показател. Приложен е 
двуфакторен дисперсионен анализ за оценка влиянието на източниците на 
вариране (генотип, среда, взаимодействиe генотип х среда) върху елементите на 
продуктивността. При линии ДБ 213 и ДБ 313 е отчетена високо устойчива реакция 
към проучвания патоген. Чувствителна реакция притежават линии М 181 и МХ 
178/1. Най-голям е делът на умерено чувствителните (33,3%) и средно устойчивите 
(29,2%) генотипове обикновена зимна пшеница. 
Ключови думи: обикновена пшеница, кафява листна ръжда, Puccinia recondita f. 
sp. tritici, продуктивност, генотип, среда, устойчивост 

 
Abstract 
 
The study was conducted during the period 2012-2015 year in the infectious section in 
the experimental field of IPGR "K. Malkov‖, Sadovo. There were studied the elements of 
productivity of 24 ordinary winter wheat genotypes and was found their resistance to the 
causative agent of brown leaf rust- Puccinia recondita Rob. et Desm. f. sp. tritici. The 
study was set in block mode (circular sowing) in three repetitions. Average for the three-
year test period the highest weight of the grains of the plant was counted in lines: БА 607, 
БА 471, ДБ/А 399. Total 8 genotypes are superior the standard Sadovo 1 on this 
indicator. It was attached two-factor dispersion analysis to assess the impact of sources 
of variation (genotype, environment, interaction, genotype x environment) on the 
elements of productivity. In lines ДБ 213 and ДБ 313 was reported high sustained 
reaction to the studied pathogen. Sensitive reaction had lines M 181 and MX 178/1. The 
largest share had the moderately sensitive (33,3%) and the stable average (29,2%) 
genotypes. 
Keywords: common wheat, brown leaf rust, Puccinia recondita f. sp. tritici, productivity, 

genotype, environment, resistance 
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Въведение 
 
Повишаването на продуктивността на пшеницата винаги е била основна и 
постоянна задача пред селекцията в нашата страна, а сортът като елемент от 
технологията се явява един от най-важните фактори за нейното повишаване. От 
особена важност за практическата селекция е създаването на генотип, съчетаващ в 
себе си комбинация от признаци, които го определят не само като високодобивен, 
но и с повишена пластичност и стабилност в различни условия на отглеждане, 
както и с висока устойчивост на болести и неприятели (Димова и др., 2002). 
Една от най-важните и широко разпространени листни болести по пшеницата е 
кафявата листна ръжда причинена от патогена Puccinia recondita Rob. et Desm 
(Mebrate et al., 2008). Поради широката и екологична пластичност тя е и най-
разпространената ръжда по пшеницата у нас (Наков и др., 1999). Кафявата ръжда, 
макар че не е най-вредоносна, стои на първо място по икономическо значение, 
защото се развива почти ежегодно (Кържин, 2003). Големият й размножителен 
потенциал, възможността й да презимува при климатичните условия на страната и 
различията по вирулентност в популацията на патогена, обуславят във висока 
степен нейната вредоностност (Радицуеле и др. 1983). Генетичната устойчивост е 
един от най-ефективните от екологична и икономична гледна точка методи за 
контрол на болестта (Kolmer, 1996; Pink, 2002). Проучване устойчивостта на 
пшеницата към кафявата листна ръжда са отразени в поредица от публикации на 
наши (Димов, 1995; Кърджин, 2003) и чуждестранни автори (Winzeler et al., 2000; 
Oelke&Kolmer, 2005; Sallam et al., 2014).  
Целта на настоящото изследване е проучване на устойчивостта и продуктивността 
на генотипове обикновена зимна пшеница, селекционирани и отглеждани в ИРГР 
гр. Садово.  
 
Материали и методи 

 
Изследванията са проведени през периода 2012-2015 г. в инфекциозно поле на 
Института по растителни генетични ресурси „К. Малков― – гр. Садово на почвен тип 
канелено-горски. В проучването са включени 24 новоселекционирани линии и 
сортове обикновена зимна пшеница. Опит е изведен по блоков метод в три 
повторения. Сеитбата е извършена по прилагания от Simson (1969) гнездови метод 
(кръгова сеитба) и включва гнездо засято със проучвания образец, последван от 
гнездо засято със сорт Michigan amber, който е стандарт за чувствителност. Върху 
чувствителният сорт Michigan amber във фаза начало на вретенене се извърши 
изкуствено инокулиране чрез инжектиране на сборен инокулум със спорова 
супспензия на кафявата листна ръжда. Отчитането типа на инфекцията при 
изпитваните материали се извърши 10-12 дни след датата на изкуствената 
инокулация и бе отчетена по следната скала (Димов, А. 1988): I– имунен, VR– 
високоустойчив, R– устойчив, MR- средно устойчив, MS– средно чувствителен, S–
силно чувствителен 
Степента на нападение е изразена в проценти от 0,0 % до 100,0%. За по-лесната 
сравнимост на резултатите е изчислен среден коефициент на инфекция или т. нар. 
коригирана относителна степен на нападение (КОСН) Р0, модифицирана у нас от 
Дончев (по непубликувани данни) по формулата: 

        P0= 
X.K.100 

X st. 
Където: Х- степен на нападение на изпитваната линия (сорт), X st.- степен на 
нападение на стандарта, К- коефициент в зависимост от типа на инфекция: R- 0,2; 
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MR- 0,4; MS- 0,8; S- 1,00 Като стандарт за чувствителност към изследвания патоген 
е използван сорт Michigan amber. В зависимост от получените стойностите на P0 

изпитваните линии и сортове, се групират в 5 категории по методика на Михова и 
др. (1990):I група- Високо устойчиви (VR) Р0= 0-5%;II група- Устойчиви (R) Р0 = 6-
25%; III група-Средно устойчиви (MR) Р0 = 26-45%; IV група-Умерено чувствителни 
(MS) Р0 = 46-65%; V група- Чувствителни (S) Р0 = 66-100%. 
Статистическо-математическата обработка на експериментално получените данни 
от елементите на продуктивността е извършена със статистическа програма SPSS 
18.0.  
 
Резултати и обсъждане 
 
Данните, получени от полската фитопатологична оценка по отношение на 
изпитваните селекционни материали за устойчивост към причинителя на кафявата 
листна ръжда Puccinia recondita f. sp. tritici, са представени в таблица 1. Според 
резултатите, получени при изчисляването на средната относителна степен на 
нападение P0, изпитваните селекционни материали са разделени в пет групи- 
таблица 2. 

Таблица 1 Реакция на линии и сортове обикновена зимна пшеница към 
причинителя на кафява листна ръжда при условията на полски инфекциозен 

участък за периода 2012-2015г.  
 

№ по 
ред 

Линия, сорт Степен на 
нападение (%), 

тип на инфекция 

Степен на 
нападение (%), 

тип на инфекция 

Степен на 
нападение (%), 

тип на инфекция 

2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 

1 Садово 1 25 MS 25 MS 20 MS 

2 Фермер 25 MS 25 MS 10 MR 

3 Йоана 10 MR 20 MS 0 VR 

4 Ники 10 MR 20 MS 10 MR 

5 МХ 220 /68/1П 30 S 20 S 20 S 

6 МХ 178/1 30 S 30 S 30 S 

7 МХ 187/3 30 S 20 S 20 MS 

8 МХ217/69/3,5,7п 15 R 10 R 10 MR 

9 М 181 25 S 30 S 30 S 

10 MX 214/15 30 S 20 S 30 S 

11 МХ 215/3 20 MR 20 MS 20 MS 

12 МХ 244/1 30 S 25 S 20 S 

13 ДБ 380 25 MR 10 MR 10 MR 

14 ДБ /А 458 20 MS 20 S 30 S 

15 ДБ 313 10 R 10 MR 0 VR 

16 ДБ 223 10 MR 20 MS 25 MS 

17 ДБ 213 10 R 5 R 0 VR 

18 ДБ /А 399 30 S 25 S 25 MS 

19 БА 607 25 S 20 S 20 S 

20 БА 471 25 S 20 S 30 S 

21 БЦ 7 10 MR 10 MR 0 VR 

22 ПП 787 30 MS 10 MR 20 MS 

23 ДБ 295 25 MS 10 MR 20 MS 

24 Енола  20 MS 20 MS 20 MS 

st. Michigan Amber 50 S 40 S 40 S 
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Таблица 2 Групиране на линии и сортове обикновена зимна пшеница според 
средната коригирана относителна степен на нападение Р0 

Група Р0. Линия, сорт 

Високо устойчиви- 
VR 

2,2 
4,7 

ДБ 213 
ДБ 313 

Устойчиви- R 

6,0 
7,0 

13,3 
16,0 
19,3 

БЦ 7 
МХ217/69/3,5,7п 
ДБ 380 
Йоана 
Ники 

Средно устойчиви- 
MR 

30,0 
32,0 
32,7 
32,7 
33,3 
37,3 
43,3 

ДБ 295 
МХ 215/3 
ДБ 223 
ПП 787 
Фермер 
Енола 
Садово 1 

Умерено 
чувствителни- MS 

50,0 
50,0 
53,3 
55,0 
57,5 
57,5 
58,3 
61,7 

БА 607 
МХ 187/3 
МХ 220 /68/1П 
ДБ /А 458 
ДБ /А 399 
МХ 244/1 
БА 471 
MX 214/15 

Чувствителни- S 66,7 
70,0 
100,0 

М 181 
МХ 178/1 
(st. Michigan 
Amber) 

 
Първа група (високо устойчиви)- към тази група се отнасят 2 линии обикновена 
зимна пшеница: ДБ 213 и ДБ 313. Те се характеризират с ниска коригирана 
относителна степен на нападение в границите на Р0 от 2,2 до 4,7%. През трите 
години на изследване линиите от тази група показват високо устойчив, устойчив и 
средно устойчив тип на инфекция- VR, R, МR. При високо устойчивият тип на 
инфекция се наблюдаваше хлороза и хиперсензетивна реакция, което е 
показателно за генотипове притежаващи гени за устойчивост към този 
фитопатоген.  
Втора група (устойчиви)- тук попадат 5 броя от изпитваните материали: БЦ 7, 
МХ217/69/3,5,7п, ДБ 380, Йоана и Ники. Типът на инфекция през годините на 
изследването варираше от високо устойчив до средно устойчив. Изключение се 
наблюдаваше при сортовете Ники и Йоана, които през 2013/2014 г. показаха 
умерено чувствителна реакция, но тяхната по-ниска степен на нападение ги 
класира в групата на устойчивите генотипове. Изчислената средна КОСН в тази 
група е между 6,0% - 19,3%.  
Трета група (средно устойчиви)- групата на средно устойчивите генотипове 
включва 29,2% от общият брой образци. Тя е представена от четири линии и три 
сорта пшеница: ДБ 295, МХ 215/3, ДБ 223, ПП 787, Фермер, Енола и Садово 1. 
Степента на нападение в групата е от 10,0 до 30,0%. Прави впечатление 
разнородният тип на инфекция (от средно устойчив до умерено чувствителен) с 
които са реагирали проучваните материали през периода на изследването. Това се 
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обяснява с наличието на различни гени за вирулентност, формиращи се през 
годините в популацията на патогена, които преодолява защитните механизми на 
пшеничното растението. Този факт се потвърждава и от други автори (Дончев и др., 
2009; Илиев, 2009).  
Четвърта група (умерено чувствителни)- тя е най-многобройна и включва 8 
линии пшеница, съставлява 33,3% от общият брой селекционни материали. 
Степента на нападение в тази група е в диапазона от 20,0% до 30,0%, а типът на 
инфекция с които реагираха линиите беше умерено чувствителен и чувствителен. 
При умерено чувствителния тип се наблюдаваха средно големи сори, без некроза, 
обкръжаващи уредоспорите. Рядко се наблюдаваха и слаби хлорози около 
засегнатите участъци.  
Пета група (чувствителни)- тук се отнасят само две линии обикновена пшеница - 
М 181 и МХ 178/1. Степента на нападение в тази група е най-висока и е в границите 
от 25,0% до 30,0%. По време на проучването генотиповете от тази група реагираха 
с чувствителен тип на инфекция, като по листата на пшеничните растения се 
наблюдаваше обилно разпръснати големи уредосори, при които липсваше некроза 
и хлороза около инфектираните участъци. Това е показателно,че в тези линии 
липсват гени за устойчивост и паразита преодоляват защитните механизми на 
растението гостоприемник и се развива нормално в тъканите му. 
Толерантността на сортовете към кафява ръжда е ценно качество което може да 
бъде използвано в селекционният процес. Caldwell (1958) предложи определение 
за толерантност според което за високо толерантен сорт се счита този, който макар 
и чувствителен към болестта, не намалява силно своя добиви. Според Bronnimann 
& Fossati (1973) намалението на масата на 1000 зърна е достатъчно за измерване 
на толерантността. Въз основа на това твърдение за високо толерантна на кафява 
ръжда може да се приема линия БА 607, която въпреки, че попада в групата на 
умерено чувствителните генотипове е показала най-висока стойност по показателя 
маса на 1000 зърна (табл. 3). За толерантни могат да се приемат линиите БА 471 и 
ДБ/А 399, формирали зърна със сравнително висока абсолютна маса, независимо 
от тяхната умерена чувствителност към проучвания патоген.  
Основен момент в селекцията по продуктивност е определянето и проучването на 
структурните й елементи. Повишаването на добива при пшеницата е възможно 
чрез оптимизиране на елементите на продуктивност– увеличаване на броя на 
класовете в растение, броя на зърната в клас и абсолютната маса (Бороевич, 1984; 
Acevedo, 1990). Резултатите от биометричните измервания включващи някой от 
елементите на продуктивността са представени таблица 3.  
 
Таблица 3 Резултати от биометричните измервания на структурните елементи на 
продуктивността за периода 2012-2015 г 
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1 Садово 1 st.  18,38 32,77 1,63 3,07 2,31 47,54 

2 Фермер 18,29 37,06* 1,63 2,92 2,22 44,62* 

3 Йоана 17,97 39,61*** 1,76 3,11 2,20 46,27 

4 Ники 17,49** 34,23 1,55 2,76* 2,23 45,20 
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По показателя брой класчета в централен клас стойностите варират от 17,07 
(MX220/68) до 20,57 (ДБ 380). С доказана разлика спрямо стандарта Садово 1 са 10 
от проучваните селекционни материали. При девет генотипа броят на класчетата 
превишава този на стандарта, но само на три линии (ДБ 380, БА 607 и БА 471) 
превишаването на признака е математически осигурено.  
При брой зърна в централен клас резултатите показват, че с най-малко зърна в 
класа се характеризира стандартът Садово 1- 32,77 бр., а най-много зърна е 
образувала линия ДБ 380- 44,16 бр. С изключение на 4 генотипа (Ники, MX220/68, 
ДБ/А 458 и ДБ 295) останалите образци доказано превишават стандарта по този 
показател. 
По признака маса на зърната в централен клас, данните показват, че 16 образеца 
превишават стандарта, като при 2 линии разликата със Садово 1 е статистически 
значима.  Най-добри резултати са показали линиите БА 607 (1,97 g), БА 471 (1,89 
g), и ДБ/А 399 (1,84 g). Най-ниска е масата на зърната при линия МX 178/1- 1,51 g. 
Подобни са данните и при масата на зърната от растение. И тук най-ниската 
отчетена маса е при линия МX 178/1- 2,72 g, а най-високата стойност на показателя 
е получена отново при линии БА 607 (3,30 g), БА 471 (3,21 g), и ДБ/А 399 (3,21 g). 
По отношение на продуктивната братимост не се забелязват големи различия в 
стойностите между отделните селекционни материали. От данните се вижда, че 
Садово 1 е образувал най-голям брой продуктивни братя (2,31), а с най-ниска 

5 MX220/68 17,07*** 34,51 1,63 2,93 2,21 44,90* 

6 МX 178/1 17,46** 40,42*** 1,51 2,72* 2,22 35,79*** 

7 МX 187/3 17,38* 39,68*** 1,54 2,83 2,22 35,84*** 

8 MX217/69 17,72* 36,86* 1,61 2,89 2,27 45,03* 

9 М 181 17,76 40,24*** 1,55 2,82 2,20 37,74*** 

10 МX214/15 18,84 43,09*** 1,82 3,17 2,18 42,47*** 

11 MX 215/3 17,92 36,51* 1,62 2,79 2,17 41,09*** 

12 МХ244/1 17,72* 38,99** 1,65 2,99 2,19 36,47*** 

13 ДБ 380 20,57*** 44,16*** 1,73 2,97 2,19 38,48*** 

14 ДБ/А 458 17,54* 35,51 1,65 2,92 2,19 45,14 

15 ДБ 313 18,84 39,17*** 1,73 3,13 2,20 45,94 

16 ДБ 223 18,17 38,34** 1,64 2,89 2,28 42,24*** 

17 ДБ 213 18,56 39,93*** 1,78 3,14 2,21 44,06** 

18 ДБ/А 399 18,24 39,50*** 1,84 3,21 2,21 46,81 

19 БА 607 18,94* 37,81** 1,97** 3,30 2,22 50,10* 

20 БА 471 19,22* 38,89*** 1,89* 3,21 2,19 49,34 

21 Бц 7 18,81 38,91*** 1,70 2,95 2,16* 42,57*** 

22 ПП 787 18,42 37,76** 1,79 3,20 2,28 47,54 

23 ДБ 295 17,98 36,08 1,69 2,93 2,20 47,76 

24 Енола  18,73 37,43** 1,62 2,96 2,23 41,18*** 

х  18,25 38,23 1,69 2,99 2,22 43,51 

LSD 5% (p=0,05) 0,64 3,43 0,22 0,29 0,15 2,44 

LSD 1% (p=0,01) 0,85 4,53 0,29 0,39 0,20 3,23 

LSD 0,1% (p=0,001) 
 

1,09 5,84 0,38 0,50 0,26 4,15 
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братимост се характеризират  линии БЦ 7 (2,16) и MX 215/3 (2,17). Единствено при 
линия БЦ 7 разликата със стандарта е математически доказана.  
Масата на 1000 зърна при проучваните материали е със среден минимум от 35,79 
g при линия МX 178/1 и максимум от 50,1 g при линия БА 607. Стойностите на 4 
образеца превишават тези на стандарта (БА 607, БА 471, БЦ 7 и ДБ 295), като при 
общо 15 генотипа разликата със Садово 1 е статистически значима. Наблюдавайки 
резултатите от табл. 3, се вижда тенденцията, че линия БА 607 притежаваща най-
високата маса на 1000 зърна, е показала и най-добри резултати при показателите 
маса на зърната в централен клас и масата на зърната от растение. Тази 
тенденция се наблюдава и в обратен ред. Линията с най-ниска маса на 1000 зърна 
(МX 178/1) е показала и най-слаби резултати при признаците маса на зърната в 
централен клас и масата на зърната от растение. Тази закономерност разбира се е 
доста относителна и не се наблюдава при останалите селекционни материали. 
Така например линия МХ 244/1 притежаваща една от най-ниската маса на 1000 
зърна (36,47 g), е показала сравнително висока стойност от 2,99 g при признака 
маса на зърната от растение.  
За да се установи дали вариабилността на признака зависи повече от генетичните 
фактори или от условията на отглеждане, е приложен двуфакторен дисперсионен 
анализ. При него е оценена силата на влияние на източниците на вариране- 
генотип, среда и взаимодействието генотип х среда взаимодействие (табл. 4).  

 
Таблица 4 Влияние на източниците на вариране върху елементите на 
продуктивността на генотипове обикновена зимна пшеница изпитвани на 
инфекциозен участък 

 
Eлементи на 

продукт. 
Източници 

на вариране 
SS df MS F еxp. F tab. ŋ 

Брой класчета 
в централен 

клас 
 

Генотип- фактор А 118,2 23 5,1 32,6*** 2,4 43,5 

Среда- фактор В 33,0 2 16,5 104,6*** 7,2 12,1 

Взаимодействие- АхВ 98,1 46 2,1 13,5*** 2,0 36,1 

Грешка 22,7 144 0,2    

Общо 271,9 215     

Брой зърна в 
централен клас 

 

Генотип- фактор А 1416,
6 

23 61,6 13,6*** 2,4 31,6 

Среда- фактор В 303,8 2 151,
9 

33,6*** 7,2 6,8 

Взаимодействие- АхВ 2107,
1 

46 45,8 10,1*** 2,0 47,0 

Грешка 651,7 144 4,5    

Общо 4479,
2 

215     

Маса на 
зърната в 

централен клас 

Генотип- фактор А 2,8 23 0,12 6,4*** 2,4 14,6 

Среда- фактор В 7,6 2 3,79 200,7*** 7,2 39,7 

Взаимодействие- АхВ 6,0 46 0,13 6,9*** 2,0 31,5 

Грешка 2,7 144 0,02    

Общо 19,1 215     

Маса на 
зърната от 
растение 

Генотип- фактор А 5,3 23 0,23 7,0*** 2,4 7,3 

Среда- фактор В 44,8 2 22,3
8 

681,2*** 7,2 61,8 

Взаимодействие- АхВ 17,6 46 0,38 11,7*** 2,0 24,4 

Грешка 4,7 144 0,03    

Общо 72,4 215     

Продуктивна 
братимост  на 

растение 

Генотип- фактор А 0,3 23 0,01
2 

1,4 n.s. 1,6 10,2 

Среда- фактор В 0,5 2 0,24
0 

26,5*** 7,2 17,1 

Взаимодействие- АхВ 0,7 46 0,01
6 

1,8** 1,7 26,5 

Грешка 1,3 144 0,00
9 

   

Общо 2,8 215     
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Маса на 1000 
зърна 

Генотип- фактор А 3646,
9 

23 158,
6 

69,1*** 1,6 45,2 

Среда- фактор В 3054,
4 

2 1527
,2 

666,0*** 3,1 37,8 

Взаимодействие- АхВ 1038,
4 

46 22,6 9,8*** 1,5 12,9 

Грешка 330,2 144 2,3    

Общо 8069,
9 

215     
SS- сума на квадратите; gf- степени на свобода; MS- варианс; F еxp.- F опитно; F tab.- F таблично; ŋ- 
сила на влияние на фактора (%); *,**,***- доказано съответно при p<0,05, p<0,01, p<0,001, n.s.- 
недоказано 

Резултатите от таблица 4 показват, че влиянието на генотипа е най-силно при 
признаците маса на 1000 зърна (45,2%) и брой класчета в централен клас (43,5%). 
Годината на отглеждане е оказала първостепенно значение при маса на зърната от 
растение (61,8%), следвана от маса на зърната в централен клас (39,7%). От 
данните е видно, че при последните два показателя най-слабо е влиянието на 
генотипа със стойности на ŋ от7,3 % и 10,2 %. Взаимодействието на факторите 
генотип х среда са проявили най-силно своето въздействие върху броят на зърната 
в централен клас (47,0%). При показателят продуктивна братимост влиянието на 
трите фактора е приблизително еднакво, като лек превес на признака имат 
вазаимодействието на факторите АхВ (26,5%), следвани от годината на отглеждане 
(17,1%). 
 
Изводи 

 
1. Високата устойчивост на линиите ДБ 213 и ДБ 313 към кафява листна ръжда ги 
прави изключително подходящ за изходен материал в имуноселекцията на 
обикновената зимна пшеница. 
2. Толерантност към патогена е отчетена при линии БА 607, БА 471 и ДБ/А 399. 
Излъчените линии притежават и други ценни качества, които могат да се използват 
в селекционният процес с цел подобряване елементите на продуктивността. 
3. Най-голям дял от проучваните селекционни материали са реагирали с умерено 
чувствителна реакция, а най-малък е делът на устойчивите и чувствителните 
генотипове. 
4. С доказан (р>0,001) най-висок ефект върху фенотипното проявление на признака 
маса на зърната от растение е оказала годината на отглеждане. Масата на 1000 
зърна най-силно е повлияна от фактор генотип, а взаимодействието на факторите 
АхВ има съществено значение при броят на зърната в централен клас. 
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Резюме 
 
Целта на настоящото изследване е да се проучи влиянето на ТDZ за максимално 
мултиплициране на вида Atropa belladonna L. при in vitro развитие. Опитът е 
проведен с аксиларни и апикални експланти с размери до 2.0 cm, култивирани в 
хранителна среда Quorin & Lepoivre. Всеки вариант с участието на TDZ (0.5; 0.7; и 
1.0 mg /l ) е заложен в три повторения с контрола, която е основна хранителна 
среда QL, без растежни регулатори. Отчетени показатели са- височина и брой 
листа на един експлант. Във варианта с участие на 1.0 mg/l TDZ "височината" на 

експлантите на 20-я и 30-я ден е с приблизително същите показатели от 


X = 1.0 

сm, спрямо контролния вариант от 


X =1.3 сm. с коефициент на пролиферация 1:4.  
Листообразуването в началния етап на развитие на микрорастенията е с 
показатели, превищаващи контролния вариант. След 20-я ден от периода на 
развитие на вида Atropa belladonna L. се реализират приблизително еднакви 
стойности за 0.5 и 0.7 mg/l TDZ. През целия период на отчитане се откроява 
концентрацията на цитокинина 1.0 mg/l TDZ относно показателя "брой листа". 
Съществува статистически доказана разлика при  =0.1% между височината на 
експлантите, развиващи се върху хранителна среда Quorin & Lepoivre  с участие на 
1.0 mg/l TDZ, и контролния вариант. Доказана е и разлика при  =0.5 % между броя 
на листата на експлантите, развиващи се върху хранителна среда Quorin & Lepoivre 
с участие на 1.0 mg/l TDZ, и контролния вариант. От проведеният опит оптималното 
развитие на медицинския вид A. belladonna L. в концентрация от 1.0 mg/l TDZ 
спрямо контролния вариант ни дава основание да я определим като най-добра за 
мултипликация на вида. Но за по-доброто развитие на застрашеният медицински 
вид в in vitro условия препоръчвам да се изпитат по-високи концентрации на 
цитокинина TDZ. 
Ключови думи: ин витро, Atropa belladonna L., микроразмножаване, цитокинини, 
TDZ 
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Abstract  
 
The purpose of this study was to investigate the influence of TDZ for maximum 
multiplication of species Atropa belladonna L. in in vitro development. The assay was 
performed with axillary and apical explants with dimensions up to 2.0 cm, cultivated in a 
nutrient medium Quorin & Lepoivre. Each option featuring TDZ (0.5; 0.7; and 1.0 mg / l) is 
set in three repetitions of control, which is the primary medium QL, without growth 
regulators. Reported indicators are- height and number of leaves per explant. In the 
version with the participation of 1.0 mg / l TDZ "height" of the explants on the 20th and 

the 30th day is roughly the same indicators


X  =1.0 cm compared to the control variant of


X  = 1.3 cm. by a factor of proliferation 1: 4. Leaf in the initial stage of development 
mikroplant with indicators exceeding control option. After the 20th day of the period of 
development of the type of Atropa belladonna L. realize approximately equal values of 
0.5 and 0.7 mg / l TDZ. Throughout the reporting period stands concentration of cytokinin 
1.0 mg / l TDZ on the indicator "number of leaves." There is a statistically proven 
difference  = 0.1% of the height of the explants, developing on a nutrient medium 
Quorin & Lepoivre with participation of 1.0 mg / l TDZ, and the control option. Has been 
demonstrated and the difference  = 0.5% of the number of leaf explants, developing on 
a nutrient medium Quorin & Lepoivre with participation of 1.0 mg / l TDZ, and the control 
option. Trials of optimal development of medical type A. belladonna L. at a concentration 
of 1.0 mg / l TDZ to version control allows us to define it as the best for multiplication of 
the species. But for better development of medical endangered species in an in vitro 
conditions recommend to test higher concentrations of cytokinins TDZ. 
Keywords: in vitro, Atropa belladonna L., micropropagation, cytokinins, TDZ 
 
Увод 
 
През последните години се наблюдава намаляване на естествените находища от 
растителни видове. Използването на биотехнологичните методи е един от начините 
за размножаване и съхранението им (Стоянов, 1973; Murashige et al., 1987; 
Атанасов, 1988; Sangwan-Norree et al., 1991; Хардалова и др., 1994; Giles,  1994; 
Димитрова и др. 1996).   
За въвеждане в in vitro условия на вида Atropa belladonna L. за първи път се 
съобщава през 1957 година (Volossovic, 1970). Най-често използваните хранителни 
среди при отглеждане в in vitro условия са – Murashige & Skoog, Quoirin & Lepoivre, 
Linsmaier & Skoog, Nitsch и Gamborg (Linsmaie et al., 1965; Skirvin, 1981; Цъиринов, 
2003). 
Най– честата употреба на TDZ е в концентрации 0.001–0.5 mg/l. Авторите 
Huetteman et al. (1993) посочват, че при диворастящите видове прилагането на TDZ 
в концентрация от 1.0 mg/l индуцира развитието на аксиларни пъпки, поради което 
той е използван с успех при отглеждане in vitro на много растителни видове.  
Целта на настоящото изследване е да се проучи влиянето на ТDZ за максимално 
мултиплициране на вида Atropa belladonna L. при in vitro развитие. 
 
Материал и методи 
 
Опитът е проведен с аксиларни и апикални експланти с размери до 2.0 cm, 
култивирани в хранителна среда Quorin & Lepoivre.   
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Новополучените експланти са отчитани на всеки 10 дни. Всеки вариант с участието 
на TDZ (0.5; 0.7; и 1.0 mg /l ) е заложен в три повторения. Като контрола, е 
използвана основна хранителна среда QL, без растежни регулатори (табл.1). 
Отчетени показатели от всеки регенерант са: 
Височина на експлантите (сm); 
Брой листа на един експлант  
Получените данни са обработени с програма SPSS16. За установяване 
достоверност на разликите е използван t-test. 
 
Табл.1. Влияние на хранителната среда QL с участие на TDZ 

Варианти на хранителната среда Състав на хранителните среди 

  Контрола Quorin & Lepoivre   

  Вариант 1  Quorin & Lepoivre + 0.5 mg/ l TDZ 

  Вариант 2 Quorin & Lepoivre + 0.7 mg/ l TDZ 

  Вариант 3 Quorin & Lepoivre + 1.0 mg / l TDZ 

 
Резултати и обсъждане 
 
От проведеният експеримент с участието на 0.5, 0.7 и 1.0 mg/l TDZ в хранителна 
среда QL TDZ на 10-я ден от развитието на експлантите се наблюдава най-високи 

показатели за височина на експланта в контролният вариант с 


X =0.84 сm (табл. 
2). И за трите варианта с включените в тях различни концентрации на цитокинина, 
стойността за R е 1.5 сm спрямо контролният вариант R=1.6 сm. Възможно е 
ниската концентрация на цитокинина да оказва слабо влияние върху ефективното 
мултиплициране на вида. 
Минимална стойност на развитите на вида A. belladonna L. в концентрация от 0.7 

mg/l TDZ е отчетена на 20-я ден 


X =1.02 сm, а за контролния вариант тя е


X =1.32 
сm. (табл.2). Коефициентът на мултипликация е 1:2. С увеличаване на периода на 
наблюдение върху нарастване на експлантите при беладоната се наблюдава 
увеличаване на показателите за стандартното отклонение, като на 30-я ден то 
достига максимума с σ=1.15 сm. (табл.2). В концентрация от 0.7 mg/l TDZ и при 
трите измервания за "височина" на експлантите се отчитат ниски стойности в 
сравнение с останалите концентрации и контролния вариант (фиг.1). 
Във варианта с участие на 1.0 mg/l TDZ "височината" на експлантите на 20-я и 30-я 

ден е с приблизително същите показатели от 


X = 1.0 сm, спрямо контролния 

вариант от 


X =1.3 сm с коефициент на пролиферация 1:4. Идентични стойности 
отчитат за 20- и 30-я ден в диапазона от най-високата до най-ниската измерена 
стойност, в концентрации от 0.5 и 1.0 mg/l TDZ с R=3.5 сm.  
Наблюдават се приблизително еднакви показатели за височина на експлантите, 
развиващи се върху хранителна среда QL, с участие на 0.5, 0.7 и 1.0 mg/l TDZ за 
20-я ден от извършване на опита (фиг.1 и табл. 2).  

След сравняване на емпt
 с таблt

 се установява, че и при трите вида грешки  = 

5%,  = 1% и при  =0.1% e изпълнено условието таблемп tt 
. Следователно и в 

трите случая се потвърждава нулевата хипотеза H0: „Няма статистически значима 
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разлика между височините на растенията от 1.0 mg/l TDZ и контролният вариант”. 
(табл.3). 
 
Проведеното изследване има за цел установяване на оптималното количество 
размножителен материал, осигуряващ нов и пълен размножителен цикъл при 
Atropa belladonna L. Основавайки се на получените резултати можем да определим, 
че при по-високи концентрации на цитокинина е възможно да получим по-добри 
резултати за максималната мултипликация на вида. 
Таблица 2 Сравнителен анализ на показателят височина на експлантите при Atropa 
belladonna L. в хранителна QL с участие на 0.5, 0.7 и 1.0 mg/l TDZ и контрола  

Хранителна  

среда 
10 ден 20 ден 30 ден 

x   R Me x   R Me x   R Me 

 0,5 TDZ 0.623 0.65 1.5 0.5 1.07 1.07 3.5 1 1.08 1.02 3.5 1 

0,7 TDZ 0.5 0.6 1.5 0.25 1.02 0.95 3 1 0.93 1.15 3.5 0.5 

1,0 TDZ 0.53 0.7 1.5 0.5 1.04 1.12 3.5 1 1.02 1.30 3.5 1 

Контрола 0.84 0.64 1.6 1.2 1.32 0.88 2.9 1.4 1.34 0.86 2.7 1.4 

 * X- средно аритметично на всички измервания;  -стандартно отклонение; R- разликата между най-
голямата и най-малката стойност в извадката; Me-стойността която се намира в средата 
настатистичесият ред 

Листообразуването в началния етап на развитие на микрорастенията в трите 
изпитвани концентрации е с показатели, превищаващи контролния вариант (фиг.2).  
В концентрация от 0.5 mg/l TDZ на 20-я ден от развитието на експлантите на вида 

A. belladonna L. стойността на "брой листа" е 


X =3.67 бр., а максимално 

облистване се отчита на 30-я ден с 


X =4.77 бр. и Мах=16 бр. След 20-я ден от 
периода на развитие на експлантите се реализират приблизително еднакви 
стойности за 0.5 и 0.7 mg/l TDZ (табл.4).  
 
Табл. 3 Получени резутати от t-test при височина на растенията  A. belladonna L. в 
хранителна среда QL  с участието на 1.0 mg/l TDZ и контрола 

Височина TDZ1.0 контрола  

средна стойност 1.02 1.34   



D  -0.3233     

Стандартна грешка DS
= 0.25224     

емпt
 -1.28185     

емпt
 1.28185   

таблt
 2.04 2.76 3.66 

 грешка   5% 1% 0.1% 

таблемп tt 
 H0 H0 H0 
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През целия период на отчитане се откроява концентрацията на цитокинина 1.0 mg/l 
TDZ относно показателя "брой листа". Листообразуването в най-високата 
проследена концентрация значително превишава останалите две концентрации и 
контролния вариант (фиг.2). 

 
Фигура 1 Влияние на цитокинина TDZ в концентрации 0.5, 0.7 и 1.0 mg/l с 
безхормонална среда върху височината на експлантите при A.belladonna L. 
 
Таблица 4 Сравнителен анализ на показателят брой листа при Atropa belladonna L. 
в хранителна QL с участие на 0.5, 0.7 и 1.0 mg/l TDZ и контрола  

Хранителна 
среда 

10 ден 20 ден 30 ден 

x   R x   R x   R x   R 

0,5 TDZ 3.37 3.43 14 2 3.67 3.20 14 3 4.77 3.96 16 4 

0,7 TDZ 2.6 1.9 9 2 3.60 1.71 7 4 4.77 2.45 9 4.5 

1,0 TDZ 4.1 2.6 12 4 4.90 2.72 14 5 5.52 4.16 16 5.5 

Контрола 2.63 1.42  5 3 3.33 1.58 6 4 4.10 1.86 6 4 

* X- средно аритметично на всички измервания;  -стандартно отклонение; R- разликата между най-
голямата и най-малката стойност в извадката; Me-стойността която се намира в средата 
настатистичесият ред 

След сравняване на между броя на листата на експлантите, развиващи се върху 
хранителна среда Quorin & Lepoivre с участие на 1.0 mg/l TDZ, и контролния 

вариант емпt
 > таблt

 е доказана разлика при  = 5%. Следователно с вероятност 

0,84

1,327 1,343

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

TDZ0.5 0,623 1,077 1,087

TDZ0.7 0,5 1,02 0,933

TDZ1.0 0,533 1,047 1,02

kon TDZ 0,84 1,327 1,343

10дни 20дни 30дни
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P=95% е вярна алтернативната хипотеза H1, че има разлика между броя на 
листата за растения в хранителната среда QL с участие на 1.0 mg/l TDZ и 
контролният вариант (табл. 5). 
 
Таблица 5  Получени резутати от t-test при брой листа на експланти от вида  A. 
belladonna L. в хранителна среда QL  с участието на 1.0 mg/l TDZ и контрола 

Брой листа TDZ1.0 контрола  

средна стойност 5.92 4.10   



D  1.8200     

Стандартна грешка DS
= 0.8881     

емпt
 2.04932     

емпt
 2.04932   

таблt
. 2.04 2.76 3.66 

 грешка   5% 1% 0.1% 

 емпt
 > таблt

 H1   

 

Навлизането на синтетичния цитокинин TDZ през последните години и изпитването 
му в in vitro условия дава надежди за по-добрата мултипликация на вида. 
Влиянието на цитокинина при вида A. belladonna L. се наблюдава в концентрация 
от 1.0 mg/l TDZ с добри показатели за растеж и развитие на експлантите. От 
проведеният опит оптималното развитие на медицинския вид A. belladonna L. в 
концентрация от 1.0 mg/l TDZ спрямо контролния вариант ни дава основание да я 
определим като най-добра за мултипликация на вида (фиг.3). Но за по-доброто 
развитие на застрашеният медицински вид в in vitro условия препоръчвам да се 
изпитат по-високи концентрации на цитокинина TDZ. 
 

 
Фиг.2 Влияние на цитокинина TDZ в концентрации 0.5, 0.7 и 1.0 mg/l с 

безхормонална среда върху брой листа на експлантите при A.belladonna L. 

2,63

3,33

4,10

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

TDZ0.5 3,37 3,67 4,77

TDZ0.7 2,60 3,60 4,77

TDZ1.0 4,10 4,90 5,92

kon TDZ 2,63 3,33 4,10

10дни 20дни 30дни
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   А     B 

Фиг. 3 Растения от A. belladonna L . в хранителна среда с 1.0 mg/l TDZ (B) и в 
контролен вариант (A) 

 
Заключение 
 
Пролиферацията при in vitro условия зависи в голяма степен от генотипа и нивото 
на ендо– и екзогенни растежни регулатори. От проведеният опит при вида Atropa 
belladonna L. е отчетен висок коефицент на мултипликация върху среда Quorin & 
Lepoivre обогатена с 1 mg/l TDZ– 1:4. Основавайки на получените резултати можем 
да определим, че при по-високи концентрации на цитокинина е възможно да 
получим по-добри резултати за максималната мултипликация на вида. 
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Резюме 
 
Целта на настоящия опит е създаване на ефективна система за регенерация от 
лист при вида Atropa belladonna L. чрез изпитване на четири вида хранителни среди 
G1 (QL с добавен 1.0 mg/l TDZ, 0.05 mg/L IBA и 0.03 mg/l GA), G2 (MS с добавен 1.0 
mg/l BAP, 0.05 mg/l IBA и 0.03 mg/l GA), G3 (QL с добавен 1.0 BAP mg/l, 0.05 mg/L 
IBA и 0.03 mg/l GA) и G4 (MS с добавен 1.0 mg/l TDZ, 0.05 mg/L IBA и 0.03 mg/l GA). 
Получените резултати за четирите варианта на хранителни среди – G1,G2,G3 и G4, 
вариантите G1 и G4 се отличават с най–добра регенеративна способност. 
Наблюдавани са 4 броя регенеранти от листен сегмент, което се дължи на 
цитокинина TDZ в хранителните среди Murashige & Skoog и Quorin & Lepoivre . 
Концентрации от 1.0 mg/l TDZ, 0.05 mg/l IBA и 0.03 mg/l GA са оптимални за 
получаването на по-голям брой регенерирали експланти от един заложен лист.  
Ключови думи: ин витро, Atropa belladonna L., регенерация, цитокинини, ауксини 
 

Regeneration in Atropa Belladonna L. 
 

Stаnislava Stateva 
 

Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov”, Sadovo, 2 Droujba str., 4122, 
Bulgaria 

 
e-mail: stanislava.stateva@gmail.com 

Abstract  
 
The goal this experience is to create an efficient system for regeneration of a sheet of 
type Atropa belladonna L. by testing four types of media G1 (QL supplemented with 1.0 
mg/l TDZ, 0.05 mg/l IBA and 0.03 mg/l GA), G2 (MS supplemented with 1.0 mg/l BAP, 
0.05 mg/l IBA and 0.03 mg/l GA), G3 (QL supplemented with 1.0 BAP mg/l, 0.05 mg/l IBA 
and 0.03 mg/l GA) and G4 (MS supplemented with 1.0 mg/l TDZ, 0.05 mg/l IBA and 0.03 
mg/l GA). The results obtained for the four variants of culture media - G1, G2, G3 and 
G4, variants G1 and G4 are characterized by the good regenerative capability. Obtained 
regenerants 4 pieces of leaf segment due to cytokinin TDZ in culture media Murashige& 
Skoog and Quorin & Lepoivre. Concentrations of 1.0 mg/l TDZ, 0.05 mg/l IBA and 0.03 
mg/l GA are optimal for the production of a large number of regenerated explants from a 
set sheet. 
Keywords: in vitro, Atropa belladonna L., regeneration,, cytokinins, auxins 
 
Увод 
 
Медицинският вид  Atropa belladonna L. намира широко приложение в лекарстената 
и козметична индустрия. В последните години се наблюдава масово 
нерегламентирано събиране на вида, което води до намаляване на популациите 

mailto:stanislava.stateva@gmail.com
mailto:stanislava.stateva@gmail.com
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(Димитрова, 1987; Воденичаров, 2001; Атанасова и др., 2004). За да може видът да 
се запази се налага пълното му проучване в контролирани условия. Регенерацията 
на растенията при in vitro условия протича чрез органогенез и ембриогенез. При 
директния органогенез няма калусообразуване и ограничава появата на 
хромозомни аберации. Това е начинът за получаване на стабилно трансформирани 
растения (Anderson 1980;Tamura, 1981; Атанасов, 1988; Verhoeven, 1988 Giles, 
1994;Turk, 1994; Янчева 1996). Процесът на ембриогенеза води до образуването на 
соматични ембриоиди, които са с ясно изразен коренов и стъблен връх (Bajaj, 1986; 
Mercle, 1990; Высоцкий 1994 ). 
Медицинските видове в условия in vitro имат различни изисквания към 
хранителната среда, което налага използването на различни комбинации от 
ауксини и цитокинини в хранителната среда. Възможности за in vitro размножаване 
и проучване на реакцията на Atropa belladonna L., развиващ се при контролирани 
условия, върху хранителна среда Murashige & Skoog с участие на ВАР в 
концентрация 0.5 mg/l и IAA– 1.0 mg/l , са изследвали Димитрова и др. (1996). 
George (1993-1996). посочва , че експлантите получени от листа, листни дръжки, 
стъбла и корени на in vitro растения притежават по-висока морфогенетична 
способност, в сравнение с тъканите изолирани от същите отглеждани in vivo. При 
Atropa belladonna L. за получаване на повече морфологични, цитогенетични и 
биохимични промени при опити, заложени за регенерация от калус, са получени 
ценни клонове, които са послужили за получаването на нов биологичен вид (Tóth, 
1991).  
Целта на настоящият опит е създаване на ефективна система за регенерация на 
Atropa belladonna L. чрез изпитване на четири вида хранителни среди. 
 
Материал и методи 
 
За проучване на регенерационната способност са използвани листа от цялата част 
на експланта култивирани в хранителна среда Quorin & Lepoivre. Те са наранени на 
2-3 места, напречно на централния нерв, и заложени с аксиларната си повърхност 
към хранителната среда. В експеримента са включени четири броя хранителни 
среди, разработени в зависимост от целта на изследването. Добавянето на 
цитокинина TDZ се извърши след автоклавиране на хранителната среда в 
ламинар–бокс ( табл. 1). 
 
Табл. 1. Хранителни среди за адвентивен органогенез 

Ссреда  Основна хранителна    
среда 

  Вид и количество на растежните регулатори 

 G1 Quorin & Lepoivre  TDZ 1mg/l IBA 0.05 mg./l GA  0.03 mg/l. 

GG2 Murashige & Skoog  BAP 1 mg/l IBA 0.05 mg/l GA  0.03 mg/l. 
 

 G3 Quorin & Lepoivre  BAP 1 mg/l IBA 0.05 mg/l GA  0.03 mg/l. 

GG4 Murashige & Skoog    TDZ 1mg/l IBA 0.05 mg/l GA  0.03 mg/l. 

Хранителните среди, използвани за регенерация, съдържат 30 g/l захароза, 7 g/l 
агар и 5.6 pH. Регулирането на pH се извършва с 1N KOH преди автоклавиране. 
Така приготвените среди се съхраняват в хладни и тъмни помещения до 30 дни 
преди тяхното използване.  
Отглеждането на експлантите в етапите на изпитване се осъществи в камера с 
температурен режим 22 –25

0
С и фотопериод 16 часа тъмнина и 8 часа светлина с 

осветление 3000 lx. 
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Заложените листа (по 20 броя в опит) са отглеждани в растежна камера. 
Регенерационният процес се проследява  в период от два месеца, като през този 
период не са пренасяни върху нова хранителна среда. 
Отчетените показатели 
Брой регенерирали експланти 
Брой регенеранти от един експлант 
Получените данни са обработени с програма SPSS16. 
 
Резултати и обсъждане 
 
На фиг. 1 са представени резултатите от регенерацията на листен експлант от A. 
belladonna L. върху четирите проучвани хранителни среда - G1, G2, G3 и G4. Много 
добри резултати се наблюдават в среда G1, където от един листен експлант са 
получени 4 броя регенеранти, отчетени след 20-я ден от залагането на опита. 
Регенерацията е свързана и с индуциране на калус с бял цвят. Причина за това е 
участието на синтетичния цитокинин TDZ в средата G1 (фиг. 2). Получените 
единични регенератни в среда G1 от един листен сегмент са 4 бр. Наличието на 
регенерация при лист се дължи на въздействието на ауксино–цитокининовото 
съотношение на 1.0 mg/l TDZ с 0.05 mg/l IBA и 0.03 mg/l. GA. 
При половината от заложените листни сегменти в среда G2 не се наблюдава 
регенерационен процес (фиг.1). Образувалият се калус след 30 ден от залагане на 
опита е с бял цвят със средна плътност. Причината за така получените ниски 
резултати се дължи на основната хранителна среда MS , която е с по–богато 
съдържание на NH4NO3, което се отразява негативно върху развитието на Atropa 
belladonna L. в in vitro условия. 

 
Фиг.1 Регенерация при листен експлант от A. belladonna L. в хр. среда G1, G2, G3 и 
G4 
Изпитването на хранителната среда G3 върху регенерационната способност на 
лист при вида Atropa belladonna L. показва, че максимумът, който се получава в 
тази среда е 1 регенерант от сегмент. След 30-я ден от залагането на опита се 
наблюдава развитие на микрорастения. От наблюденията върху регенерационния 
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отговор на листни експланти се вижда, че 20% от заложените регенеранти имат по 
2 броя новообразували се регенеранти. 
Регенерационен процес при листни сегмент в среда G4 се наблюдава след 30-я 
ден от залагането на опита. Новообразувалият се калус е бял на цвят със средна 
плътност. Най–висок е броят на новообразували се регенеранти – три, а дори 
понякога 4 от един листен експлант  (нещо изключително рядко) –  в среда G4. В 
сравнение с G4  при хранителна среда G2 се наблюдава реализиране на по–голям 
брой единични регенеранти.  
Фиг. 2 Регенерация при Atropa belladonna L от листен сегмент в хр. среда G1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако обобщим получените резултати за четирите варианта на хранителни среди – 
G1,G2,G3 и G4, вариантите G1 и G4 се отличават с най–добра регенеративна 
способност (фиг.2). Получени са 4 броя регенеранти от листен сегмент, което се 
дължи на цитокинина TDZ в хранителните среди Murashige & Skoog и Quorin & 
Lepoivre. Концентрации от 1.0 mg/l TDZ, 0.05 mg/l IBA и 0.03 mg/l GA са оптимални 
за получаването на по-голям брой регенерирали експланти от един заложен лист.  
Много малък е броят на новообразувалите се регенеранти – 2 броя от един листен 
експлант, върху G2 и G3 среди. Причината за тези ниски резултати е видът и 
количеството на цитокинина ВАР. 
 
Заключение 
 
При вида Atropa belladonna L. е отчетена 70% регенерация от листен експлант при 
изпитване на двете основни хранителни среди – Murashige & Skoog (1962) и Quorin 
& Lepoivre (1977) с добавка на 1 mg/l TDZ +0.05 mg/l IBA +0.03 mg/l GA. 
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Определяне на индекс на увреждане на листни клетки на засушени млади 
растения от сортове обикновена зимна пшеница 
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Резюме 
 
На 4 сорта обикновена зимна пшеница беше направена косвена оценка за 
сухоустойчивост през периода 2012-2014. Сортовете бяха проучени чрез отчитане 
на индекс на увреждане на плазмалеми на листни клетки, относително водно 
съдържание и абсолютно суха маса на 20 дневни растения подложени на 7-дневно 
засушаване. За опита използвахме семена от три поредни години репродукция. За 
стандарт беше използван сухоустойчивия сорт Катя. Растенията се развиваха в 
саксии с 1 kg почва в условия на оранжерия в два варианта на опита-контролен и 
засушен. От получените многогодишни резултати беше установена най-устойчива 
реакция на дехидратиране на сорт Гинес, който превъзхожда по повечето 
показатели стандарта Катя. Беше потвърдена силната негативна корелационна 
зависимост между показателя ОВС и индекса на увреждане при млади растения 
отглеждани в съдов опит, която може да се използва за бърз и ефективен скрининг 
на сухоустойчивостта. Определянето на индекса на увреждане на клетъчните 
мембрани на листни клетки на засушени млади растения е метод, който може да се 
използва със селекционна насоченост за определяне на ниво на сухоустойчивост.  
Ключови думи: Обикновена зимна пшеница, сухоустойчивост, индекс на 
увреждане 

 
Determination of Injury index to leaf cells of dry young plants of varieties common 

winter wheat 
 

Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov”, Sadovo, 2 Droujba str., 4122, 
Bulgaria 

 
e-mail: radotch@abv.bg 

Abstract 
 
During the 2012-2014 period four varieties common winter wheat were investigated for 
drought resistance by indirect estimate. The varieties were study of injury index (Id) to 
leaf cell plasmalemmas, relative water content (RWC) and dry weight (DW) of leaf of 
young 20-days plants subject to 7 days dry up. For trial were used seeds from three 
consecutives vegetation years. For standard was used drought resistance variety Katya. 
The plants were grown in pots, full with 1 kg soil in condition of greenhouse, as a irrigated 
control and 7-days dry up. The average data indicated most resistance reaction of 
dehydration of variety Gines which exceed in most study indices the standard Katya. Was 
confirmed significance negative correlation between RWC and injury index to young 
plants grow in pot trial which can used for accurate drought resistance screening. The 
account of injury index of leaf cell plasmalemmas of dried young plants can use 
successful by breeding for defined drought resistance. 
Key words: Common winter wheat, drought resistance, injury index of leaf cells 
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Въведение 
 
Основната цел на всяка програма по селекция на пшеница е създаване на сортове 
с висок продуктивен потенциал и едновременно с това устойчиви на биотични и 
абиотични стресови фактори (Tsenov et al., 2009). Като се имат в предвид 
екстремно сухите климатични условия в района на ИРГР-Садово не е случайно, че 
именно тук са създадени голям брой сухоустойчиви и с екологическа пластичност 
сортове (Boyadjieva and Andonov, 2010). Идентифицирането на генотипи с различна 
по степен и механизъм на действие толерантност към засушаване включва 
различни методи – от физиологични до генeтични маркери (Uhr et al., 2007, 
Bozhanova and Hadzhiivanova, 2010; Khavarinejad and Karimov, 2012; Aliyev, 2012;) 
Оценката на ефекта на обезводняване на растенията поради суша се свързва с 
понятието осмотичен стрес. Измененията на клетъчно ниво тясно корелират с 
промени в растежа, развитието и продуктивността на генотипа. Осмотичният стрес, 
причинен от засушаване, случващо се обикновено с по-голяма скорост на 
обезводяване на клетките, се описва с термина клетъчна мембранна стабилност 
(CMS) и също е индикаторен параметър за състоянието на растителния водообмен. 
Това понятие включва промени, дължащи се главно на окисление на ненаситените 
мастни киселини и разрушаване на белтъците в мембраните, при което те  губят 
свойството си да контролират процесите на обмен в тях. В резултат на това се 
достига до загуба на селективна пропускливост на мембраните, намаляване на 
функционалната им активност и повлияване на физиологичните функции на 
клетката (Smirnoff, 1993; Hoekstra and Golovina, 1999). Във връзка с това степента 
на стабилност на клетъчните мембрани се счита за един от най-добрите 
физиологични индикатори за стрес предизвикан от засушаване (Premachandra et 
al.1992, Gavuzzi et al., 1997, Ibrahim and Quick, 2001). 
Целта на изследването беше да се проучи реакцията на дехидратиране на млади 
растения от сортове обикновена зимна пшеница, чрез косвени физиологични 
методи. 
 
Материал и методи 
 
Проучването се направи в ИРГР – гр. Садово със семена от четири вегетационни 
сезона 2011-2014 година. В изследването бяха използвани четири сорта 
обикновена зимна пшеница създадени в ИРГР. Стандарта сорт Катя е създаден 
през 1983 година от кръстоската Хеброс х Безостая 1 и е най-сухоустойчивия сорт в 
България. При производствени условия от него се получават 650-700 kg/dka. Сорт 
Гинес е създаден през 2004 по метода на физическия мутагeнез, чрез облъчване 
на семена от сорт Катя с гама-лъчи Co 60 в доза 50 Gy. Характеризира се с 
изключителна висока сухоустойчивост и адаптивност. Средният му добив през 
последните години е около 740 kg/da. Сорт Гея 1 е създаден  през 2004 година по 
метода на междусортовата хибридизация от кръстоските (FD 6405 x Zg. 720-1) x 
Садово 1. Притежава добра сухоустойчивост и има висок потенциал за добив, 
средно 800-900 kg/da. Сорт Ники е създаден по метода на междусортовата 
хибридизация от сортовете Садово супер х Победа и въздействие на F1 семената с 
1mM-NaN3 (натриев азид). Сорт Ники е от интензивен тип и средна 
сухоустойчивост. 
Определяне на индекса на увреждане (Id, %) в листа от засушени 20 дневни   
растения чрез кондуктометрия. Бяха нарязани 20 листни сегмента с дължина 2 cm 
от стресирани  (засушавани) и нестресирани (контролни, оводнени) растения, които 
бяха изплакнати обилно за отстраняване йони и метаболити от наранените 
повърхности и повърхностни замърсявания на на листната тъкан, след което бяха 
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потапени в 20 ml дестилирана вода за 24 часа при стайна температура. 
Електричната проводимост на разтвора, в който са престояли сегментите, беше 
определен преди и след 15 минути автоклавиране на кондуктометър HANNA модел 
HI98129. Последната стойност представлява тоталното съдържание на 
електролити в растителната тъкан, докато пъвата отчита електролитите, изтекли от 
клетките, поради разрушаване на клетъчната мембрана от високата температура 
на автоклава. От тези стойности бяха изчислени индекса на увреждане, който 
представлява относителния дял на увредените части на клетките, предимно 
мембрани: Id, %=[1–(1-T1/T2)/(1-C1/C2)]x100, където T1 и T2 са стойностите, 
отчетени съответно преди и след автоклавиране за третираните растения, а C1 и 
C2 са съответните стойност за контролните (нетретирани) растения (Blum and 
Ebercon, 1981; Premachandra et al., 1992 , Kocheva et al, 2005). 
След измерването на свежата (FW) и суха биомаса (DW) на листата (контрола и 
стрес), беше отчетен и показателя относителното водно съдържание (RWC, %) по 
методиката на Turner (1981). С помощта на аналитична везна беше измерена 
свежата маса (FW) на откъснатите листа, след това бяха поставяни във вода и 
експонирани във влажна среда на херметизирана камера за 24 часа при стайна 
температура за получаване на теглото им при пълна тургесцентност. След 24 часа 
листата бяха изваждани от влажната среда, подсушавани  и бе определяна масата 
им при пълна тургесцентност (TW). След това бяха изсушени при 104ºС до 
постоянна суха маса (DW).  
RWC бе изчислено по формулата: RWC,%=(FW–DW)/(TW–DW)x100 
 
Резултати и обсъждане  
 
На таблица 1 са дадени стойностите на индекса на увреждане на мембраните на 
листните клетки. По този показател подложените на 7-дневно засушаване млади 
растения от четирите сорта реагират по различен начин. На снимка 1 се вижда по-
чувствителната реакция при засушаване на сорт Ники в сравнение със сорт Гинес. 
За четиригодишния период стандарта Катя и сорт Гинес са средно с 58,0% по-нисък 
индекс на увреждане в сравнение със сортовете Ники и Гея-1. От направения Т-
тест за сравняване на средни стойности на независими променливи се отчете 
доказана разлика между стандарта Катя и сортовете Ники и Гея-1.  
 
Таблица 1 Резултати за индекс на увреждане 

сорт 
2011 2012 2013 2014 средно 

P (t-test) 
Id % Id % Id % Id % Id % 

St.-Катя 2.18 10.05 5.97 6.70 6.23 - 

Гинес 8.21 12.74 6.41 6.27 8.40 
n.s

. 0.1051 

Гея-1 11.85 23.82 7.10 10.23 13.25** 0.0086 

Ники 21.22 9.42 11.68 5.57 11.97** 0.0016 

n.s –незначима разлика; **-значима разлика до 1.0 % 
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Снимка 1 Засушени растения от сорт Ники (в ляво) и сорт Гинес (в дясно)  

Установи се, че по-ниския индекс на увреждане на клетките при Катя и Гинес е 
свързан с по-високото им относително водно съдържание (ОВС) спрямо Ники и Гея-
1 (Таблица 2).  
По отношение на ОВС на база средни резултати от всички репродукции, най-
устойчива реакция на засушаване показа сорт Гинес, следван от стандарта Катя. 
Разликата между тях и сорт Ники, който е с най-ниско ОВС е значима до 5 %. Също 
така намалението на ОВС спрямо контролите е най-ниска при сорт Гинес.  
Общо за всички сортове е характерно по-силно вариране на стойността на ОВС на 
засушените растения с приложен умерен до силен по сила стрес. По–големия 
размах на стойността на ОВС се дължи освен от засушаването и на различните 
температури на въздуха в оранжерията по време на осъществяване на опитите.  
Отчетената стойност на абсолютно суха маса (АСМ) на листата на 20 дневните 
контролни растения е с по-голяма стойност при сортовете с планофитни листа Ники 
и Гея-1 (Таблица 3). Варирането на показателя АСМ при засушените растения е по-
слабо и е налице по-голяма изравненост на резултатите. Но все пак, от направения 
дисперсионен анализ на варианта на опита със засушаване бяха установени 
значими разлики в средните между стандарта Катя и сортовете с по-голяма суха 
маса Гинес и Гея-1. От друга страна изчислените отношения на резултатите между 
контроли и засушени показват по-висока толерантност на засушаване на 
еректовидните сортове. Също така при тях е налице връзката по-нисък индекс на 
увреждане с по-високо ОВС и по-слаба редукция на биомасата в резултат на 
засушаването.  
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Таблица 2 Относително водно съдържание на листа от 20 дневни растения  
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Катя 84.5 80.2 88.6 32.3 97.2 63.4 95.8 82.6 96.1 79.0 92.4 67.5 73.1 

Гинес 86.1 83.4 90.0 31.0 97.4 76.7 97.6 79.3 95.0 77.7 93.5 69.6 74.4 

Гея-1 86.6 78.1 89.1 35.7 97.6 62.0 96.2 81.1 96.2 61.6 92.9 63.7 68.6 

Ники 85.8 57.8 86.6 27.1 97.1 45.8 96.0 81.0 95.2 76.4 92.1 57.6 62.5 

контрола     LSD 5.0 % =1.20                                      засушени       LSD 5.0 %= 9.8 
                    LSD 1.0 %=1.47                                                              LSD 1.0%= 13.7 
                    LSD 0.1 %=2.08                                                              LSD 0.1 %= 18.9 

 

 Таблица 3 Абсолютно суха маса на листа от 20 дневни растения  

сорт 

2012 2013 2014 2015 средно 
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Катя 38.8 18.2 32.9 17.8 56.9 51.9 66.0 62.2 48.7 37.5 77.0 

Гинес 37.3 17.6 37.8 20.8 68.2 66.0 84.1 80.4 56.9 46.2 81.2 

Гея-1 43.0 18.0 47.3 22.9 75.4 68.6 81.6 72.9 61.8 45.6 73.8 

Ники 48.0 17.4 45.6 22.6 65.8 60.3 74.8 65.0 58.6 41.3 70.5 

контрола       LSD 5.0 %=  7.54                                  засушени    LSD 5.0%= 7.27 
                      LSD 1.0 %= 10.82                                                     LSD 1.0%= 10.43 
                      LSD 0.1 %=15.92                                                      LSD 0.1 %= 15.35 

           
 
 Фигура 1 Регресионна зависимост между     Фигура 2 Регресионна зависимост             
 индекс на увреждане и АСМ по сортове        между индекс на увреждане и ОВС по          
                                                                            сортове 
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На фигура 1 и фигура 2 са представени графично регресионните криви на 
зависимостите между индекса на увреждане с АСМ и съответно с ОВС на 
засушените растения. Регресионните криви на еректовидните сортовете Катя и 
Гинес са по-полегати, което показва по-слаба отрицателна зависимост между 
индекс на увреждане и АСМ. При другите сортове зависимостта е по-силно 
отрицателна с отчетени по-високи резултати за индекс на увреждане, което е 
индикация за по-чувствителна реакция, особено при сорт Ники (Фигура 1).  
На фигура 2 кривите на сортовете Катя и Гинес показват силна отрицателна 
зависимост между показателите индекс на увреждане и ОВС, докато при Гея-1 и 
осбено при Ники зависимостта е по-слаба. Тези резултати приравняват донякъде 
реакцията на сортовете при засушаване. Все пак високата стойност на индекса на 
увреждане  за  Гея-1 и ниската стойност на ОВС за сорт Ники показват по-
чувствителна реакция на кратковремени засушавания. 
 

 
 
Фигура 3 Регресионна зависимост  между показателите ОВС и индекс на увреждане 
общо за изследваните сортове 
 

 
 На фигура 3 е представена скатер диаграма на стойностите по сортове и общата 
регресионната зависимост между ОВС, % и Id, % на засушените растения, като 
приемаме зависима променлива да е индекса на увреждане. Диаграмата показва, 
че основния облак на разсейване на стойностите е между показателя ОВС е от 65.0 
% до 85.0 % и на Id от 4.0 % до 16.0 %. Във връзка с това ъгловия коефициент b на 
регресионното уравнение и коефициента на регресия R= -0.511 са отрицателни, а 
също така линейното регресионно уравнение е достоверно значимо до 5 %. 
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Изводи 
 
Определянето на индекса на увреждане на клетъчните мембрани на листни клетки 
на засушени млади растения е метод, който може да се използва със селекционна 
насоченост за определяне на ниво на сухоустойчивост.  
От получените многогодишни резултати беше установена най-устойчива реакция на 
дехидратиране на сорт Гинес, който превъзхожда по повечето показатели 
стандарта Катя. При засушаване при сорт Гинес се комбинира нисък индекс на 
увреждане с висока оводненост и по-интензивно натрупване на биомаса.  
Беше потвърдена силната негативна корелационна зависимост между показателя 
ОВС и индекса на увреждане при млади растения отглеждани в съдов опит, които 
показатели може да се използват за бърз и ефективен скрининг на 
сухоустойчивостта. 
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Резюме 
 
Нaправена е оценка на напреднали селекционни линии обикновена зимна пшеница 
по добив и студоустойчивост през периода 2013-2015. За стандарти  бяха 
използвани сортовете Садово 1- за добив и Мироновска 808, Победа, Безостая 1, 
сорт № 301, Русалка и Сан Пасторе по студоустойчивост. Селекционните линии 
бяха проучени на устойчивост на ниски отрицателни температури при контролирани 
условия до – 20

о
С в хладилна камера и по добив при полски условия. Класирането 

се извърши на базата на изчисления доверителен интервал на нива на 
студоустойчивост при съответните стандарти, а  чрез дисперсионен анализ за 
отчитане на значимост в разлики в добива спрямо стандарта Садово 1. За 
определяне на генетична отдалеченост между линиите е използван клъстер-анализ 
за показателите добив и студоустойчивост.  С най-висока студоустойчивост на 
нивото на стандартите Мироновска 808 и Победа се отчете за линиите МХ 271/142, 
МХ 265/654, МХ 260/1175, МХ 268/1008 и МХ 270/50, а добив- МХ 268/1008, МХ 
271/348, МХ 270/24 и МХ 270/27. Най-добро съчетание на показателите добив и 
студоустойчивост е установено при линията  МХ 268/1008.  
Ключови думи: Обикновена зимна пшеница, добив, студоустойчивост, хладилна 
камера 
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Abstract 
 
During the 2013-2015 period a collection of advanced winter wheat breeding lines  lines 
was investigated for yield and frost resistance. As standards were used varieties Sadovo 
1 for yield and Mironovska 808, Pobeda, Bezostaya 1, № 301, Rusalka and San Pastore 
for frost resistance. They were evaluated for frost resistance by freezing in a temperature 
controlled frost-chamber and yield is reported under field conditions. The average data 
received for survival of plants in the frost chamber subjected to temperature levels at -
20°C. Ranking of varieties based on obtained data was calculated confidence interval for 
each standard and variety. The average four years data from yield were evaluated with 
ANOVA. For the genetic proximity between varieties in terms of yield and frost tolerance 
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and their reactions to the conditions of tempering and thawing used cluster analysis 
(Ward, 1963). The highest frost hardiness was found for МХ 271/142, МХ 265/654, МХ 
260/1175, МХ 268/1008 and МХ 270/50 and highest yield by МХ 268/1008, МХ 271/348, 
МХ 270/24 и МХ 270/27. Best balance of yield and cold tolerance is found by the line МХ 
268/1008.  
Key words: winter common wheat, yield, frost resistance, frost chamber 

Въведениe 
 
Основна цел на всяка селекционна програма е създаването на сортове, 
съчетаващи в себе си висок продуктивен потенциал и добри качествени показатели 
при различни екологични условия. За да могат да развият всички свои положителни 
качества сортовете зимна пшеница трябва да притежават подходящa за условията 
на отглеждане зимо- и студоустойчивост, за да се използват в производството. 
(Dimova et al.,2006; Tsenov et al., 2010). Поради тази причина студоустойчивостта е 
основно направление при селекцията на културата по която се води системен 
отбор, при създаване на нови сортове (Ценов и кол., 2009, Kondić et al., 2016). В 
Програмата по селекция на обикновената зимна пшеница на ИРГР „К. Малков‖, 
както и в България е залегнала стратегия, при която за оценка на селекционните 
материали е възприет методът на прякото замразяване (Рачовска  и кол., 2007; 
Ценов и Петрова 2009; Popov, Stankova, 1985; Boyadjieva, Stankova, 1990; Petrova 
and Angelova, 2011; Chipilski and Uhr, 2014 ). Чрез имитирането на зимни условия и 
регулирането на ниските отрицателни температури е възможна по-точна оценка на 
селекционните материали и сортовете обикновена зимна пшеница, когато 
метеорогичните условия при естествени условия не позволяват това. Като резултат 
сортовете създадени в  Садово  и утвърдени от патентно ведомство, като Победа, 
Момчил, Бонония, Садово 772, Фермер, Гизда и други притежават висока 
студоустойчивост и гарантират високи и стабилни добиви и в най-комплицираните 
зимни условия. Сорт Победа освен че е стандарт по качество на зърното е и най-
студоустойчивия български сорт ( Рачовска и кол. 2007, Chipilski and Uhr, 2014). 
Целта на настоящото изследване е да се направи сравнителна оценка по добив и 
студоустойчивост  на перспективни селекционни линии обикновена зимна пшеница, 
създадени в ИРГР Садово в сравнение със стандартите. Чрез клъстерен анализ е 
установена отдалечеността на  линии по проследяваните параметри. 

Материали и методи 
 
Изследването е проведено в продължение на три години (2013-2015) на опитното 
поле на ИРГР „К. Малков―, Садово.  Експериментът е проведен при полски условия, 
по блоков метод в 4 повторения от 11 m

2
 . Спазвани са всички мероприятия по 

приетата технология за отглеждане на обикновената зимна пшеница. Проучена е 
студоустойчивостта на 14 селекционни линии обикновена зимна пшеница, 
създадени в ИРГР в последните години, по методите на междусортовата 
хибридизация. Приложен е директния метод на замразяване на растенията в 
хладилна камера при -20

о
С за 24h ( Ценов, Петрова, 1984; Boyadjieva, Stankova, 

1990). Растенията са отглеждани и закалявани при естествени условия през есента 
в специални съдове (тарини). Замразяването се извършва през месеците януари-
февруари, като този период съвпада с максимална студоустойчивост на 
растенията. След изваждането растенията са възстановявани за период от 20 дни, 
след което е отчетена преживяемостта на растенията по формулата: 
P = n  х100 (%),  
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      N       
където: P- % живи растения; n-брой живи растения; N-общ брой растения                                    
(Виноградова, 1976) 
За сравнение са използвани сортове, приети за стандарти за студоустойчивост от 
ИАСАС, както следва Мироновска 808, Победа, Безостая 1, №301, Русалка и Сан 
Пасторе, подредени в низходящ ред. Сортовете са класирани въз основа 
изчисления доверителен интервал за всеки стандарт и сорт с помощта на програма 
Excel. За установяване на генетичната близост между сортовете по отношение на 
добива, студоустойчивостта и реакциите им към условията на закаляване и 
размразяване е използван клъстер анализ  (Ward, 1963). Генетичната отдалеченост 
на вариантите е отчетена чрез определяне на евклидовото разстояние между два 
обекта в многомерното пространство чрез използване на програма SPSS.  
 
Резултати и обсъждане 

Добивите от изследваните линии са по-високи от стандарта Садово 1, като 
изключение правят само линиите  МХ 271/142 и  МХ 271/128. Доказана разлика при 
р 0,01 е отчетена при 10 от линиите, при които разликата в добивът е по-висока от 
42.40 kg/da. Най-продуктивни са МХ 268/1008, МХ 271/348, МХ 270/24 и МХ 270/27и 
добивът при  тях за тригодишния период добивите са над 800 kg/da. При 
останалите линии добивите са над 700 kg/da  Най-нисък е добивът при МХ 271/142. 
Средно за периода най-високи добиви са получени през 2013 година - 847.8 kg/da. 
Най-ниски са през 2015 година - 697.3 kg/da, като този резултат се обяснява с 
късната сеитба и нападението от жълта ръжда (таблица 1). 
 
Таблица 1 Добив на линии обикновена зимна пшеница през периода 2013-2015, 
kg/da 
Тable 1  Yield of breeding lines winter common wheat during 2013 – 2015, kg/da 

Линии 
Добив 

2013 2014 2015 средно +-D 

Садово 1 743.0 829.7 658.3 743.7 0 

МХ 270/24 1021.7 857.8 597.8 825.8 82.1
+++

 

МХ 270/27 901.3 961.8 590.3 817.8 74.1
+++

 

МХ 270/28 838.7 924.6 630.0 797.8 54.1
+++

 

МХ 270/50 871.4 830.3 682.2 794.6 50.9
+++

 

МХ 270/86 896.4 889.9 525.0 770.4 26.7
+
 

МХ 271/128 796.3 631.6 780.7 736.2 -7.5
 n.s.

 

МХ 271/142 809.0 610.5 735.1 718.2 -25.5 
-
 

МХ 271/294 796.9 807.1 833.0 812.3 68.6
+++

 

МХ 271/344 761.9 788.8 818.5 789.7 46.0
+++

 

МХ 271/348 824.5 811.8 831.1 822.5 78.8
+++

 

МХ 265/654 832.5 900.3 695.9 809.6 65.9
+++

 

МХ 258/719 890.2 687.3 775.8 784.4 40.7
++

 

МХ 268/1008 911.7 920.6 679.3 837.2 93.5
+++

 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

383 

 

МХ 260/1175 820.9 837.9 625.9 761.6 17.9 
n.s. 

средно 847.8 819.3 697.3 788.1 44.6
+++

 

LSD  5 % = 24.86 LSD  1% =32.88 LSD  0.1% =42.40 

n.s. – незначима разлика 
 
Таблица 2 Данни от дисперсионния анализ за показателя добив  
Table 2 ANOVA for yield  

Източници на 
вариране SS df MS F P-value F crit ŋ 

Години 1452242 2 726120.9 767.89 9.8E-48 3.109311  75,9 

Сортове 91699.05 13 7053.77 7.463 2E-08 2.054882  4,8 

Взаимодействие 
Години х Сортове 262625.3 26 10100.97 10.68 1.26E-15 1.769953  13,7 

Грешка 107749.3 114 945.16        5,6 

общо 1914315 155           

 
Данните от дисперсионния анализ показват, че влиянието на годините е доказано 
при ниво на значимост р=0.01 и е със силата спряма общото вариране е 75,9% 
(таблица 2). Влиянието на генотипа (4,8%) също е значимо, въпреки по-ниската му 
стойност. Остатъчното влияние е само 5,6 % т.е опитът е изведен коректно и се 
дължи на спазване на технологиято за обработките, борба с болести и неприятели 
и други фактори. 
В групата на най-студоустойчивите, с резултати в границите на изчисления 
доверителен интервал на Мироновска 808 и Победа, попадат линиите МХ 271/142, 
МХ 265/654, МХ 260/1175, МХ 268/1008 и МХ 270/50 (таблица 3). Според Chipilski 
and Uhr 2014, зимите в региона на Садово са сравнително меки, но през януари и 
февруари радиацонната температура е възможно внезапно да падне за 2-3 дни до -
15 

0
C и -18 

0
C при наличие на слаба снежна покривка или без наличиета на такава. 

В някои случаи температурата пада дори и под -20 
0
C. В следствие на това се 

отчита периодично загиване в по-голяма или по-малка степен на по-чуствителните 
на ниски отрицателни температури генотипи. Останалите линии са с добра 
студоустойчивост, което е напълно достатъчно за презимувани при условията на 
южна България. При полската оценка на зимоустойчивост също не са отчетени 
повреди по растенията. 
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Таблица 3 Преживяемост на напреднали линии обикновена зимна пшеница при 
ниски отрицателни температури до -20

0 
С, %  

Table 3 Survivor of plants at low temperatures to -20
0 
С, % 

Сортове и линии 

Години  

Д
о

в
е

р
и

т
е

л
 

и
н

т
е

р
в

а
л

 

к
л

а
с

и
р

а
н

е
 

2013 2014 2015 средно 

St1-Мироновска 808 100.0 100.0 100.0 100 100-94.6 I 

St2-Победа 100.0 100.0 100.0 100 100-94.2 II 

St3-Безостая 1 94.3 100.0 100.0 98.1 100-88.1 III 

St4- N 301 82.1 87.0 100.0 89.7 97.5-71.7 IV 

St5- Русалка 65.0 79.9 83.3 76.1 81.0-46.6 V 

St6-Сан Пасторе 47.1 70.5 70.0 62.5 66.3-30.5 VI 

МХ 270/24 82.8 88.9 74.1 81.9 90.8-60.0 III 

МХ 270/27 27.3 88.9 77.3 64.5 74.2-38.8 IV 

МХ 270/28 76.7 91.2 93.3 87.1 94.0-65.7 III 

МХ 270/50 80.2 91.3 96.7 89.4 94.1-66.6 II 

МХ 270/86 81.6 76.9 100.0 86.2 95.6-68.0 II 

МХ 271/128 92.3 78.6 72.6 81.2 86.7-54.1 IV 

МХ 271/142 83.8 100.0 92.3 92.0 100-84.8 I 

МХ 271/294 89.6 84.6 87.3 87.2 97.8-72.4 II 

МХ 271/344 85.2 88.9 80.0 84.7 90.7-59.7 III 

МХ 271/348 82.4 96.6 82.3 87.1 88.9-57.1 II 

МХ 265/654 84.4 96.2 100.0 93.5 99.6-76.4 I 

МХ 258/719 83.9 92.6 84.0 86.8 92.4-62.4 II 

МХ 268/1008 100.0 92.0 87.2 93.1 92.4-62.6 II 

МХ 260/1175 90.0 100.0 95.4 95.1 100-77.7 I 

Садово 1 70.6 85.1 94.2 83.3 96.8-71.2 III 

St1 Мироновска 808 - много добра студоустойчивост 
St2 Победа - много добра студоустойчивост 
St3 Безостая  1 - добра студоустойчивост 
St4 Русалка - добра студоустойчивост 
St5 N 301 - средна студоустойчивост 
St6 Сан Пасторе – слаба студоустойчивост 
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Таблица 4 Абсолютна маса на линиите обикновена зимна пшеница през периода 
2012-2015, g 
Table 4 Mass of 1000 grains during the period 2013 – 2015, g 

Линии 
Абсолютна маса, g 

2013 2014 2015 средно +-D 

Садово 1 46.0 49.0 45.0 46.7  

МХ 270/24 49.9 40.2 49.9 46.7 0
 n.s. 

МХ 270/27 47.9 45.2 50.6 47.9 1.2 
n.s.

 

МХ 270/28 51.0 43.6 49.8 48.1 1.4 
n.s.

 

МХ 270/50 45.4 42.2 48.9 45.5 -1.2 
n.s.

 

МХ 270/86 48.6 40.1 51.9 46.9 0.2
 n.s.

 

МХ 271/128 54.0 42.7 49.1 48.6 1.9 
n.s.

 

МХ 271/142 53.1 41.0 46.7 46.9 -0.1 
n.s.

 

МХ 271/294 51.5 43.1 49.2 47.9 1.2 
n.s.

 

МХ 271/344 50.2 46.7 49.3 48.7 2.0 
n.s.

 

МХ 271/348 47.0 43.2 47.8 46.0 -0.7 
n.s.

 

МХ 265/654 45.6 42.8 47.0 45.1 -1.6 
n.s.

 

МХ 258/719 46.3 43.1 45.1 44.8 -1.9 
n.s.

 

МХ 268/1008 46.5 46.8 50.5 47.9 0.2 
n.s.

 

МХ 260/1175 50.4 45.4 48.2 48.0 1.3 
n.s.

 

средно 48.9 43.7 48.6 47.1 0.4 
n.s.

 

LSD  5 % = 4.32 LSD  1 % = 5.83 LSD  0,1 % = 7.75  

n.s. – незначима разлика 
Средно по години абсолютната маса варира от 43.7 - 48.9 g, като най-висока е през 
2013 година (таблица 4). Резултатите за показателя масата на 1000 броя зърна 
показват, че не съществува значима разлика между линиите и стандарта Най-тежки 
са семената при линиите МХ 271/344, МХ 271/128, МХ 271/294 и МХ 260/1175 и а с 
маса най-близка до тази на стандарта са МХ 270/24, МХ 268/1008 и МХ 271/142 
 
Таблица 5 Данни от дисперсионния аназиз за показателя абсолютна маса 
Table 5 ANOVA for mass for 1000 grains 

Източници  
на вариране SS df MS F P-value F crit ŋ 

сортове 66.08444 14 4.720317 0.707488 0.748909 2.063541 12,94 

години 258.0324 2 129.0162 19.33715 5.31E-06 3.340386 50,50 

грешка 186.8142 28 6.671937    36,56 

общо 510.9311 44          
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От таблица 5 е видно, че доказано влияние върху този показател оказват 
метеорологичните условия и силата им на влияние е 50,5 %. Влиянието на 
генотипа е незначимо. 
 
 

 
 
Фигура 1 Дендрограма за показателите добив, студоустойчивост и абсолютна маса 
по Ward метод 
 
От фигура 1 е видно, че линиите се групират на три големи групи. Първите две 
групи,  включващи в себе си по 6 линии, се обединяват на Евклидово разстояние 
10. Третата , състояща се от 2 линии и стандарта Садово 1, се присъединява към 
тях на много по-голямо разстояние 25.  
Най-отдалечени по показателите добив, абсолютна маса и студоустойчивост са 
линиите МХ 270/28, МХ 270/50, МХ 271/344, МХ 258 /719 и линиите от третата група 
. 
 
Таблица 6. Корелационни зависимости между проследените показатели 
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Table 6 Correlation between the studied parameters  

показатели добив  абсолютна маса студоустойчивост 

добив 1 -0.112 -0.133 

абсолютна маса   1 -0.252 

студоустойчивост     1 

Абсолютната маса е показател, определящ едрината на зърното.Тя в по-малка 
степен корелира с величината на добива (таблица 6). Khaliq et al., 2004; Kashif and 
Khaliq, 2004; Shahid, 2000; Mahmood and Shahid, 1993 посочват подобни 
изследвания със сходни корелационни зависимости. Установените корелации са 
слаби по сила и недоказани статистически. Най-слаба и почти равна до нула е 
корелацията между абсолютната маса и добива.  
Потвърждават се твърденията на Saulescu,1998 и  Ценов, 2009 , че най-
продуктивните линнии не са винаги най-студоустойчиви. Не се отчете в извадката 
от 14 изследвани линии, развиващи  при еднакви условия, доказана връзка между 
масата на 1000 зърна,  студоустойчивостта и добива. 
 
Заключение 
 
Най-високодобивни са селекционните линии МХ 268/1008, МХ 271/348, МХ 270/24 и 
МХ 270/27, а най-студоустойчиви -  линиите МХ 271/142, МХ 265/654, МХ 260/1175, 
МХ 268/1008 и МХ 270/50.  
Най-добро съчетание на показателите добив и студоустойчивост е установено при 
линията  МХ 268/1008. 
Не се установи в изследваната извадка от 14 напреднали селекционни линии 
доказана връзка между масата на 1000 зърна, студоустойчивостта и добива. 
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Резюме 

В изследването са представени данни за най-новия  сорт обикновена зимна 
пшеница „Гинра‖, създаден в ИРГР, Садово. Сортът е признат през 2016 за 
оригинален от Експертната комисия по зърнено–житни към ИАСАС - София и е 
защитен със Сертификат №  11083 от ПВ на РБългария. В периода 2014-2016  е 
извършено приоучване на биологичните и стопански показатели при полски 
условия в опитното поле на Института и на технологичните показатели в 
технологична лаборатория. Студоустойчивостта е установена във Физиологичната 
лаборатория на ИРГР – Садово чрез метода на прякото замразяване. 
Фитопатологичната оценката на материалите към причинителя на жълта ръжда е 
извършена при полски условия на естествен инфекциозен фон, а към брашнестата 
мана на изкуствен инфекциозен фон. Данните от проучването са обработени чрез 
дисперсионен анализ със статистически пакет Statistica 13 
Новият сорт изкласява и узрява заедно със стандарта Садово 1, а по показателя 
височина на стъблото е до 3 см по - нисък. Добивът зърно е сравняван спрямо 
стандартния сорт Садово 1. Масата при 1000 зърна е по-висока или изравнена със 
Садово 1. За периода на изпитване 2014 -2016 година е получен среден добив от 
Гинра -7,4  t/ha при 6,48 t/ha за стандартния сорт Садово1 Отбелязва се напредък 
по отношение на показателя хектолитрова маса. Сорт Гинра се отличава с много 
висока студоустойчивост на нивото на Мироновска 1  . В сорт Гинра се съчетава 
висок добив и висока устойчивост на причинителите на жълта ръжда и брашнеста 
мана.  
Ключови думи: обикновена зимна пшеница, сорт Гинра, устойчивост на болести, 
висок добив 
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Abstract 
 
In the study are presented  data for the latest ordinary winter wheat variety "Ginra" 
breeded in IPGR, Sadovo. The variety is recognized in 2016  by the Expert Committee on 
cereal of Excecutive Agency for variety testing and seed control – Bulgaria  and is 
protected by certificate № 11083 by Bulgaria Patent department. In the period 2014-2016 

mailto:zlatinapg@abv.bg


ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

390 

 

was carried out investigation of biological and economic parameters under field 
conditions in the experimental field of the IPGR and of technological traits in technological 
laboratory The cold resistance is established in laboratory conditions by the direct 
freezing method. Phytopathological evaluation of materials to the agent of yellow rust was 
carried out under field conditions of natural infection background, and to powdery mildew 
– under artificial infectious background.The survey data were processed by ANOVA with 
statistical package Statistica 13.The new variety is heading and matures along with 
standard Sadovo 1, and the plant  height is up to 3 cm - low. The grain yield was 
compared to the standard cultivar Sadovo 1. For the test period 2014 -2016 year the 
average yield obtained from Ginra is 7,4 t / ha  and at for the standard variety Sadovo1 - 
6,48 t / ha.   The 1000 grain weight is higher than or equal toSadovo 1. It is noted 
progress on parameter hectoliter weight (test weight), too.  The cold resistance is at the 
level of variety Mironovska 1. In variety Ginra are combined  high yield and high 
resistance to agents of yellow rust and powdery mildew. 
Keywords: ordinary winter wheat variety Ginra, disease resistance, high yield 
 
Увод 
 
Първостепенна задача на всяка селекционна програма при обикновената зимна 
пшеница е създаването на сортове с висок потенциал за добив, притежаващи 
комплекс от стопански и биологични качества, устойчиви на абиотичен и биотичен 
стрес (Рачовска и др. 2003). В ИРГР, Садово са създадени много сортове 
обикновена зимна пшеница, които съчетават в различна степен показателите 
добивност, ранозрелост, височина на растенията, устойчивост на абиотичен и 
биотичен стрес и др.  
През последните години изследователите, включени в селекционното подобряване 
на пшеницата , изразяват загриженост след появата на нови раси ръжди  в Европа, 
Северна Африка и Централна Азия. Исторически погледнато ръждите  са  една от 
основните причини за загуба на добив на пшеница в световен мащаб. Създаването 
и отглеждането на разнообразни сортове с устойчивост към различни раси ръжди е 
важна стратегия за преодоляване на тези проблеми. В тази връзка продължават 
изследванията по идентифициране на  нови раси и разпространението им със 
стари, такива,  за да се търсят устойчиви или толерантни форми.  През последните 
3-4 години тази болест причинена от Puccinia striiformis f. sp. tritici, представлява 
сериозен проблем както за производителите, така и за селекционерите на пшеница 
(Cantu D. et al., 2013). Болестта има по-голямо икономическо значение в северните 
райони с по-влажен и хладен климат (Chen W

1
, Wellings C, Chen X, Kang Z, Liu T. 

2014). При метеорологични условия,  благоприятстващи развитието на жълтата 
ръжда и в други райони, където се отглежда пшеница могат да се очакват 
значителни поражения от патогена (Пригге Г. и др., 2013). Загубата от жълта ръжда 
може да достигне и до 100 %, ако болестта се прояви в ранните фази на 
пшеничното растението и продължи да се развива през целия вегетационен 
период. В повечето случай загубата на добив варира от 10% до 70% в зависимост 
от чувствителността на сорта, темпа на развитие и продължителността на болестта 
(Chen X, 2005).  
Независимо от факта, че при нашите климатични условия пораженията от жълта 
ръжда не са ежегодни, в селекционната програма на ИРГР- Садово се води 
целенасочена селекция по устойчивост към този патоген.  
Сорт Гинра е нов сорт, създаден в отговор на необходимостта за съчетаване на 
високодобивност и устойчивост на биотични и абиотични стресови въздействия, 
който не само превъзхожда стандартния сорт по добив, но и показва по време на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24373199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wellings%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24373199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24373199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24373199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24373199
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изпитването в конкурсните опити висока устойчивост към причинителя на жълтата 
ръжда и брашнеста маса.  
Чрез настоящото изследване се прави биологична, стопанска и технологична 
характеристика на новия сорт обикновена зимна пшеница Гинра. 
 
Материали и метод 
 
В периода 2014-2016 е извършено проучване на биологичните и стопански 
показатели при полски условия в опитното поле на ИРГР, Садово. Конкурсните 
сортови опити са заложени в 4 повторения при отчетна площ на всяка парцелка от 
10 кв.м. Прилагана е стандартна технология за отглеждане на селекционни 
материали, като за предшественик е използвана бобова култура. Сеитбата е 
извършвана с 600 к.с / кв.м в нормалния за района атротехнически срок. Отчитани 
са показателите: вегетационен период, дата на изкласяване и узряване и височина 
на растенето(сm), брой класоносни стъбла, бр Добивът зърно е преравнен към 
декар  и е сравняван със стандарта Садово 1. Масата на 1000 зърна (g), 
хектолитровата маса (kg/hl) са определяни от средна проба. Студоустойчивостта е 
установена в лабораторията по физиология на растенията , като  са замръзявани 
директно в хладилни камери във фаза братене през месеците януари и февруари. 
Фитопатологичната оценката на материалите към причинителя на жълта ръжда е 
извършена при полски условия на естествен инфекциозен фон, а към брашнестата 
мана на изкуствен инфекциозен фон. Данните от проучването са обработени чрез 
дисперсионен анализ със статистически пакет Statistica 13. 
 
 Резултати и обсъждане 
 
Сорт Гинра е създаден по метода на междусортовата хибридизация  с родителски 
компоненти ♀Садово 1 Х ♂ Гинес /1322 . Дължината на вегетационния период е от 
225-230 дни през отделните години, като се изравнява със Садово 1. Изкласява 
заедно със стандарта Садово 1. Превъзхожда стандартния сорт Садово1 по добив 
и през трите години на изследване средно с 114 % За периода на изпитване 2014 -
2016 г.  е получен среден добив от 740  kg/da  при 648  kg/da t/ha за Садово1 (табл. 
1). Резултатите от дисперсионния анализ показват статистически доказана разлика 
между добива на сорт Гинра и стандарта. Разликите  в условията на средата през 
отделните години на изследване е са значими (табл. 2). Височината на стъблото на 
сорт Гинра е около 105-110 см т.е е по-ниско от това на сорт Гинес и Садово 1. 
(табл. 3). Средният брой класоносни стъбла е по-голям от този на стандарта, в 
резултат на което се формира плътен посев и е предпоставка за по-висок добив.  
Изкласява и узрява 1 ден по-рано от сорт Садово 1 или заедно с него. 
Характеризира се с много добра устойчивост на полягане и уронване.  Класът е 
добре озърнен с дължина 10 сm. Броят на зърната в клас е 36. Масата  на зърната 
в клас е 1,9 g. Стойносттите на тези показатели са равни с тези на майчиния сорт 
Садово 1.  Сорт Гинра е едрозърнест. Масата на 1000 зърна е 45.0 g, а при Садово 
1 - 43 g. Отбелязва се напредък по отношение на показателя хектолитрова маса, 
както за стойностите през отделните години така и за многогодишния период. 
Стойността на показателя   е   80,5 kg/hl, а при за Садово 1- 78,5 kg/hl. Притежава 
много добра сухоустойчивост. По студоустойчивост е  на нивото на сорт Садово 1 и 
Мироновска. Високо устойчив (почти имунен) на причинителите на брашнеста мана 
и жълта ръжда. Толерантен е към причинителя на кафява листна ръжда като 
инфекцията остава в ниските етажи на растението (1-3 лист). 
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Табл 1. Добив, получен от сравнителен опит за периода 2014-2016, kg/da 

Сорт  / Година  2014 2015 2016 средно 
% спрямо 
стандарта 

Садово 1 659 655 631 648,3 100 

Гинра 770 752 702 741,3 114,4 

 
Табл. 2 Дисперсионен анализ на данните за добива 

Източници 
на 

вариране 
SS df MS F P-value F crit 

Сортове 12973,5 1 12973,5 62,97816 0,01551 18,51282 

Години 2529,333 2 1264,667 6,139159 0,140073 19 

грешка 412 2 206 
   

общо 15914,83 5 
    

 
Табл. 3 Биологични и стопански качества  

N Показатели 
Сортове 

Гинра Садово 1 

1 Вегетационен период 227 229 

2 Изкласяване  9 май 8 май 

3 Височина (сm) 107 109 

4 Брой класоносни стъбла, бр 851 786 

5 Презимували растения,% 99.8 99,6 

6 Устойчивост на полягане, бал 8 9 

7 Устойчивост на уронване, бал 0 0 

8 Абсолютна маса,g 45-47 43-45 

9 Хектолитрова маса,kg/hl 80,5 78,5  

 
Данните  за технологичните качества, получени за периода на изпитване за 

сорт Гинра отговарят и са над изискванията на БДС за класификацията на 
обикновена зимна пшеница за група В - средни по сила пшеница (табл. 4) 
Съдържанието на мокър глутен е над 28% т.е като за група А. Стандарт за качество 
на тази група е сорт Садово 1 т.е сорта Гинра е пригоден за самостоятелно 
хлебопечене. Сортът показва относителна стабилност за времето на изпитване на 
реологичните свойства на тестото. Резултатите отговарят по валориграфски 
стойности за група А, при алвеографските са изравнени и над за група Б. Тестото 
на новия сорт е със следните характеристики: стабилност - 9.0 и 12.30 min, 
стойност на валориметричнто число – 80 в.е. Това се подкрепя и от 
алвелографските изпитвания, при които W е съответно 256 и 370 Joule x 10 

-4.
.
 
Тези 

оценки гарантират получаването на хляб с добър обем. Независимо, че сортът е 
признат в Патентно ведомство в група В по качество на пшеницата той е пригоден 
за самостоятелно хлебопечене. Неоспорими са неговите добри резултати при 
отглеждане на богати почви при балансирано хранене.  
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Табл. 4 Технологични качества на сорт Гинра и стандарта Садово 1 

Показатели 

Сортове 

Садово 1 Гинра 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Стъкловидност, % 56 45 40 40 42 38 

Пелшенке тест 
тестово число, 
min 

127 103 154 88 74 88 

Седиментадия,  
cm/m

3
 

46 42 60 43 36 46 

Съдържание на 
мокър глутен , % 

30 26.8 32.7  28.7 31.4 

Отпускане на 
глутена, mm 

11.5 7 8  6.5 5 

ЧХС 53 60 64  69 86 

Водопоглъщане  
способност, % 

60.62 58.82 60.00  57.6 59.76 

Образуване и 
устойчивост на 
тестото, min 

12.45 10.30 7.40  9.00 12.30 

Степен на 
размекване на 
тестото,  v.u 

70 55 85  60 60 

Валориметримно 
Число,v.u 

82 77 65  80 80 

Отн. Енергия на 
тестото, (W) Joule 
x 10 

-4
 

265.5 215.8 256.4  256 370 

P/L, отношение 1.4 1.2 0.5  0.8 0.8 

G- индекс на 
издуване 

17,8 17.4 23.3  20.9 22 

 
 

 
Заключение 
 
Новият сорт Гинра е едно комплексно постижение при зимната 
обикновенапшеница. Той съчетава висока продуктивност, добри хлебопекарни 
качества и устойчивост към причинителите на жълта ръжда и брашнестта мана. 
Подходящ е за отглеждане в цялата страна при балансирано хранене. 
 
Литература 
 
Пригге Г., М. Герхард, И. Хабермайер.2004. Грибные болезни зерновых культур. 
Грибные заболевания пшеницы. 34-37. 
Рачовска Г., Божинов Б., Д. Димова. 2003. Оценка по добив и стабилност на 
мутантни линии зимна обикновена пшеница. Сборник с докладите ―120 години 
земеделска наука в Садово‖, том ІІІ, 64-67. 
Cantu Dario, Vanesa Segovia, Daniel MacLean, Rosemary Bayles, Xianming Chen, 
Sophien Kamoun, Jorge Dubcovsky,  Diane GO Saunder and Cristobal Uauy, 2013. 
Genome analyses of the wheat yellow (stripe) rust pathogen Puccinia striiformis f. sp. 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

394 

 

triticireveal polymorphic and haustorial expressed secreted proteins as candidate 
effectors, BioMedCenter Genomics, DOI: 10.1186/1471-2164-14-270 
Chen X.M. 2005. Epidemiology and control of stripe rust [Puccinia striiformis f. sp. tritici] 
on wheat. Canadian Journal of Plant Pathology 27: 314–337, 
Chen W, Wellings C, Chen X, Kang Z, Liu T. 2014. Wheat stripe (yellow) rust caused by 
Puccinia striiformis f. sp. tritici. Mol Plant Pathol.  Jun;15 (5):433-46. doi: 
10.1111/mpp.12116. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

395 

 

Синтетична популация „1/2014” - нов изходен материал за селекция при 
царевицата. 
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Резюме 
 
През 2014 година от 33 броя стабилизирани линии, част от работната колекция на 
Институт по царевицата – Кнежа, е създадена нова средно ранна синтетична 
популация царевица – „1/2014‖. Линиите са подбрани след тестиране на два 
тестера и са включени тези, които са проявили висока обща комбинативна 
способност. Синтетикът е получен чрез свободното им преопрашване в 
изолационно поле, с приложение на масов отбор. 
През 2015 година синтетикът е включен в програма на периодичен отбор за 
повишаване на комбинативната способност (КС). Проведен е първи цикъл на 
подобрителна селекция с две линии – К 4652 и N 192. Кръстоските са изпитани през 
2016 година в опитното поле на Института по възприета за региона агротехника.  
Всички потомства, показали по-високи, равни или близки до стандартите резултати 
при тестиране по отношение на добив зърно  и влага при прибиране, са обединени 
с равен брой семена за преопрашване в изолационно поле и формиране на нов 
цикъл за отбор. Включването им като продължители дава възможност за 
акумулиране на ценни гени в новата популация и повишаване на делa на желаните 
рекомбинации при преопрашване. 
Същите потомства са заложени и в селекционното поле за получаване на 
самоопрашени линии от нулев цикъл (C0) на отбор. Сравнителната оценка на 
изходната популация чрез линиите, произлезли от нея преди и след подобряването 
при тестиране, показва ефективността на рекурентната селекция по отношение на 
важни селекционни признаци и най-вече по отношение на КС. 
Целта на настоящата работа е създаване, проучване и подобряване на изходен 
материал за селекция на царевицата и получаване на комбинативно ценни линии 
за създаване на високодобивни царевични хибриди от тази група на зрялост.  
Ключови думи: синтетична популация царевица, самоопрашени линии царевица, 
комбинативна способност, периодичен отбор 
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Abstract 
 
In 2014 a new mid-early synthetic maize population 1/2014 was created by 33 inbred 
lines, part of the working collection of the Maize Research Institute – Knezha. The lines 
are chosen after testing of two testers and those that have displayed General Combining 
Ability (GCA) have been included. An equal number of seeds have been taken out of 
each line and have been sown in a field for crossbreeding.  
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In 2015 the synthetic population was included in a program of recurrent selection for 
increasing Combining Ability. A first cycle of improving selection with two lines K 4652 
and N 192 was carried out. The crosses were tested in 2016 on an experimental field in 
the Institute with the accepted regional agricultural equipment.  
All the offspring that have displayed higher, equal or close to the standards results in 
terms of grain yield and moisture are brought together with an equal number of seeds for 
crossbreeding in a field and forming a new cycle of selection. Their inclusion in the new 
cycle allows the opportunity for accumulating valuable genes in the new population and 
increasing the rate of the desired crosses in crossbreeding.  
The same offspring are sown in a selection field for obtaining inbred lines from C0. The 
relative evaluation of the source population by the lines that originated from it before and 
after the improvement in testing displays the effectiveness of the recurrent selection 
about essential selection parameters  and most importantly about Combining Ability (CA).  
The aim of the current work is to create research and improve source material for maize 
breeding, and obtain lines with high CA for the creation of high yielded maize hybrids 
from this maturity group.  
Keywords: synthetic maize population, inbred maize lines, Combining Ability, recurrent 
selection.  
 
Увод 
 
В съвременното зърнопроизводство са необходими високопродуктивни хибриди 
царевица, устойчиви на неблагоприятни и най-вече променливи, непредсказуеми 
агроклиматични условия.  
Независимо от широкия спектър на предлаганите в търговската мрежа средства за 
растителна защита, микро- и макроторове за преодоляване на биотичен и 
абиотичен стрес, основна роля преди всичко има селекцията и възможностите й за 
създаване на генотипи, адаптирани към конкретни климатични условия. Нещо 
повече, някои селекционери (Жученко, 2003) смятат, че за да бъде повишена 
адаптивната способност на хибридите, селекцията трява да има „регионален 
характер и екологична насоченост‖. Залагането на хибриди царевица създадени, 
селекционирани в условията на страната, носят по-малък риск при 
непредсказуемите климатични промени, на които сме свидетели в последните 
години, респективно носят сигурна, гарантирана икономическа изгода като приходи 
от декар.  
В този смисъл, успешните програми по създаването на такива високопродуктивни 
хибриди в много голяма степен ще зависят от изходния материал (като база за 
ефективна работа), вариабилността му (което позволява дългосрочна работа, 
каквато е периодичната селекция) и направлението, в което е създаден (Hallayer, 
1991; Костова, 2006; Smith, 2007). Повишаването на дела на желаните гени в 
изходния материал пряко повишава и ефективността на селекционния процес, тъй 
като се улеснява получаването на генотипове с желани, предварително заложени 
качества (Мустяца, 2009; Супрунов, Чуприна, 2010; Супрунов и др., 2013). 
Синтетичните популации, предварително създадени в необходимото направление 
на селекция са едно такова динамично депо на зародишна плазма и концентрация 
на благоприятни гени. 
 
Материал и методи 
 
Целта на нашето проучване е създаване и проучване на нов изходен материал за 
селекция на царевицата. За решаването на тази задача са използвани 33 средно 
ранни, новосъздадени и стабилизирани самоопрашени линии царевица, част от 
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колекцията на Институт по царевицата – Кнежа. Същите са преопрашени през 2014 
година в изолационно поле с равен брой семена за получаване на нова синтетична 
популация на широка генетична основа – „1/2014‖. Приложен е масов отбор в 
популацията. 
Новосъздадения синтетик е включен през 2015 година в програма на периодичен 
отбор  (Hull, 1945) с две комбинативно ценни самоопрашени линии – К 4652 и N 192 
като рекурентни родители, с цел подобряване на КС на популацията. В 
селекционно поле са получени 154 кръстоски - 66 с линия К 4652 и 88 с линия N 
192, както и съответните самоопрашени кочани в синтетика. Получените хибриди са 
изпитани през 2016 година в рандомизирани полски опити, по блоков метод, с 
опитна парцелка 5 кв.м., в три повторения и гъстота на посева 6000 р/дка.  
Оценени и анализирани са показателите добив зърно от декар, влага в зърното при 
прибиране, вегетациониен период (брой дни от поникване до изсвиляване) и 
перформанс индекс (pi). Същите оценки са направени и на самия синтетик. 
Статистическата обработка на изходните данни е извършена по метода на 
дисперсионния анализ (Димова, Маринков, 1999) 
 
Резултати и обсъждане 
 
Хетерозисната селекция при царевицата изисква постоянно разширяване и 
попълване на генофонда при тази култура със самоопрашени линии притежаващи 
стопански полезни и ценни признаци и включването им в практическата селекция за 
създване на високопродуктивни хибриди в съответните групи на зрялост (Сотченко 
и др. ,2016). Синтетичните популации, предварително създадени в необходимото 
направление на селекция са едно такова динамично депо на зародишна плазма и 
концентрация на благоприятни гени. 
Синтетик „1/2014‖ (Фиг. 1) е създаден на широка генетична основа и обединява 33 
самоопрашени линии царевица, получени по класически метод на селекция и 
химичен мутагенезис в хетерозиготен материал. Изходните линии са излъчени след 
тестиране на два тестера, след което е оценена и анализирана общата им 
комбинативна способност (ОКС).  С равен брой семена избраните и проявили 
висока ОКС линии, са преопрашени в изолационно поле. Воден е масов отбор в 
популацията.  

 

 
Фиг. 1. Синтетик 1/2014/  Fig. 1. Synthetic 1/2014 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

398 

 

Синтетикът принадлежи към групата на средно ранните царевици, ФАО 400-500. 
Периодът от поникване до физиологична зрялост, при условия без напояване е 
115-120 дни. Изсвилява с няколко дни след българския стандарт за групата на 
зрялост Кнежа 435, от 59 до 61 дни. Растенията са високи от 180 до 230 см., с 
устойчиво на полягане и пречупване стъбло. Синтетикът е двукочанен, като залага 
първия кочан на височина от 80 до 95 см. Метлицата има преобладаващо среден 
брой странични разклонения,  малка част от растенията са с богата метлица. 
Дължината на кочана варира от 11 до 22 см., конично-цилиндричен е, със среден 
брой редове – 14 до 16, но има и многоредови кочани. Зърното е светло жълто, 
жълто до червено, тип-конски зъб. Вретеното е бяло, светло червено и червено. 
Всички тези признаци имат средно висок вариационен коефициент, а за признака 
«височина на растението» и «цвят на ветеното» е отчетено значително вариране 
(СV над 20 %). Високата вариабилност в синтетика позволява дългосрочна работа 
без опасност за стесняване на генетичната му основа.  
Добивът на синтетика per se е 530 кг./дка, а влагата в зърното при прибиране е 12,9 
%. Данните са от 2015 година, когато синтетикът е засят в селекционното поле на 
ИЦ – Кнежа, в отделна парцела, с цел проучване на морфологичните и биологични 
особености на новосъздадената популация.  В резултат на фенологичните 
налюдения, биометрични и лабораторни измервания е направено описание и 
комплексна оценка на синтетика, което е предспоставка за по-ефективното му 
използване в конкретни селекционни програми и сравнителна оценка след 
провеждане на подобрителна работа в него. 
Същата година синтетичната популация е включена в програма на периодичен 
отбор за подобряване на комбинативната способност с две елитни самоопрашени 
линии, част от колекцията на Института – К 4652 и N 192. На таблица 1 са 
представени хибридите с най-добри резултати от ранното тестиране в синтетика с 
двете самоопрашени линии. Изпитването е проведено през 2016 година, която се 
оказа неблагоприятна за развитие на царевицата поради неравномерното 
разпределение на валежите по време на вегетацията и особено липсата на 
влагообезпеченост в критичните за царевицата периоди и фенофази, съчетана с 
високи температури на въздуха. Въпреки това, видно е от таблицата, че 13 
кръстоски превишават по добив и двата стандарта в опитите от 0,4 до 39,3 %, 
съчетавайки високия добив с ниска влага в зърното при прибиране и висок 
перформанс индекс. Още 20 тесткроси са реализирали близки или равни на 
стандартите резултати. 
 
Таблица 1. Кръстоски с най-добри резултати  в изпитване през 2016 г. - синтетик  
„1/2014‖ С0/Table 1. Crosses with the best results in synthetic ―1/2014‖ – 2016 year.  

Варианти 
Добив 
кг/дка 

% 
kъм St 1 

% към 
St 2 

Влага в 
зърното 

% 

+/- 
St 1 

ВП 
дни 

Pi 

РR37N01 533.2 100.0 79.5 13.0 - 59 4.1 

Кн 435 670.6 125.7 100.0 13.0 - 60 5.2 

        

9/1 х К 4652 673.3 126.2 100.4 13.8 +0.8 59 5.2 

9/3 х К 4652 733.8 137.6 109.4 13.2 +0.2 61 5.6 

19/3 х К 4652 743.2 139.3 110.8 14.1 +1.1 59 5.3 

25/1 х К 4652 686.1 128.6 102.3 13.1 +0.1 60 5.2 

35/3 х К 4652 751.4 140.9 112.0 13.0 = 61 5.8 

41/6 х К 4652 708.2 132.8 105.6 13.4 +0.4 60 5.3 
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РR37N01  655.1 100.0 99.7 12.9 - 61 5.1 

Кн 435 657.0 100.2 100.0 12.6 - 58 5.2 

        

47/2 х К 4652 666.6 101.7 101.4 13.6 +1.0 61 4.9 

49/1 х К 4652 670.6 102.3 102.0 13.0 +0.4 62 5.2 

51/1 х К 4652 662.5 101.1 100.8 13.0 +0.4 61 5.1 

73/2 х К 4652 701.5 107.0 106.7 13.2 +0.6 63 5.3 

        

РR37N01   684.7 100.0 98.0 12.1 - 61 5.7 

Кн 435 698.3 101.9 100.0 12.5 - 62 5.6 

        

15/3 x N192 722.1 105.4 103.4 13.7 +1.6 62 5.3 

        

РR37N01   680.7 100.0 119.7 12.7 - 63 5.4 

        

27/1 x N192 694.8 102.0 122.2 13.0 +0.3 59 5.3 

41/1 x N192 745.5 109.5 131.1 12.7 = 61 5.9 

 
Всички тези потомства – 33 броя, които при тестиране са показали близки, равни 
или по-високи от стандартите резултати са заделени за преопрашване и 
формиране на нов цикъл на отбор в синтетик „1/2014‖ - С1. Принципът на тази 
селективност е добре илюстриран на фиг. 2. Като продължители са избрани 
потомствата, с висок добив, ниска влага в зърното и съответно висок перформанс 
индекс (pi). При този подбор в новата популация се концентрират само ценни гени, 
с което делът на желаните рекомбинации при следващо преопрашване също 
нараства. Всичко това е залог за ефективна работа със синтетика при 
продължителен скрининг. Освен това вариационния коефициент е запазен в 
рамките на средното вариране, използвани са 22 % от изпитаните потомства като 
продължители и генетичното разнообразие в синтетика е съхранено.  

 

Фиг. 2. Потомства за нов цикъл на отбор/Fig.2. Progenys for new cycle of 
breeding 
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Освен като продължители за преопрашване и нов цикъл, тези самоопрашени 
потомства са заложени в селекционно поле за инцухт и отбор, след което да бъдат 
получени и стабилизирани линии за пряка хетерозисна селекция. Същите ще 
послужат и за сравнителна оценка след първи цикъл на отбор и отчитане на ефекта 
от проведената подобрителна работа в популацията.  
 
Анализирайки тези резултати, могат да бъдат направени следните изводи: 
 

 Създадена е синтетична популация царевица «1/2014» в средно ранната 
група, ФАО 400-500, с което се обогатява колекцията на Институт по царевицата - 
Кнежа с нов изходен материал. 

 След проведена подобрителна работа в синтетика са излъчени 13 
перспективни кръстоски, които превишават в сравнително изпитване и двата 
стандарта за групата на злялост, отбелязват ниска влага в зърното при прибиране 
и висок перформанс индекс. Същите продължават изпитване в конкурсни и 
екологични сортови опити. 

 Използвани са 22 % от изпитаните потомства за продължители и 
формиране на нов цикъл на отбор, генетичното разнообразие е съхранено, което е 
предпоставка за дългосрочна работа със синтетика. 
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Резюме 
 
Проучени са два контролни сорта и пет подбрани селекционни линии ориенталски 
тютюни от екотип Крумовград от три последователни реколти. Извършена е 
разширена химична характеристика и на база получените резултати е направено 
сравнение и оценка на линиите за типичност по отношение на тютюни от сортова 
група Басми. Данните показват балансиран химичен състав, много добро качество 
и сходство между четири от изследваните линии - 30, 41, 72, 76 и контролен сорт 1. 
Линия 32 и контролен сорт 2 отстъпват по някои обективни показатели на 
посочените варианти. 
Ключови думи: ориенталски тютюн, екотип Крумовград, химична характеристика, 
качество, селекция 
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Abstract 
 
Oriental tobaccos of a varietal "Basma" - especially ecotype Krumovgrad subject to 
market demand with specific requirements for a particular chemical composition. The 
content of nicotine, sugars and nitrogen are essential part of the quality requirements for 
oriental tobaccos defining in highly degree aromatic and taste characteristics, which sets 
guidelines on selection in these tobaccos. Carried out expanded chemical characteristics 
of two control varieties and five selected breeding lines of tobacco ecotype Krumovgrad 
for the period 2014-2016 year. Based on the results, a comparison and evaluation of lines 
typicality in terms of tobacco by variety group "Basma" and expected market 
performance. The data show a balanced chemical composition, very good quality and 
similarity between four of the surveyed lines - 30, 41, 72, 76 and control variety 1. Line 32 
and 2 control variety inferior in some objective indicators of these options.  
Key words: oriental tobacco, Krumovgrad ecotype, selection, chemical characteristic, 
quality 
 
Въведениe 
Българските ориенталски тютюни се характеризират с богат и нежен аромат и 
балансиран вкус. Благоприятните климатични условия у нас предопределят богато 
сортово разнообразие. 
Тютюните от сортова група Басми са широко известни на световните пазари. 
Запазването на доброто търговско име на тези тютюни, а също така и 
повишаването на търсенето им е от голямо значение за българското тютюнево 
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стопанство. Ето защо правилният подбор на сортове и стриктното спазване на 
технологията по отглеждането им е от първостепенно значение за получаване на 
качествена суровина, удовлетворяваща в най-висока степен производители и 
търговци (Диманов, 2016). 
Потребителските качества на тютюна се оценяват на базата на общоприети в 
практиката химични показатели и други специфични показатели на тютюна и 
тютюневия дим, разкриващи характерни негови свойства (Griest, 1977; Weeks, 1999; 
Гюзелев, 1983). Изследването на основни и специфични химични компоненти на 
тютюна е изключително важно за проследяване влиянието на редица селекционни 
и екологични фактори върху формирането на тютюневата суровина. В 
селекционната практика тази обективна оценка на тютюна се използва за 
вземането на решения относно перспективността на линиите и сортовете и 
бъдещите насоки на работа за създаване на сортове с увеличено пазарно търсене. 
В производството и промишлената обработка на тютюна химическите изследвания 
дават възможност за осигуряване на стабилни количества от сходни по качество 
тютюни, за заготвяне на еднородни партиди необходими в цигарената индустрия. 
Това се отнася с особено значение за тютюните от сортова група Басми (екотип 
Джебел, екотип Крумовград и др.), към които има засилено пазарно търсене и 
изисквания за определен химичен състав, включително по-високо никотиново 
съдържание (Стоилова, 2015).  
Целта на изследването е да се извърши разширена химична характеристика на 
подбрани сортове и линии ориенталски тютюни от екотип Крумовград от три 
последователни реколти и да се направи оценка на техните свойства. 
 
Материал и методи 
 
Материал 

 Проби ориенталски тютюни от екотип Крумовград - 2 контролни сорта и 5 
селекционни линии. Тютюните са реколта 2013 г., 2014 г. и 2015 г. от селекционни 
опити на проф. д-р Димитър Диманов: Контролен сорт 1 Ø, Контролен сорт 2 Ø, 
Линия 30, Линия 32, Линия 41, Линия 72 и Линия 76. 

 Реактиви, стандартни вещества и консумативи за автоматичен анализ в 
поток, течна хроматография, газова хроматография и др.; 

 Моноцигари изработени от тютюните за всяка реколта. 
Апаратура 

 Автоматичен анализатор в поток; 

 Течен хроматограф с ултравиолетов детектор - HPLC/UV; 

 Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор (FID); 

 Машина за пушене Filtrona и др. 
Методи 
Стандартни методи ISO, CORESTA; 

 Валидирани лабораторни методи. 
 
Резултати и обсъждане 
 
На фигура 1 е представено съдържанието на основни групи вещества – никотин, 
общ азот, водоразтворими въглехидрати и пепел, които имат голяма практическа 
стойност за обективно характеризиране на пушателните свойства на проучваните 
тютюни Крумовград от трите реколти. 
През последните години пазарното търсене е за тютюни от екотип Крумовград със 
съдържание на никотин 1,5-2 % и над 2 %, което определя насоките на селекцията. 
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При реколта 2013 г. с най-ниско никотиново съдържание е контролен сорт 2 – 0,71 
%, а с най-високо линия 30 – 1,93 %. С изключение на линия 32, която е с 
никотиново съдържание 1,32 %, всички останали проби са с никотин в границите на 
1,51 %-1,92 %. 
Съдържанието на никотин в контролите и петте линии при реколта 2014 г. варира 
от 0,22 % до 0,71 %, което е далеч под очакваното количество. Причина за това са 
неблагоприятните за ориенталските тютюни климатични условия на 2014 г. – 
обилни валежи, което се отразило отрицателно върху формирането на техния 
химичен, в частност натрупването на никотина. Въпреки общото ниско никотиново 
съдържание на тютюните от реколта 2014 г., линии 30, 72 и 76, подобно на 
резултатите за реколта 2013 г., се открояват с относително най-добри данни по 
този показател. 
При реколта 2015 г. съдържанието на никотин варира от 0,80 % в контрола 2 до 
2,34 % в линия 72. Контролата 1 и три от линиите (76, 41, 30) имат никотиново 
съдържание в границите на очакваното (1,5-2 %), а линия 32 – под очакваното 
количество никотин - 1,41 %. По съдържание на никотин изследваните тютюни от 
екотип Крувовград, реколта 2015 г. (от 0,80 % до 2,34 %) са в същия порядък като 
реколта 2013 г. (от 0,71 % до 1,93 %).  

 

 
 

Фигура 1. Сравнение по реколти на съдържанието на основни химични компоненти 
в тютюни от екотип Крумовград, % 

 
Обобщаването на резултатите за съдържанието на никотин в изследваните тютюни 
от екотип Крувовград е направено за реколти 2013 г. и 2015 г. Реколта 2014 г. е 
изключена като нетипична. Данните показват, че четири от изследваните линии – 
30, 41, 72, 76 и контролен сорт 1 удовлетворяват изискванията за по-високо 
никотинови тютюни от сортова група Басми, линия 32 – отстъва в малка степен, а 
контролен сорт 2 е далеч под типичното за екотипа, дори в близкото минало, 
никотиново съдържание (1,3-1,7 %).  
Освен за съдържание на никотин, пробите ориенталски тютюни от екотип 
Крумовград са изследвани и за съдържание на вторични алкалоиди – норникотин, 
миозмин, анабазин и анатабин. Тъй като вторичните алкалоиди са предшественици 
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на канцерогенните специфични тютюневи нитрозамини/TSNA в тютюневия дим, 
тези вещества са нежелани компоненти в тютюна. Данните показват: наличие на 
незначителни количества миозмин (~LOQ - 0,008) в линии № 30 и № 72, реколта 
2013 г.; незначителни количества норникотин (˂LOD - 0,2) и миозмин (˂LOD – 0,004) 
в контролите и линиите от реколта 2014 г.; незначителни количества миозмин 
(˂LOD) в пробите, реколта 2015 г. Не е отчетено съдържание на анабазин и 
анатабин в тютюните за три годишния период на изследване. Това е благоприятна 
характеристика за консумативните качества на изследваните тютюни. 
Съдържанието на общ азот в изследваните тютюни Крумовград варира в по-широки 
граници от никотина, съответно от 1,94 % до 2,24 % (реколта 2013), от 1,34 % до 
2,00 % (реколта 2014) и от 2,02 % до 2,73 % за реколта 2015 (фиг. 1). 
Азотното съдържание на контролите и селекционните линии, в повечето проби от 
трите реколти, следва същата тенденция на изменение като съдържанието на 
никотин. Това се е отразило на количественото съотношение общ азот/никотин, 
което е в благоприятните граници 1-1,5 - обективна предпоставка за добре 
балансиран вкус на тютюните при пушене (таблица 1). В някои от пробите - 
контролен сорт 2, линия 32 от трите реколти и повечето проби от 2014 г. азотното 
съдържание не следва същата тенденция на изменение като съдържанието на 
никотин т. е. тютюните имат ниско съдържание на никотин, но високо съдържание 
на общ азот (фиг. 1). Това показва, че във формирането на азотното съдържание 
на тези проби преобладават други азотсъдържащи вещества, освен никотина. 
Също така това се е отразило неблагоприятно на балансовото отношение общ 
азот/никотин (таблица 1). 
Относно съдържанието на захари - Повечето проби от трите реколти имат 
характерното за тютюни Басми съдържание на захари - над 8 % и практически 
приета граница 14 % (фиг. 1). При някои от тях (реколти 2013 и 2015) са установени 
стойности на отношението захари/никотин в границите на оптималните 6-10 за 
добра характеристика на пушателните им качества (таблица 1). Друти тютюни, 
които са със съдържание на захари близко до очакваното и имат балансово 
отношение захари/никотин под 6 се предполага, че проявяват пушателни качества 
на средно качествен материал. Високото съдържание на захари и ниското 
съдържание на никотин в тютюните от реколта 2014 г. е довело до висока стойност 
на балансовото отношение на тези вещества - 20’77. Това значително 
превишаване на оптималната стойност 10 на отношението захари/никотин не е 
добра органолептична характеристика за тютюните от реколта 2014 г. и е 
показателно за прекалена лекота във вкуса при пушене и недостатъчна плътност. 
 
Таблица 1. Балансови отношения захари/никотин и общ азот/никотин в тютюни от 
екотип Крумовград 

Проба 
Реколта 

Общ азот/никотин Захари/никотин 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 Ø 1,2 4,5 1,2 4 65 4 

2 Ø 2,5 4,1 2,8 17 45 11 

30 1,0 2,1 1,5 4 20 5 

32 1,5 6,2 1,9 4 36 5 

41 1,4 7,4 1,1 6 77 5 

72 1,2 3,4 1,1 7 27 4 

76 1,2 3,9 1,2 4 27 5 

Общото минерално съдържание на изследваните проби е изразено чрез показателя 
пепел (фиг. 1). Контролните сортове и изследваните линии имат съдържание на 
пепел в границите на 10-16 %, което е типично за екотип Крумовград и обуславя 
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тяхната добра горяемост. Линия 32, реколта 2013 г. е със завишено пепелно 
съдържание - 19 %, по-характерно за материал средна класа, имайки пред вид 
съществуващата отрицателна корелация между количеството на пепелта и 
качествеността на ориенталските тютюни. 
Най-голям принос в общото минерално съдържание на тютюните имат макро 
елементите, които се натрупват в тютюневите растения главно от почвата, чрез 
минералното хранене (фиг. 2). От неметалите с най-високо съдържание се 
откроява азотът, следва фосфора и хлора, които са достигнали максимални нива 
през 2015 г., съответно – 2,73 %, 0,49 % и 0,53 %. Металните макроелементи калий 
и калций имат най-съществен принос за общото минерално съдържане – пепел, 
съответно с достигнати количества 2,61’6,39 % (2014 г.) и 3,47’6,15 % (2013 г.). 
Магнезият се среща в по-малки количества в изследваните тютюни и варира в по 
тесни граници – максимално количество 0,34’0,70 % (2013 г.). 

 

 
 

Фигура 2. Сравнение по реколти на съдържанието на минерални макроелементи в 
тютюни от екотип Крумовград, % 
 
Макро елементите имат пряко влияние върху горяемостта на тютюна, като 
абсолютно съдържание (азот, хлор, калий, калций) и като техни съотношения 
(калий/хлор). Най-висок коефициент на положителна корелация между 
съдържанието на калий в изследваните тютюни Крумовград и тяхната свободната 
горяемост – r = 0,81 е отчетен за 2013 г. Благоприятната стойност на отношението 
калий:хлор > 2 е надхвърлена в голяма степен при всички изследвани тютюни, 
което представлява обективна предпоставка за тяхната добра горяемост.  
Минералните вещества нямат пряко влияние върху пушателните свойства на 
тютюна, тъй като при изгарянето само незначителни количества от тях преминават 
в дима, а основно остават в пепелта. Изключение прави хлора, който предизвиква 
блудкавост на вкуса при пушене. В случая обаче, анализираните проби съдържат 
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ниски количества хлор, които не надхвърлят допустимото и не биха повлияли в тази 
насока. 
На фигура 3 е представено нивото на основно наблюдаваните метални микро 
елементи/тежки метали - кадмий, олово, мед и цинк. Изследваните микроелементи, 
освен като принос в тяхното общо минерално съдържание, имат основно 
отношение към вредностите и замърсяването с тежки метали на тютюните. Данните 
показват най-ниски нива на микроелементи в тютюните от реколта 2014 г. в 
сравнение с 2013 г. и 2015 г. Условно приетите пределно допустими количества за 
тютюна (Cd - 5 mg/kg; Pb - 30 mg/kg, Cu - 50 mg/kg, Zn - 150 mg/kg) не са надвишени 
за повечето проби от трите реколти. Очетени са само единични проби със 
завишено съдържание на кадмий (линия 32, 2013 г.) и олово (контрола 1, 2015 г.). 
Пробите с по-високо съдържание на цинк (двете контроли и линия 76, 2013 г.) могат 
да бъдат отнесени към случайно замърсени, тъй като елемента е широко 
разпространен, от т.н. битов характер, което създава предпоставка за обичайно по-
високи нива в тютюните. Общото заключение е, че изследваните тютюни от екотип 
Крумовград не съдържат тежки метали над допустимите количества. 
 

 
*Данните за съдържание на цинк са представени в мащаб 1:4 

 
Фигура 3. Сравнение по реколти на резултати за съдържание на тежки метали в 
тютюни от екотип Крумовград 
 
От изследваните тютюни са изготвени моноцигари. В таблица 2 е представено 
сравнение на тютюни от екотип Крумовград за съдържание на основни компоненти 
на дима - катран, никотин, въглероден оксид, по години. Данните за реколти 2013 г. 
и 2015 г. показват съдържание на катран (16-21 mg/cig), никотин (1,3-1,9 mg/cig) и 
въглероден оксид (11-15 mg/cig), което е типично за съдържателни тютюни от 
сортова група Басми. Изключение правят контролен сорт 2 и линия 32, което е в 
резултат на констатирания дисбаланс в химичния състав на тютюна. Подобна е 
констатацията за компонентите на тютюневия дим на пробите от реколта 2014 г. 
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Обобщаването на резултатите от сравнителното изпитване на контролен сорт 1, 
контролен сорт 2 и петте селекционни линии е направено на база типичност за 
тютюн от екотип Крумовград, сходство с контролите и очаквани пазарни качества 
(фиг. 4).  
 
Таблица 2. Сравнение по реколти на съдържанието на основни компоненти в дима 
на тютюни от екотип Крумовград 

Проба,  
реколта 

Катран 
 

Никотин 
 

Въглероден 
оксид 

1 Ø, 2013 
        2014 
        2015 

19,9 
18,8 
17,5 

1,73 
0,44 
1,86 

10,3 
13,6 
12,5 

2 Ø, 2013 
        2014 
        2015 

15,7 
20,8 
17,2 

0,52 
0,32 
0,56 

9,48 
15,5 
13,0 

30    2013 
        2014 
        2015 

18,1 
18,4 
17,7 

1,47 
0,72 
1,49 

9,90 
14,2 
12,9 

32    2013 
        2014 
        2015 

16,7 
16,1 
16,6 

0,98 
0,44 
1,18 

10,7 
15,7 
13,4 

41    2013 
        2014 
        2015 

19,2 
16,0 
13,5 

1,64 
0,46 
1,20 

12,4 
13,9 
12,3 

72    2013 
        2014 
        2015 

17,6 
16,3 
18,9 

1,26 
0,54 
1,86 

10,1 
9,30 
15,4 

76    2013 
        2014 
        2015 

21,0 
17,6 
16,1 

1,86 
0,52 
1,48 

12,5 
11,8 
14,0 

 
От фиг. 4 ясно се вижда, че с най-висока комплексна оценка за качество са четири 
от изследваните линии - 30, 41, 72, 76 и контролен сорт 1 (реколти 2013 г. и 2015 г.). 
Линия 32 отстъпва в малка степен по някои обективни показатели. Трябва да се 
подчертаят малките разлики между изследваните линии и първата контрола, което 
показва една изравненост на тютюните по химичен състав и консумативни 
свойства/близък характер. Изключение прави контролен сорт 2, който е получил 
най-ниска оценка по обективни показатели и отстъпва значително на другите 
изследвани тютюни и очакваните за тях пазарни качества. За тютюните от реколта 
2014 г., резултатите показват дисбаланс в химичния състав и влошено качество в 
сравнение с другите реколти, което се дължи на неблагоприятните климатични 
условия през втората година. Въпреки това четирите линии запазват тенденциите 
за сходство с контролите и известно превъзходство над линия 32. 
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Фигура 4. Сравнителна характеристика на контролни сортове и селекционни линии 
тютюни от екотип Крумовград 

 
Заключение 
 
В три годишен период на изследване е извършена разширена химична 
характеристика на два контролни сорта и пет подбрани селекционни линии 
ориенталски тютюни от екотип Крумовград с оглед обективизиране на качеството 
на тютюна като суровина за производство на тютюневи изделия. На база 
получените резултати е направено сравнение и оценка на линиите за типичност по 
отношение на тютюни от сортова група Басми и очаквани пазарни качества, 
вкючително по-високо никотиново съдържание. Данните показват балансиран 
химичен състав, много добро качество и сходство между четири от изследваните 
линии - 30, 41, 72 и 76 и контролен сорт 1. Линия 32 отстъпва по някои обективни 
показатели на посочените варианти. Контролният сорт 2 е с най-ниски резултати по 
изследваните показатели и обща оценка за търсените пазарни качества. 
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Сравнение по реколти на тютюни  от екотип Крумовград 
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Наследяване и хетерозис на някои количествени признаци при 
хибридни комбинации на тютюн Виржиния 
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Резюме 
 

Обект на изследването са два хибрида Х 19 (Mc Nair 944 x V276) и Х 28 (Mc Nair 944 
x V385) от сортова група тютюн Виржиния. Майчиният компонент е американски 
сорт, а бащините са два полски сорта, устойчиви на PVY. Определени са 
стойностите на показателите височина на растението, брой листа, дължина и 
ширина на 14-ти лист на Р1, Р2, F1 и F2 на двете кръстоски. Двугодишният 
експеримент е проведен по блоковия метод в четири повторения на опитното поле 
на Института по тютюна и тютюневите изделия, Марково.  
Установен е истински хетерозис в F1 на кръстоската Х 19 по показателя височина 
на растението, брой листа, дължина и ширина на 14 лист, а при Х 28 по ширината и 
дължината на 14-ти лист, т.е. наследяването е свръхдоминантно. Броят на листата 
при Х 28 се наследява непълно доминантно. Стойностите на трансгресия са 
положителни при всички показатели на двата хибрида, следователно в 
разпадащите се генерации ще преобладават растения с по-добри качества. В 
резултат от положителните епистатични взаимодействия при Х  28 по признаците 
височина и брой листа следва да се очаква повишение на фенотипното им 
проявление. Показателят за ефективност на отбора е висок и при двата хибрида. 
Ключови думи: тютюн Виржиния, хетерозис, наследяване, епистаз, трансгресия, 
отбор.  
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Abstract 
 

The hybrid crosses of Virginia tobacco varieties X19 (Mc Nair 944 x V276) and X 28 (Mc 
Nair 944 x V385) were investigated. Maternal component is an American variety and 
fathers are two Polish varieties resistant to PVY. The following quantitative characteristics 
were analyzed:  plant height, leaf number, length and width of a 14th leaf of P1, P2, F1 
and F2 of the two crosses. The two-year experiment was conducted on the experimental 
field of TTPI,Markovo. 
The  heterosis effect  was established in F1 at X19 in the plant height,  width and length 
of the 14

th
 leaf and X 28 in the width and length of the 14th leaf, the inheritance was 
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overdominant. Number of leaves at Х 28  inherited incompletely dominantly. The values 
of transgression was positive in all characteristics of both hybrids. 
As a result of the positive epistatic interaction in X 28 it is possible to expect increase in 
the level of phenotype expression of this traits.The selection in both crosses  will be 
effective.  
Keywords: tobacco, Virginia, heterosis, inheritance, epistasis, transgession, selection. 
 
Въведение 
 
Тютюнът е традиционна и икономически важна за България култура и 
производството му е основен поминък на част от населението. В страната се 
отглеждат четири сортови групи тютюн: Ориенталски тютюн Басма и Каба Кулак и 
едролистни тютюни Виржиния (flue-cured) и Бърлей (air cured). Традиционно се 
произвеждат предимно ориенталски тютюни и по-малки количества Виржиния и 
Бърлей, съответно след 1937 г. и 1967 г.  
Количеството произведен тютюн Виржиния нараства сравнително бързо от 1000 т. 
средногодишно за периода 1945-1950 г. до 7000 т. за 1961-1970 г., като неговият 
дял от общото количество произведен тютюн е съответно 2.7% и 6.2% (Бозуков, 
2014; Ядков, 2003). През 70-те и 80-те години количеството изкупен тютюн от този 
сортов тип е значително по-високо, съответно 17 600 т. и 17 400 т., като неговият 

дял е - 12.5% и 14.8%. След 1990 г. има срив в тютюнопроизводството, който 

засяга в по-голяма степен ориенталския тютюн. За периода 2003-2012 г. 
средногодишното производство на тютюн Виржиния е 9 550 т., но неговият дял 
нараства на 25,2%., т.е. този тип тютюн има съществено икономическото значение 
за тютюнопроизводството в страната. Тютюнът от сортова група Виржиния e 
основна съставна част на цигарите тип Американ бленд, в хармана на който 
участва от 40 до 60 %.  
Сортовете ориенталски тютюн са създадени в нашия регион и те са много добре 
адаптирани към характерните за страната почви и климат, докато едролистният 
тютюн от сортова група Виржиния е формиран в типичните условия на субтропичен 
климат. Известно е, че сортовете създадени в райони с определени климатични 
условия не могат да реализират изцяло продуктивността, която е заложена в 
генома им, ако се отглеждат при различен климат. Този факт, както и повишеното 
икономическо значение на тютюна от сортова група Виржиния определя 
необходимостта от създаване на нови сортове тютюн. 
За изучаване на хетерозиса и прилагане на ефективни методи при селекцията на 
растенията в разпадащи се поколения е необходимо познаване на генетичния 
контрол на експресията на количествените признаците (Anderson et al., 2014; 
Birchler et al., 2010; Blum 2013; Mackay et al., 2009). За тази цел при различните 
сортови групи тютюн се използват биометричните данни на признаците височина на 
растенията, брой на листата, ширина и дължина на листата и добив (Друмева–
Йончева и др., 2009; Дюлгерски, 2014; Машева 2009; Новева, 1982; Korubin-
Aleksoska & Aleksoski, 2012; Butorac et al., 1999).  
Обект на настоящото изследване е оценка на хетерозисния ефект и определяне 
метода на отбор в потомството на кръстоски между интродуцирани в страната 
сортове тютюн от сортова група Виржиния, с цел създаване на високо продуктивни 
генотипи тютюн. 
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Материали и методи 
 
Двугодишният опит е изведен в опитното поле на ИТТИ, с. Марково по блоковия 
метод, в четири повторения с големина на опитната парцелка 20 м². Всеки вариант 
включва 80 растения (n=80).  Избрани са три интродуцирани сорта тютюн от 
сортова група Виржиния, които се различават по произход и са високопродуктивни 
в съответните страни. Сорт МсNair 944 от САЩ е използван като майчин компонент, 
а бащини компоненти са полските сортовете V385 и V276, устойчиви на Y вирус по 
картофите (Yonchev, 2008). Анализирани са родителските сортове, F1 и  F2 
поколения на двата хибрида - Х19 (McNair 944 х V276 )  и Х28 (McNair 944 х V385). 
Проучването се провежда по четири признака: височина на растението, брой листа, 
дължина и ширина на 14 лист.  

За всички изследвани показатели са изчислени: средна аритметична ( Х ), грешката 

на средната аритметична (S Х %), степен на доминиране d/a по Mather (1949), 
истински (HPr) и хипотетичен (HРh) хетерозисен ефект по отношение на 
родителската форма с по-висока стойност на проявление на признака, показателя 
на трансгресия (Tn), броя на гените, контролиращи изследвания признак, по който 
се различават родителските форми (N), доминантност (D), d/a степен на 
доминиране, епистаза (E), коефициент на наследяемост (H

2
), коефициент за 

ефективност на отбора по фенотипно проявление на признака (Pp) (Генчев, 1975, 
Соболев, 1976). 
 
Резултати и обсъждане  
 
Полските опити са изведени съгласно агротехническите и фитосанитарни 
изисквания за отглеждане на тютюн от сортова група Виржиния. В климатично 
отношение двете опитни години са близки, в резултат на което грешката на 
средните стойности на данните за четирите параметъра не е съществена (Табл.1). 
Степента на достоверност по всички признаци е значима при  р≤ 0,05. Оценен е 
хетерозисния ефект и е проведен хибридологичен анализ на четири показателя на 
два хибрида - височината на растенията, брой листа, дължина и ширина на 
листата, които са основните показателя, определящи продуктивността на 
генотипите тютюн.  
Американският сорт McNair 944 се характеризира с висококачествена продукция  и 
потенциал за високи добиви, които обаче не могат да се реализират в условията на 
страната. V385 се отличава с най-добри показатели от трите сорта, особено по 
височина на растенията и свързания с този показател брой листа. По отношение на 
размерите на листата, сортът има най-дълги листа, а по ширина се изравнява със 
сорт V276 и превъзхожда McNair 944 (Табл.1). Майчиният родител, който участва в 
двата хибрида и V276 имат сравнително близки стойности на изследваните четири 
параметри. 
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Таблица 1. Биометрични данни за височината на растенията и признаците, 
определящи добива. 
Table 1. Biometrical data of the plant height and some characteristics determing the yield 
 

Кръстоски/Crosses 
Показатели/ 
Indicators 

Р1 Р2 F1 F2 
d/a 

HPr 

% 

НРh 

% Х ±S Х % Х ±S Х % Х ±S Х % Х ±S Х % 

Височина на растенията (см) / Plant height (cm) 

McNair 944 x V276 
157,7±8,9 

153,2±6,0 168,3±7,9 163,8±12,7 3,72 110,6 112,8 

McNair 944 x V385 178,3±5,8   176,4±10,2 169,0±10,3 0,10 98,1 108,4 

 Брой листа / Leaf number 

McNair 944 x V276 
22,0±5,8 

22,7±5,5 23,0±5,5 22,7±9,2 1,08 100,3 100,6 

McNair 944 x V385 25,2±7,8 23,5±5,7 23,0±7,3 - 0,4 98,3 99,9 

 
Дължина на 14-ти лист (см) / Length of 14th leaf (сm) 

McNair 944 x V276 
56,7±6,3 

52,1±8,8 59,2±8,1 59,1±8,7 2,06 102,5 104,8 

McNair 944 x V385 57,0±6,9 60,6±6,6 59,5±9,0 21,0 103,6 103,8 

 
Ширина на 14-ти лист (см) / Width of 14th leaf (сm) 

McNair 944 x V276 
28,7±11,3 

 29,8±12,7 31,8±9,2 30,0±14,5 1,36 102,0 102,6 

McNair 944 x V385 29,4±8,9   31,7±10,9 30,7±13,3 4,59 102,3 102,7 

Х19 (McNair 944 х V276 ), Х28 (McNair 944 х V385) 
real (HPr) and hypothetical (HRh) heterosis, d/a - degree of domination 
 

Наследяването при височината на растенията на F1 на кръстоската Х19 е 
свръхдоминантно, а при Х28 непълно доминантно (Табл, 2). При първата  кръстоска 
доминира майчиния, а при втората бащиния родител. По този показател при Х19 
има хетерозисен ефект от 10,6%, който е незначително по-нисък от хипотетичния 
хетерозисен ефект (Табл.1). По височина растенията на Х28 отстъпват на бащата, 
но са значително по-високи от майката, лисва истински хетерозис, въпреки че 
изчисленият хипотетичен хетерозисен ефект е сравнително висок 8,4%. 
По отношение на наследяването на броя на листата при Х19 то е доминантно и 
непълно доминантно при Х28. При двата хибрида наследяването на размерите на 
листата е свръхдоминантно, но хетерозисният ефект е нисък, както по отношение 
на дължината (2,5% и 3,5%)  така и на ширината (2,0% и 2,3%). 
Стойностите на показателя за трансгресия са положителни, следователно в 
разпадащите генерации на двата хибрида могат да бъдат отбрани хомозиготни 
растения, които по изследваните показатели превъзхождат родителите (Табл.2). 
Трансгресията по отношение на височината на растенията е висока, което от своя 
страна определя възможността за отбор на растения с увеличен брой листа 2-3 бр. 
за  X19 и 3-4 за Х28. Дължината на листата при Х19 не може да бъде увеличена 
съществено, но могат да бъдат отбрани растения с 4-5 см по-широки листа. При 
хибрид Х28 дължината и ширината могат да се увеличат едновременно с 3-4 см. 
Минималният брой гени, определящи експресията на съответните признаци при 
двата хибрида варира от 1 до 8 бр., като преобладават показателите, контролирани 
от 1 ген (Табл.2). Най-много гени 8 бр. влияят върху броя на листата при Х28, а 
дължината на листата на Х19 се определя от 2 гена. 
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Таблица 2  Стойности на генните параметри на изследваните признаци  
Table 2. Values of the gene parameters of the investigated indicators 

 

Показа 
тели/ 

Indicators 

Х19 (McNair 944 х V276) Х28 (McNair 944 х V385) 

h 

листа/ 
leaf  
№ 

14th лист / leaf 

h 

листа/ 
leaf  
№ 

14th лист / leaf 

дължина/ 
length 

ширина/ 
width 

дължина/ 
length 

ширина/ 
width 

Tn 16,22 2,46 0,28 4,16 21,55 3,22 3,77 3,09 

N 1 1 2 1 1 8 1 1 

D 1,10 0,36 5,47 0,14 - 0,38 -1,41 1,85 1,52 

E - 0,4 - 0,08 - 3,59 0,56 1,13 1,33 - 0,82 - 0,54 

H
2
 60,6 83,4 21,6 82,5 68,0 49,2 47,0 52,8 

РР 0,51 0,80 - 0,78 0,71 0,84 0,59 0,26 0,34 

h - височина на растенията / plant height, № - брой листа / leaf number 
Tn – transgression, N - number of genes, D – dominance, E – epistasis, H

2
 – 

heritability, РР – efficiency factor of breeding by phenotypic expression of the trait 
 
При Х19 има незначителен отрицателен епистаз по отношение на височината на 
растенията и броя на листата и малко по-висок положителен епистаз при ширината 
на листата. Най-значителен е отрицателният епистаз  (-3,59) при дължината на 
листата на този хибрид. При Х28 по отношение на височината на растенията и 
свързания с него брой листа има положителен епистаз, който повишава 
стойностите на съответните показатели, но при параметрите определящи размера 
на листата той е отрицателен.  
Коефициентът на наследяемост е висок при всички признаци на двата хибрида, 
което показва, че при детерминиране на признаците генотипът е определящ и 
отборът ще е ефективен още в първите генерации. Стойностите за ефективност на 
отбора са положителни с изключение на параметъра дължина на листата на Х19, 
където данните за трансгресия и коефициент на наследяемост, въпреки че са 
положителни, са най-ниски.  
Данните, получени при изследване на хибриди тютюн от сортова група Виржиния 
Х19(McNair 944 х V276 ) и Х28(McNair 944 х V385)  и техният хибридологичен 
анализ показват, че при отбор по височина на растенията, брой и размери на 
листата -показатели, определящи добива, могат да се създадат генотипи тютюн 
значително превъзхождащи родителските сортове.  
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III. Дължина на зърното, тегло на зърно от кочана и процент на зърното в 
кочана  
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Резюме 
В проучване през 2013-2015 година е включен нов средноран хибрид царевица на 
Институт по царевицата – Кнежа – Кнежа 442. Изследването представя резултати 
от проучване върху наследяване на количествени признаци, някои биометрични 
показатели и тяхната изменчивост при различни условия на отглеждане. 
Целта на това изследване е анализ на проявите на хетерозис, инбредна депресия, 
степени на доминиране и генните ефекти за признаците дължина на зърното, тегло 
на зърно от кочана и процент на зърното в кочана, с което се допълва оценката за 
този новосъздаден хибрид царевица. 
Установено е, че при  първите два признака се наблюдава високо проявление на 
хетерозиса, което варира при различните условия на отглеждане, без да променя 
характера и посоката на проявление.  
При наследяване на проучваните показатели най-голямо значение има 
положителното свръхдоминиране. Сравнително най-голям дял в наследяването на 
тези биометрични показатели имат доминантните (d) и епистатните генни ефекти 
(aa, ad, dd). 
При процентът на зърното в кочана се наблюдава отрицателен хетерозис, а 
наследяването му се дължи на отрицателно свръхдоминиране. 
Ключови думи: царевица, филиални генерации, хетерозис, степени на 
доминиране, генни ефекти 

 
Inheritance of quantitative signs and some biometric indexes and mutability of 

genetic indexes of Knezha 442 hybrid III. Length of the grain, grain weight per ear, 
present of in the grain in ear 
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Abstract 
 

A new mid-early maize hybrid of the Maize Research Institute – Knezha – Knezha 442 – 
has been included in a research during 2013-2015. It shows results of a study of the 
inheritance of quantitative signs, some biometric indexes and their mutability in various 
conditions of growing.  
The aim of this research is to analyse heterosis manifestations, inbreeding depression, 
levels of dominance and gene effects of the indexes of length of the grain, grain weight 
per ear, present of in the grain in ear, with which it adds to the evaluation of this newly 
created maize hybrid.  
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It has been found out that with the first two indexes there is a high manifestation of 
heterosis, which is varying in the different conditions of growing, without affecting the 
character and direction of this manifestation. 
The positively overdominance is of the utmost importance for the inheritance of the 
studied indexes. The dominant gene effects have the biggest share in the inheritance of 
these biometric indexes.  
At the present of in the grain in ear had been negative heterosis and the is inheritance 
due to the negative overdominance. 
Key words: maize, affiliated generations, heterosis, levels of dominance, gene effects 
 
Увод 
 
Въпросът за създаване и оценка на изходния материал е един от най-важните в 
хетерозисната селекция, която е основен метод при царевицата като култура. 
Въпреки, че за възникване на хететерозиса има различни теории, целенасочените 
изследвания в тази област доказват, че той не може да бъде обяснен с която и да е 
една единствена генетична причина, а е сумарен ефект от действието на различни 
генетични причини - доминиране, свръхдоминиране, неалелно взаимодействие и 
цитоплазматични ефекти (Генова, 1986). Задълбоченият анализ на проявите на 
хетерозис, закономерностите и генетичния контрол при наследяване на 
количествените признаци при царевицата не само допълва теоретичните познания 
за хетерозиса, като биологично явление, но позволява работа с оптимални 
селекционни програми и целенасочен, научнообоснован подход в практическата 
селекция при създаване на хетерозисни хибриди царевица .  
Тези закономерности при царевицата са проучени от редица автори както в 
световен, (Hayman, 1954; Gamble, 1962 а, б; Турбин, 1974) така и в национален 
мащаб (Вълчинков, 1975; Христов, 1983; Генова, 1984; Вълчинкова, 2000; 
Петровска, 2006; Илчовска, 2007; Вълкова, 2013; Йорданов, 2013, 2014). 
Кнежа 442 е нов, високопродуктивен средноран хибрид царевица на Института в 
Кнежа. Признат е през 2010 година, със сертификат № 10896/30.11.2010 и вписан в 
Сортовата листа на РБ. Достига физиологична зрялост за 115-120 дни, група 400-
499 по ФАО. Конкурентен е на предлаганите на зърнения пазар царевични хибриди, 
внос в страната и заема все по-голям дял в зърнопроизводството ни. 
Целта на това изследване е анализ и оценка на преобладаващите генни действия и 
взаимодействия при наследяване на количествени признаци при царевицата, 
връзката им с проявите на хетерозис и генните ефекти, с което се задълбочават 
проучванията за същността на хетерозиса, като биологичен феномен от една 
страна, а от друга се допълва селекционната оценка за този новосъздаден и 
перспективен хибрид на Институт по царевицата - Кнежа.  
 
Материал и методи 
 
Проучването е проведено през периода 2013-2015 г. в полето на Институт по 
церевицата – Кнежа. Обект на проучването е хибрид Кнежа 442 и неговите 
филиални генерации.  
През 2013 година, в селекционното поле на ИЦ – Кнежа, под изолатор са получени 
и размножени майчината (P1) и бащината (P2) форми на хибрид Кн 442 и получена 
първата му генерация - простолинейния хибрид (F1). През следващата 2014 година 
са получени втората хибридна генерация (F2), бекроса към майчината форма 
(BCP1) и бекроса към бащиния компонент (ВСР2). През 2015 година в 
рандомизирани полски опити, по блоков метод, в три повторения, опитна парцелка 
от 30 м

2
 и възприета за региона агротехника, при условия без напояване са 
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изпитани всички филиални генерации. Опитите са заложени в две гъстоти на 
посева – 60 000 р./ха и 75 000 р./ха.  
След цъфтежа са извършени биометрични измервания на растенията по 
проучваните признаци: по 40 растения за P1, P2 и F1, а за F2, BCP1 и ВСР2 – по 120 
растения и събрани същия брой кочани за лабораторна оценка, след реколтиране 
на опитите. 
Статистико-генетическият анализ е извършен на следните параметри: истински и 
хипотетичен хетерозис в F1 и инбредна депресия в F2 (Омаров, 1975); степени на 
доминиране в F1 (Romero and Frey, 1973); генни ефекти при наследяване на 
признаците (Gamble, 1962) и наследяване в широк смисъл (H

2
) по Генчев и др., 

1975 г. 
 
Резултати и обсъждане 
 
Средните стойности от измерванията на проучваните показатели – дължина на 
зърното, тегло на зърно от кочана и рандеман при хибрид Кн 442 (F1), родителските 
му линии (Р1 и Р2) и хибридните поколения F2, ВСР1 и ВСР2 са представени в табл. 
1. Генотиповете са изпитани при две гъстоти на посева - оптимална 60 000 раст/ха 
и завишена 75 000 раст/ха. При тези опити изменението на условията, в които се 
поставят растенията, се постига чрез повишаване гъстотата на посева с 15 000 
раст/ха над оптималната за тяхното развитие, без това да променя останалия 
комплекс от условия на средата. По този начин се проследява от една страна 
характера на генетичния контрол на признаците, а от друга измененията на 
генетичните параметри.  

 
Таблица 1. Средни стойности за признаците дължина на зърното, тегло на зърното 
от кочан, процент на зърното в кочана при хибрид Кн 442 / Table 1. Mean values of 
the traits length of the grain, mass on grains per ear, percent of in the grain in ear of 
hybrid Kn 442 

Признаци / 
Traits 

Гъстота 
на 

посева 
(раст/ха) 

/ Plant 
density 
(p/ha) 

Популации / Populations 

P1 P2 F1 F2 BCP1 BCP2 

 Дължина 
на зърното 

(mm) / 
Length of 
the grain 

(mm) 

60.000 
9,1 

(±0,7) 
8,0 

(±0,1) 
11,1 

(±0,8) 
9,8 

(±1,2) 
10,1 

(±0,9) 
9,7 

(±1,2) 

75.000 
10,2 

(±0,6) 
8,6 

(±1,1) 
11,4 

(±1,2) 
10,1 

(±1,1) 
10,5 

(±1,2) 
1,5 

(±1,2) 

Тегло на 
зърното от 
кочана (гр) 
/ Mass on 
grains per 

ear (g) 

60.000 
109,00 

(±14,30) 
78,50 

(±16,87) 
190,50 

(±26,90) 
136,68 

(±33,09) 
144,10 

(±28,36) 
132,43 

(±29,57) 

75.000 
121,50 

(±14,96) 
98,00 

(±10,81) 
188,00 

(±26,87) 
142,17 

(±23,60) 
145,67 

(±29,07) 
130, 33 
(±33,36) 

Процент 
на зърното 

60.000 
88,47 

(±2,69) 
88,53 

(±3,90) 
87,92 

(±1,72) 
87,86 

(±4,83) 
88,87 

(±3,06) 
87,81 

(±2,62) 
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в кочана 
(%) /  

Percent of 
in the grain 
in ear (%) 

75.000 
90,08 

(±1,62) 
89,91 

(±2,27) 
88,16 

(±1,78) 
88,90 

(±2,72) 
89,73 

(±2,78) 
88,91 

(±4,31) 

 
Измерването и оценката на хетерозисните прояви, както от генетични, така и от 
селекционно-генетични позиции са проведени по методика на Омаров  (1975) и 
отразени в табл. 2. Показани в таблицата са също и стойностите на инбредната 
депресия в F2, наследяемостта в широк смисъл Н

2 
и степените на доминиране в F1 

и F2 (h1 и h2). 
От величината и изменчивостта на коефициента на наследяемост в широк смисъл 
се съди за относителната част от варирането, дължаща се на генетични причини. 
Според Христов и др. (1982) „за селекцията коефициентът на наследяемост има 
много важно значение, тъй като дава възможност обективно да се прецени доколко 
фенотипната ценност на отбирания индивид отразява неговата генотипна ценност 
и да се оцени предварително ефективността на отбора по фенотип при 
селекционна програма, насочена към подобряване на съответния признак‖.  
Представените резултати от измерването на относителния дял на генните ефекти 
при наследяването на дължина на зърното, тегло на зърно от кочана и процента на 
зърното от кочана са представени в табл. 3. 
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Таблица 2. Хетерозис, инбредна депресия и доминиране в F1 и F2 за признаците  дължина на зърното, тегло на зърното от 
кочан, процент на зърното в кочана при хибрид Кн 442 / Table 2. Heterosis effect, inbreding depression and dominance in F1 and 
F2 for the traits length of the grain,  mass on grains per ear, percent of in the grain in ear of hybrid Kn 442 

Признаци / Traits 

Гъстота на 
посева 

(раст/ха) / 
Plant density 

(p/ha) 

Хетерозис в F1 (%) /  
Heterosis effect in F1 (%) Инбредна 

депресия в 
F2 (%) / 

Inbreding 
depression 
in F2 (%)  

Степени на доминиране / 
Degrees of dominance Наследяемост 

в широк 
смисъл (H2) / 
Heritability in 
broad sense 

(H2)  

Хипотетичен 
/ 

Hypothetical  

Истински / 
Real 

h1 h2 

 Дължина на зърното 
(mm) / Length of the grain 

(mm) 

60.000 29.34 21.37 11.89 4.47 4.25 48.2 

75.000 21.01 11.79 10.99 2.55 1.87 4.10 

Тегло на зърното от 
кочана (гр) / Mass on 

grains per ear (g) 

60.000 103.20 74.77 28.25 6.34 5.63 55.81 

75.000 71.30 54.73 24.38 6.66 5.52 19.90 

Процент на зърното в 
кочана (%) /  Percent of in 

the grain in ear (%) 

60.000 -0.66 -0.69 0.06 -19.33 -42.44 69.63 

75.000 -2.04 -2.14 -0.85 -21.65 -25.69 52.11 
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Таблица 3. Генни ефекти в наследяването на признаците дължина на зърното, 
тегло на зърното от кочан, процент на зърното в кочана при хибрид Кн 442/ Table. 3 
Gene effects for inheritance for the traits length of the grain,  mass on grains per ear, 
percent of in the grain in ear of hybrid Kn 442 

Признаци / 
Traits 

Гъстота 
на 

посева 
(раст/ха) 

/ Plant 
density 
(p/ha) 

Генетичен 
фон  / 

Genetic 
background            

(m) 

Адитивни 
Additives           

(a) 

Доминантни  
Dominances                     

(d) 

Епистатни 
взаимодейстия / 

Epistasis 
interactions 

(aa) (ad) (dd) 

 Дължина на 
зърното (mm) / 
Length of the 
grain (mm) 

60.000 0.98 0.04 0.3 0.05 -0.02 -0.08 

75.000 1.01 -1.49 3.32 3.12 -1.57 -6.13 

Тегло на 
зърното от 
кочана (гр) / 

Mass on grains 
per ear (g) 

60.000 136.68 11.67 103.07 6.32 -3.58 9.12 

75.000 142.17 15.33 61.58 -16.67 3.58 60.17 

Процент на 
зърното в 

кочана (%) /  
Percent of in the 
grain in ear (%) 

60.000 87.86 1.06 1.32 1.90 1.09 -2.41 

75.000 88.90 0.82 -0.17 1.67 0.74 -2.65 

 
В резултат от направеното проучване е установено: 
Дължина на зърното: Според  Ринке (по Христов, 1983), ако не се вземе предвид 
многокочанността, основен елемент на продуктивността и добива е дължината на 
зърното в съчетание с увеличен брой редове в кочана.  
Данните в табл. 1 показват повишаване стойностите на признака при всички 
проучвани генерации при по-високата гъстота на посева. Най-голямо е то при 
майчината форма на хибрида (Р1) и при ВСР2 хибридното поколение.  
Отчитат се положителни хетерозисни прояви, по-ясно изразени при оптималната 
гъстота на посева (табл. 2). В наследяването на признака се наблюдава 
положително свръхдоминиране (h1>1), а в F2 - инбредна депресия, което е още 
една доказателство, че в основата на проявите на хетерозиса е хетерозиготността 
(Генчев, 1973). 
Наследяемостта на признака, според класификацията на Генчев (1975) е висока – 
48,20% при оптималната гъстота на отглеждане и ниска – 4,10% при завишената. 
Това показва, че за осъществяване на ефективен отбор по фенотип е необходимо 
предварително да се избере подходящ провокационен фон за отглеждане на 
изпитваните генотипове, при който да се реализира най-висока наследяемост.  
Сравнително най-голям дял в наследяването на дължината на зърното имат 
доминантните (d) и епистатните генни ефекти. От трите типа епистатни 
взаимодействия най-важни са доминантни х доминантни (dd) генни ефекти, които 
са с отрицателен знак и редуцират проявата на признака. Характерът на 
генетичния контрол при наследяването му не се променя при различните условия 
на отглеждане. Резултатите от това проучване подкрепят по-рано установените 
закономерности от Генова (1982), Христов (1983) и Йорданов (2013). 
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Тегло на зърното от кочан: Теглото на зърното е интегрален показател за 
сумарния ефект от комбинираното и индивидуално въздействие на елементите на 
продуктивността – дължина на кочана, брой редове, брой зърна в ред и маса на 
1000 семена (Вълкова, 2013). 
Съпоставяйки средните аритметични на филиалните генерации се вижда, че с най-
висока продуктивност се отличават генотиповете от F1 хибридно поколение, 
следвани от тези на ВСР1, а с най-ниска бащината форма на хибрида (табл. 1). 
Хибрид Кн 442 е високохетерозисен по този показател (табл. 2). Средните 
стойностите на хипотетичния хетерозис от различните гъстоти достигат до 87,25%, 
а тези на истинския - до 64,75%. Стойностите на степените на доминиране в  F1 са 
по-високи от единица, което показва, че наследяването на признака се дължи на 
положително свръхдоминиране. Високите прояви на хетерозис  по отношение на 
теглото на зърното от кочана в първо хибридно поколение са свързани със силна 
инбредна депресия за признака в F2, която достига до 28,25%. 
Анализът на относителния дял на генните ефекти показва, че при наследяване на 
проучвания признак при хибрид Кн 442 основна роля имат доминантните генни 
ефекти, които са с положителен знак и усилват проявата на признака. Адитивните 
генни ефекти също са значителни, но тяхната относителна важност е по-малка.  
От епистатните генни взаимодействия най-голяма роля имат доминантни х 
доминантни (dd) генни ефекти, които са с положителен знак и усилват проявата на 
признака.   
Процент на зърно от кочан: Рандеманът на зърното варира в много малки 
граници (88,04% - 89,30%) при отделните генотипове. Варирането му и при един и 
същ генотип, но при различни гъстоти, също е в тесни граници,  с по-високи 
стойности при завияената гъстота на посева (табл. 1). 
Наблюдава наличие на отрицателени хетерозисни прояви  по отношение на 
рандемана и липса на инбредна депресия в F2 хибридно поколение. Наследяването 
на процента на зърно от кочан става при отрицателно свръхдоминиране (h1<0).  
Наследяемостта на рандемана е висока и при двете гъстоти на отглеждане, което 
позволява отбор по фенотип (табл. 2). 
От генните ефекти при гъстота 60 000 раст/ха най-голям дял в контрола на 
рандемана имат доминантните генни ефекти, а от ефектите на епистатните 
взаимодействия адитивни х адитивни (аа) и адитивните х доминантните (ad). При 
повишената гъстота най-голямо значение за повишаване процента на зърното имат 
епистатните взаимодействия (аа, аd) и адитивните генни ефекти. Доминантните х 
доминантни (dd) генни взаимодействия са с отрицателни стойности и редуцират 
проявата на признака. 
 
От анализа на получените резултати могат да се направят следните 
Изводи: 
 

 За признака дължина на зърното при средноран хибрид Кнежа 442 се 
наблюдава ясно изразен, висок както хипотетичен, така и истински хетерозис и 
висока инбредна депресия в F2. Наследяването на признака се дължи на 
положително свръхдоминиране. Основна роля в генетичния контрол на признака 
имат доминантните и епистатни генни ефекти. От трите типа епистатни 
взаимодействия най-важни са доминантни х доминантни (dd) генни ефекти, които 
са с отрицателен знак и редуцират проявата на признака. 

 Хибрид Кн 442 е високохетерозисен по показателя тегло на зърно от 
кочан. Най-важни в наследяването на признака са доминантните и адитивни генни 
ефекти. От епистатните генни взаимодействия най-голяма роля имат доминантни х 
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доминантни (dd) генни ефекти, които са с положителен знак и усилват проявата на 
признака. 

 Наследяването на рандемана на зърното става при отрицателен 
хетерозис,  липса на инбредна депресия и при преопределящ се при различните 
условия генетичен контрол.   

 
Литература 
 
Вълкова В., 2013. Проучване на хетерозиса и семепроизводството на ново 
поколение хибриди на Институт по царевицата – Кнежа, Дисертация за 
придобиване на образователна и научна степен ―ДОКТОР‖ 
Вълчинков Вл. 1975. Проучване върху хетерозиса при царевицата, Дисертация за 
получаване на научната степен ―Доктор на селскостопанските науки‖, Кнежа. 
Вълчинкова П. 2000. Физилого-генетични проучвания на елементите на 
продуктивността и добива при царевицата, Докт. Дисертация, Кнежа. 
Генова И. 1984. Наследяване на количествени признаци при царевицата на 
изменчивост на генетични параметри. Продуктивност и елементи на 
продуктивността и добива, Генетика и селекция, № 5, с. 323-332 
Генова И. 1986. Количествено-генетични и генетико-селекционни проучвания на 
интродуцирани и местни линии царевица, кандидатска дисертация, ИЦ-Кнежа. 
Генчев Г., Е. Маринков, В. Йовчева, А. Огнянова, 1975. Биометрични методи в 
растениевъдството, генетиката и селекцията, Земиздат, София 
Илчовска М., 2007. Наследяване на количествени признаци при някои хибриди 
царевица. Осма НКМУ „Екологични проблеми на Българското земеделие в 
Европейския съюз‖ НТ т. LII, с. 131-135 
Йорданов Г., 2013. Хетерозис и генни ефекти при наследяване на количествени 
признаци при средно ранен хибрид царевица Кн 435 II. Дължина на кочана, брой 
редове в кочан, тегло на кочана, Science&Technologies, V. III, Number 6, p. 203-207 
Йорданов Г., 2014. Хетерозис и генни ефекти при наследяване на количествени 
признаци при средно ранен хибрид царевица Кн 435 III. Дължина на зърното, брой 
зърна в реда на кочана, процент на зърното в кочана.– Jorn.Of Mount.Agr. On the 
Balkans, № 6, p. 1443-1454 
Омаров Д. С. 1975. К методике учета и оценка гетерозиса у растений. С- х. 
биология, № 1, с. 123-127 
Петровска Н. 2006. Проучване и подобряване на изходен материал за селекция на 
царевицата, Дисертация за придобиване на образователна и научна степен 
―Доктор‖. 
Турбин Н., Л. Хотылева, Л. Тарутина, 1974. Диалельный анализ в селекции 
растений, Минск 
Христов К., П. Христова, Ив. Генова, 1982. Наследяване на количествени признаци 
при царевицата и изменчивост на генетичните параметри. II. Дължина на кочана, 
дължина на зърното и брой редове в кочана, Генетика и селекция, год. 15, № 3, стр. 
200-209 
Христов К., 1983. Генетични основи на селекцията и семепроизводството на 
царевицата, Дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на 
селскостопанските науки‖ 
Gamble, E, 1962a. Gene effects in corn.I. Seperation and relative importanse of gene 
effects for yield.Can. J. Plant. 42. 339-348 
Gamble, E, 1962б. Gene effects in corn. II. Relative importanse of gene for plant Hidht 
certain component attributes of yield. Can. J. Plant. 42. 349-358  
Hayman I. 1954. The theory and analysis of diallel crosses, Genetics, v. 39, p. 789-809 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

423 

 

Romero G., K. Frey. 1973. Inheritance of semidwarfness in several Wheat crosses, Crop. 
Sci., 3, p. 334-337 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

424 
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Резюме 
 
Оценена е екологичната стабилност и пластичност на хибриди царевица от 
различни групи на зрялост Кнежа 307, Кнежа 435, Кнежа 509 и Кнежа 625М по 
признаците добив зърно и дължина на кочана. Екологичните параметри са 
определени по метода на Eberhart и Russell (1966).  
През периода на изследване хибридите проявяват различна пластичност и 
стабилност за изследваните признаци. Нестабилност при високо ниво на добива и 
пластичност спрямо по –добри условия на отглеждане проявяват хибридите Кнежа 
307 и Кнежа 509. Стабилни по добив са Кнежа 435 и Кнежа 625М. 
Висока стабилност по признака дължина на кочана проявяват Кнежа 307 и Кнежа 
435, а средна Кнежа 509. Отзивчив към промяна в условията на средата по този 
признак е Кнежа 625М. 
Kлючови думи: хибриди, екологична пластичност и стабилност, признаци 
 

Ecological evaluation of maize hybrids in different groups of ripeness 
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Аbstract 
 
It was evaluated ecological stability and plasticity of hybrids from different FAO groups 
Knezha 307, Knezha 435, Knezha 509 and Kneja 625M in regard to the traits – grain 
yield and ear length. Ecological parameters are determined by using the method of 
Eberhart and Russell (1966). In the period of examination the hybrids demonstrate 
different plasticity and stability under the examined traits. Lack of stability in case of high 
yield and plasticity at better growth conditions demonstrate hybrids Knezha 307 and 
Knezha 509. Knezha 435 and Knezha 625M are stable at yield.  
High stability on the trait ear length demonstrate Knezha 307 and Knezha 435 and 
medium stability – Knezha 509. Responsive to the environmental changes under this trait 
is Knezha 625M. 
Key words: hybrids, ecological stability and plasticity, traits 
 
Царевицата е една от най-рентабилните земеделски култури в света. По засяти 
площи и значение като фуражна култура и като източник за изхранване на 
планетата тя е на трето място след пшеницата и ориза (Томов, 1997), а на първо по 
производство (Славова, 2015). Царевицата е много добър източник на 
въглехидрати, белтъчини, желязо, витамин B и минерали. Предимствата на 

царевицата пред другите зърнени култури се дължи на широкия генетичен 

потенциал за продуктивност и неограничени възможности за използване 

mailto:ilchovska_mima@abv.bg
mailto:ilchovska_mima@abv.bg
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(Югенхаймер, 1979; Duvick, 1993; Бозаджиев и др., 2009; Бозаджиев и др., 2011 и 
др.). 
Технологичните, хранителни и фуражни качества на царевичното зърно се 
определят от две групи фактори- генетични заложби на хибридите и технология на 
отглеждането им (Томов,1997) При комплексен подход на оценка на генотиповете 
царевица важен момент е определяне степента на ефекта на взаимодеиствие 
генотип-среда. По-малкият размер на това взаимодействие означава по-голяма 
екологична стабилност на хибридите и е предпоставка за по-широк ареал на 
разпостранение (Гацовски, 1998; Вълчинков, 2000; Илчовска, 2004; Илчовска, 2008 
и др.). 
Целта на настоящето изследване е да се направи екологична оценка на хибриди 
царевица от различни групи на зрялост относно признаците добив зърно и дължина 
на кочана спрямо условията на отглеждане. 
 
Материали и методи 
 
Експерименталната работа е проведена през периода 2014-2015г. в опитното поле 
на Институт по царевицата гр. Кнежа. В настоящето проучване са включени четири 
царевични хибрида: Кн 309, Кн 435, Кн 509 и Кн М 625 от различни групи на 
зрялост-FAO 300-399, FAO 400-499, FAO 500-599 FAO над 600. Хибридите са 
изпитани в Конкурсни сортови опити по блоков метод в три повторения с големина 
на реколтна парцелка 10м2. Опитите са изведени на типичен чернозем, без 
напояване в шест гъстоти на посева - 4000р/дка; 4500р/дка; 5000р/дка; 5500р/дка; 
6500р/дка и 7000р/дка. Изучена е реакцията на хибридите по признаците добив 
зърно и дължина на кочана. 
Статистическата оценка на опитите включва двуфакторен диперсионен анализ с 
повторения в условията и параметри на стабилност и пластичност, определени по 
Eberhart & Russell (1966); Пакудин и Лопатина (1984) 
 
Резултати и обсъждане 
 
Средните месечни температури и суми на валежите през вегетацията на 
царевицата (април - септември) за годините на проучване 2014г. и 2015г. както и за 
50 годишен период (1920 - 1969) са представени на фиг. 1. 
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Фиг. 1. Сума на валежите и средни масечни температури през вегетацията на 
царевицата за периода на изследване 
Fig. 1. Mean month temperature sum of the rainfalls trough the hybrids‘ vegetation period 
Двете години на проучване се характеризират с ясно изразени контрасни 
агрометериологични условия, което дава възможност да се направи по-
задълбочена оценка за пластичността и стабилността на хибридите по отношение 
на изследваните признаци. Сумите на валежите за периода на изследване (2014 - 
2015) са по-високи в сравнение с тези от 50 годишните наблюдения. 
Разпределението им по месеци е крайно неравномерно. Количеството на 
падналите валежи през по – хладните месеци април – юни е по-високо в сравнение 
с критичните за царевицата юли и август. Особено показателно е за 2015г. където 
през тези месеци (юли 20,8mm и август 38,7mm) се наблюдава валежен дефицит, а 
средномесечните температури са сравнително по-високи. Съществената разлика в 
сумата на падналите валежи и по-благоприятната средномесечна температура 
през през периода на залагане на репродуктивните органи, опрашване и оплождане 
на царевицата през 2014г. обясняват по-доброто представяне на изследваните 
признаци. 
За по-обективна оценка на взаимодействието генотип-среда е необходимо 
изследваните материали да бъдат изпитани в по-широк кръг от условия на средата 
като различни нива на торене, поливни и неполивни условия, различни гъстоти на 
посева, срокове на сеитба, години на изпитване и др. (Гацовски, 1998; Гацовски, 
Христов, 1998; Вълчинков, 2000; Вълчинкова, Вълчинков,1990; Илчовска, 2004; 
Илчовска, 2008 и др.). 
В настоящето изследване известна представа за влиянието на комплекса от 
условия на средата върху добивността на хибридите може да се добие от 
влиянието на гъстотата на посева и реакцията на хибридите при смяна на 
реколтната година. 
Резултатите от двуфакторния дисперсионен анализ на признаците потвърждават 
различията в условията на средата през периода на изследване. За признака добив 
зърно вариансите на факторите хибриди и условия са достоверни. За признака 
дължина на кочана вариансът на фактора хибриди е достоверен, а на другия не е т. 
е. условията са еднакви. Вариансът на повторения в условията също е 
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недостоверен, което е показател за точността на опитите. Взаимодействието 
хибрид х условия и за двата признака е достоверно, което е обективна 
предпоставка за определяне на параметрите на стабилност: коефициента на 
регресия-bi и неговия варианс-Si

2
 (табл. 1). 

 
Таблица 1. Дисперсионен анализ на изследваните признаци 
Table 1. Analysis of variance for the characters studied 

Източник на 
вариране/Source of 

variation 

Степени на 
свобода/df 

Сума на 
квадратите/SS 

Варианси/MS F 

Хибриди/Hybrids 3 
1) 202098,26 
2) 128,41 

67366,09
++

 
42,80

++
 

52,75 
97,85 

Условия/Environments 11 
1) 1787618,02 
2) 7,51 

162510,73
++

 
0,68 

127,24 
1,56 

Хибриди х 
условия/Hybrids х 
Environments 

33 
1) 803905,18 
2) 31,95 

24360,76
++

 
0,97

++
 

19,07 
2,21 

Повторения в 
условията/Replication in 
the environments 

8 
1) 13474,56 
2) 1,11 

1684,32
++

 
0,14 

1,32 
0,32 

Случайни отклонения 
(грешки)/Eroos 

88 
1) 112390,09 
2) 38,49 

1277,16 
0,44 

 

Общо/Total 143 
1) 2919486,10 
2) 207,47 

  

1) Добив зърно kg/dka/grain yield, kg/dka 
2) Дължина на кочана/Ear length, cm 
 
++

Достоверност при Р=1% 
++

Significance of P=1% 
 
Първият параметър описва линейното поведение на всеки хибрид при промяна на 
условията на средата, а вторият показва в каква степен съответстват емпиричните 
и теоритичните значения на признака, разположени на линията на регресия 
(Пакудин, Лопатина, 1984). Когато стойностите на bi са под 1 (bi<1) хибридите 

показват повишена стабилност към условията на средата, а над 1 (bi1) повишена 
отзивчивост (пластичност) към промяна на тези условия. Когато стойностите на Si

2
 

не се различават достоверно от 0 се наблюдава добро съвпадение на емпиричните 

и теоретичните резултати на линията на регресия, а когато Si
2
0 поведението на 

проучвания признак е по-сложно увеличава се екологичната нестабилност. 
Средните стойности на изследваните признаци и параметри на екологична 
стабилност и пластичност са представени на табл. 2. При сравняване на хибридите 
през периода на изследване най-висок добив е реализиран от средно ранния 
хибрид Кн 435, следван от ранния Кн 307 и късния хибрид Кн625М. По отношение 
на признака дължина на кочана с най-дълги кочани е Кн 509, следван от Кн 625М. 
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Таблица 2. Средни стойности и параметри на екологичната стабилност и 
пластичност изследваните показатели 
Table 2. Mean values and parameters of ecological stability and plasticity 

Хибриди/
Hybrids 

Признаци/Chracters  bi Si
2
 

Kn 307 

1) Добив зърно kg/dka/Grain 
yield, kg/dka 
2) Дължина на кочана, cm/Ear 
length, cm 

931,55 
20,56 

1,14 
0,67 

425343,79 
0,23 

Kn 435 

1) Добив зърно kg/dka/Grain 
yield, kg/dka 
2) Дължина на кочана, cm Ear 
length, cm 

1013,00 
20,27 

0,44 
0,18 

3257122,28 
0,06 

Kn 509 

1) Добив зърно kg/dka/Grain 
yield, kg/dka 
2) Дължина на кочана, cm Ear 
length, cm 

919,18 
22,66 

1,53 
0,95 

21578,49 
0,11 

Kn 625M 

1) Добив зърно kg/dka/Grain 
yield, kg/dka 
2) Дължина на кочана, cm Ear 
length, cm 

931,16 
21,65 

0,89 
2,20 

4586,85 
0,37 

  
948,72 
21,28 

1,00 
1,00 

 

 
На фиг.2 графично е показано разпределението на хибридите по среден добив, 
отнесени към среден добив от опита и по стойности на bi,отнесени към 

теоретичната стойност на bi (bi1). Хибридът Кн 509 има доста висока стойност за 
регресионния коефициент bi=1,5. Това показва, че този хибрид е отзивчив към по-
добри условия на отглеждане, явявайки се нестабилен при неблагоприятните 
условия на 2015г. Хибридите Кн 307 и Кн 625М с еднакви средни добиви имат 
различни, но близки стойности за bi. По-пластичен т. е. отзивчив към по-добри 
условия на отглеждане е Кн 307 с bi=1,14 и по-висока стойност на Si

2
. Хибридът Кн 

625 е стабилен при условията на отглеждане. Той е с регресионен коефициент 
bi=0,89 и се отличава с най-нисък варианс т. е. емперичните му стойности се 
приближават към теоритичните. С най-стабилен и висок добив за условията на 
отглеждане е Кн 435. 

𝒙   

𝒙   
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Фиг. 2. Разпределение на хибридите спрямо средните стойности на признака и bi. 
Fig. 2. Distribution of hybrids about mean values of the trait and bi. 
 
Относно признака дължина на кочана като елемент на добива, най-стабилен за 
условията на отглеждане е отново хибрид Кн 435 с много ниски стойности за bi и Si

2
 

(bi=0,17; Si
2
=0,57) (табл. 2; фиг. 3). Кн 509 се отличава с така наречената средна 

стабилност със стойност за bi (bi=0,95) близка до теоритичната и нисък варианс. За 
останалите хибриди, според данните на регресионния коефициент Кн 307 е 
стабилен, а Кн 625М проявява пластичност за признака дължина на кочана поради 
доста високата му стойност bi=2,19. 
 

 
Фиг. 3. Разпределение на хибридите спрямо средните стойности на признака и bi. 
Fig. 3. Distribution of hybrids about mean values of the trait and bi. 
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Изводи 
 
•За изследвания период (2014-2015) хибридите Кн 307, Кн 435, Кн 509 и Кн 625М 
проявяват различна стабилност и пластичност по признаците добив зърно и 
дължина на кочана. 
•Нестабилност при високо ниво на добива и пластичност спрямо по-добри условия 
на отглеждане проявяват хибридите Кн 307 и Кн 509 
•Стабилни по добив за периода са хибридите Кн 435 и Кн 625М. 
•Висока стабилност по признака дължина на кочана проявяват Кн 307 и Кн 435. 
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Резюме 
 
Проучването е извършено в периода Май 2016-Февруари 2017 г. в 
Производствената лаборатория за in vitro размножаване в ИО- гр. Пловдив. В 
резултат на извършената експериментална работа, е отчетена възможността за 
индукция на калус от различни растителни експланти на in vitro растения от род 
Актинидия (Actinidia chinensis Planch ), сорт Hayward. В калусната тъкан за пръв път 
в България е индуцирана пролиферация и са получени цели растения –
регенеранти, впоследствие успешно вкоренени. Растителни експланти от in vitro 
култивирани растения (листа и стъбла) са платирани  на хранителни среди за 
индукция на калус К и К1. Двете среди (Диманов,1987), са с еднакъв минерален и 
витаминен състав, различна концентрацията на растежните регулатори BAP и IBA. 
Регенеранти са индуцирани в калусна тъкан от  стъблени експланти на среда Р1 
(Диманов, 1987) на 15 – 20

-я
  ден след като калусите са заложени на среда за 

регенерация. Получените регенеранти  са успешно вкоренени на среди на основата 
на MS ( Murashige and Skoog,1962), с два различни ауксина IBA и IAA. 

Ключови думи: Актинидия, калуc, регенеранти, мултипликация, вкореняване, in 

vitro 
 

Plants regeneration from callus tissue of genus (Actinidiа chinensis Planch) cv. 
Hayward 
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Abstract 
 
The study was carried out in period May 2016 – February 2017, in the production 
laboratory for in vitro propagation of Fruit Growing Institute – Plovdiv. As a result of a 
experimental work, it is reported the opportunity for callus induction from different plant 
explants from in vitro plants of (Actinidia chinensis Planch), cultivars Hayward.In callus 
tissue for a first time in Bulgaria it is induced whole plants prolifiration - 
regenerants,subsequently successfully rooted.Explantes from  in vitro cultivated plants 
(leafs and steams) are palted on nutrient media for callus induction K and K1. The both 
media are (Dimanov, 1987), with same mineral and vitamins ingredients but different 
concentration of growth regulators BAP and IBA. Regenerants was produced in callus 
tissue from steam explantes  on R1 (Dimanow, 1987) media 15-20 days after the callus 
are cultivated for regeneratin. Regenerated plants are rooting successfully on MS ( 
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Murasige and Skoog, 1962) tissue culture nutrient media, with two different auxines IBA 
and IAA.  
Key words: Actinidia, callus, regenerants, multiplication, rooting, in vitro    
 
Въведение 
 
Познатият сорт e разработен от Hayward Wright в Авондале, Нова Зеландия през 
1924. Това е най-широко разпространен сорт в света. Кивито е важна култура 
заради съдържанието на много полезни вещества.Поради тази причина културата 
се наложи масово на пазара. Размножаването чрез тъкани и органи култури е една 
от тези алтернативи. Разработена е eфективна процедура за индуциране на калус 
от различни части на растението при киви (Akbas, et al. 2006). Освен при киви 
индукция на калус е направено и при други растения: ябълки (Caboni et al., 2000), 
акация (Vengadesan et al., 2000), пшеница (Качакова и сътр., 2015),  и др. Все 
повече факти се натрупват в полза на генерирани изменения in vitro, особено при 
системата експлант- калус- регенерант. Авторите доказват, че отклоняващите се 
форми, желани при култивиране in vitro, се явяват нов и богат източник на 
гeнетично разнообразие ( Dimanov, 1994 ; Yan, 2008; Dencic, 2011). Целтта на 
изследователската работа беше, да се проучат възможностите за индуциране на 
калусогенез в условия in vitro от раязлични растителни експланти от  Actinidiа 
chinensis Planch сорт Hayward. 
  
Материали и методи 
 
Експеримернталната работа беше изведена за получаване на регенеранти от 
калус, както и вкореняване на същите от род Актинидия (Actinidia chinensis Planch ), 
сорт Hayward. За източник на експланти- листни и стъблени сегменти са използвани 
in vitro култивирани растения. Листните експланти, нарязани на сегменти с 
големина 1/1 сm и стъблата с дължина около 1-1,5 сm са култивирани на агарова 
среда в бурканчета със 70 ml съвместимост. Растителният материал е отгледан на 
тъмно при температура 24±1°C и влажност 75% във фитостатна камера. За 
индуциране на калус са изпитани хранителните среди К и К1 (Диманов, 1987). Те 
представляват комбинация от няколко основни среди за тъканно култивиране, а 
именно: макроелементи МS (Murashige and Skoog, 1962) микроелементи (Heller, 
1953) и витамини МW (Morel and Wetmore, 1951). Разликата между двете среди е в 
различната концентрация на фитохормоните BAP и NAA. (Таблица 1) 
Таблица 1. Химичен състав на различните хранителни среди за индукция на калус 

                                                                          Хранителни среди               
Компоненти                        
                                                                      K                                  K1 

 Макроелементи                                 100% MS                       100% MS 
Микроелементи                                100% Heller                    100% Heller 
Витамини                                                  MW                              MW 
BAP mg/l                                                      1                                  2 
NAA mg/l                                                     3                                  6 
Захароза g/l                                                20                                 20 
Агар g/l                                                      6.00                              6.00 
PH                                                             5, 6-5, 8                      5, 6-5, 8          

 
Получените калуси бяха заложени на среди за индуциране на рагенеранти Р и Р1 
(Диманов, 1987). Химичния състав между двете среди е еднакъв: макроелементи 
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МS (Murashige and Skoog, 1962) микроелементи (Heller, 1953) и витамини МW (Morel 
and Wetmore, 1951). Разликата е в концентрацията на растежните регулатори BAP и 
IAA. (Таблица 2) 
 
Таблица 2. Химичен състав на различните хранителни среди за регенерация на 
нови растения 

                                                                      Хранителни среди             
Компоненти              
                                                                    Р                                 Р1 

Макроелементи/                                   100% MS                    100% MS 
Микроелементи                                100%   Heller              100% Heller 
Витамини/                                                  MW                              MW 
BAP mg/l                                                      2                                  4 
IAA mg/l                                                    0, 5                               0, 5 
Захароза g/l                                                20                                 20 
Агар g/l                                                      6.00                              6.0 
PH                                                           5, 6-5, 8                         5, 6-5, 8 
 

 
Растенията  регенеранти с цел мултиплициране на материала се заложиха на MS 
среда- 2‗, при която имаме увеличаване на захарозата на 40 g/l среда (Таблица. 3). 
 
Таблица 3. Химичен състав на хранителната среда за мултипликация на растения 

                                                                       Хранителна среда   
Компоненти                                                             2'- MS 

Макроелементи                                                     100% MS 
Микроелементи                                                     100% MS 
Витамини                                                                     MS                              
BAP mg/l                                                                     0, 7    
IAA mg/l                                                                     0, 01                                
Захароза g/l                                                                 40                                 
Агар g/l                                                                      6.00                               
PH                                                                          5, 6-5, 8                           

 
Новополучените растения са култивирани на среди В4 и В6 съдържащи 

само ауксин (IBA и IAA)  които осигуриха ризогенезата на малките 
растения.(Tаблица 4; Фиг. 1). Всичките среди за култивиране във всички етапи от in 
vitro методът са със съдържание на агар 6 g/l и PH 5,6-5,8. Стерилизацията на 
всички хранителни среди е извършена при 121 ºС за 20 min и налягане 1 atm. 
Общо бяха използвани по 10 листни и 10 стъблени експланта, разделени по 5 за 
двете хранителни среди за индуциране на калус. 
 
Tаблица 4. Химичен състав на хранителните среди за вкореняване на 
размножените растения 

                                                                        Хранителни среди              
Компоненти                       
                                                                     B4                                 B6 

Макроелементи                                     50% MS                    50% MS 
Микроелементи                                    100% MS                  100% MS                    
Витамини                                                 MS                               MS 
IBA mg/l                                                      /                                   1 
IAA mg/l                                                    0, 5                                 / 
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Захароза g/l                                               20                                 20  
Агар g/l                                                      6.00                              6.00 
PH                                                          5, 6-5, 8                          5, 6-5, 8 

 
Фигура 1.Вкоренени растения 
 

 
 

 
Резултати и обсъждане 
 
Индуцирането на калус се наблюдава в 3 от 5 

-те
 листни експланти на среда К и при 

всички 5 експланта на среда К1. При стъблените сегменти при 2 експланта имаме 
индукция на калус на среда К и при 3 на среда К1. (Фиг. 2 и Фиг. 3). 
 
 Фигура 2.Индуциран калус от листни експалнти при  две различни среди 
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Фигура 3.Индуциран калус от стъблени експалнти при  две различни среди 
 

 
 
Калусогенезътът при всички експланти се наблюдава след 15

-тия 
ден. Получените 

калуси са с светло- зелен цвят, със зърнеста, рехава структура, подходящ за 
последваща дефиренцияция и регенерация на нови растения. След 20-25

-тия
 ден , 

все още недостатъчната калусна тъкан е суб-култивирана на същата хранителна 
среда(Фиг.4).  
 
Фиг. 4 Оформенна калусна маса от стъблени клетки 
 

 
 
Средите К и К1 са разработени за индукция на калус при тютюна (Диманов, 1987), 
но успешно се използват за получаване на калус и при други видове растения, като 
пшеница (Dimanov et al., 1994), ориз (Sohou et al., 1994), лоза (Ройчев и др., 2002) и 
др. Двете срди имат различна концентрация на цитокинини и ауксини и еднакъв 
състав и концентрация на микроелементи, макроелементи и витамини,които в 
комбинация с растежните регулатори предизвикват недеференцирано делене на 
клетките. 
След 25

-тия 
ден органогинетичната калусна тъкан е прехфърлена на среда за 

регенерация. Пролиферация на растенията е получена от стъблени експланти на 
на среда Р1 (фиг. 5). 
 
 

0

5

K K1

5 5 
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3 

40% 60% 

бр.стъблени експланти брой индуцирани калуси 

% индуцирани калуси 
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Фиг. 5. Калус, индуциран от стъбло с регенерант 
 

 
 При останалите експланти регенеранти на цели рстения не се наблюдава.(Таблица 
5). 
 
Tаблица 5. Получен брой  регенеранти от стъблени и листни калусни тъкани 

Xран. среда       бр. листен калу      бр. регенеранти        бр. стъблен калус       
бр.рег. стъбла 

P                                    5                               3                                    2                              
0 
P1                                  5                               5                                    3                              
3 

 
След 35

-тия  
добре развитите регенеранти (фиг.6) са мултиплицирани на малки 

резници с размери 1-1,5 cm и заложени на среда за мултипликация- 2'. От 3-те 
регенерирали растения  са получени  нови 14 растения. Това показва   коефициент 
на мултипликация ≈ 4,67.(Фиг. 7) Последната стъпка от този цикъл е вкореняване 
на растенията. На 17

-тия 
ден ризогенез се наблюдава на среда B4, а на В6 ризогенез 

има след 25
-тия 

ден.(Фиг. 8) 
 
Фиг. 6.Регенерирало цяло растениe   
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Фиг. 7 Мултиплицирани растения на среда 2' 
 

 
 
Фиг. 8 Вкоренени растения на среда В4 
 

 
 
Заключение 
 За девет месеца калусна тъкан се индуцира при хранителни среди К и К1от 
различни растителни експланти на сорт Hayward. Калусите са с бяло-зелено 
оцветяване с рехава структура, подходяща за последваща регенерация. 
 Пролиферация на цели растения се получиха от стъблени сегменти на 
хранителна среда Р1. 
 Регенерантите са успешно размножени на среда 2' с висок к.м ≈ 4,67 
 Растенията са вкоренени на хранителни среди В4 и В6, като 100% 
вкореняване имаме на хранителна среда В4 с 0,5 mg/l IAA. 
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Резюме 
Резултатите от изведена експериментална работа с 18 регенерантни линии 
обикновена зимна пшеница беше осъществен обобщен сравнителен анализ на 
биометричните признаци в колекционен питомник. По отношение на тези признаци  
спрямо стандартния сорт Садово1 се различават линии с родителски форми 
♀Тунджа  x ♂  Катя и ♀Садово1 x ♂ Здравко. 
Резултатите от сравнителения анализ на технологичните показатели от 
регенерантни линии пшеница показаха съществени различия по отношение на 
стандартния сорт при някой  линии с родителски форми  ♀Тунджа  x ♂  Катя и 
♀Здравко x ♂Садово1 по показателя хектолитрова маса. При останалите 
показатели съществени различия не са отчетени.  
Изследванията от клъстеризационната процедура извършена с SPSS отразяваща 
групирането на клъстерите на изследваните 18 регенерантни линии и стандартния 
сорт Садово1 показаха  разпределение в четири групи. На най-ниско ниво тоест с 
най- малко относително разстояние и в две големи групи на по голямо относително 
разстояние. Наличието на голям брой групи показва  голямо разнообразие по 
отношение на изследваната колекция. 
Ключови думи:обикновена пшеница, регенерантни линии, биометричнит признаци, 
сравнителения анализ, колекционен питомник 
 
Увод  
 
Основната цел на  всяка програма по селекция на пшеницата е създаване на 
сортове с висок продуктивен потенциал, притежаващи комплекс от биологични и 
стопански качества, устойчиви на биотични и абиотични стресови фактори и  
подходящи за отглеждане при система на намалени вложения в производството 
(Рачовска и др., 2003; Димова и др., 2006; Иванова и Ценов, 2009; Ценов и др., 
2009). Добивът на зърно е показател, чиято годишна стойност се определя от 
взаимодействието на генотипа с условията на средата (Терзиев, 2000; Tsenov et al., 
2006). Този признак е комплексен и до голяма степен се влияе от факторите на 
околната среда (Akcura et al., 2005).  
За достигане на селекциони цели от изключителна важност е създаването и 
идентифицирането на генетично разнообразие като първа стъпка от класическия 
селекционен процес.  
Наред с класическите методи на селекция се използват и тези на растителните 
биотехнологии, за разкриването на нови източници, носители на полезни гени. 
Приложението им за създаване на нови линии и сортове е основна тенденция в 
съвременната селекция при пшеницата 
През 1981година е публикуван обзорен материал от Larkin and Scowcroft, в който се 
анализираха потомците на регенеранти, получени in vitro. Авторите установяват, че 
растителната тъканна култура представлява един нов източник за генетическо 
разнообразие а самият цикъл на тъканно и клетъчно култивиране генерира 
мутационните изменения. Редица изследователи, (Larkin and Scowcroft 1981) 

mailto:roni.2005@abv.bg
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наблюдавайки отклоненията от изходната форма, са обяснявали измененията като 
модификационни или експериментална грешка.  
Целта на изследователската работа е сравнителна характеристика по стопански и 
качествени показатели на регенерантни линии обикновена зимна пшеница 
Материали и методи 
 
В опитното поле на ИРГР – Садово бяха проведени тригодишни изследвания с 18 
линии от пшеница за подбор на изходен  материал по следните показатели:  
а/ За определяне на добива: изпитваните линии пшеница бяха заложени след 
предшественик фуражен грах в стандартна схема в 4 повторения по 12 m

2
 с челна и 

тилна охрана от по 1 m
2
 

б/ технологични показатели на зърното - седиментационна стойност по метода на 
Пумпьянский /1961/; маса на 1000 зърна, хектолитрова маса 
 
Таблица 1 Колекция регенерантни линии обикновена зимна пшеница  

 

№  Линии 

1 Садово1 st 

2 ♀ Катя x ♂ Тунджа 

3 ♀ Катя x ♂ Тунджа 

4 ♀ Катя x ♂ Тунджа 

5 ♀ Катя x ♂ Тунджа 

6 ♀ Катя x ♂ Тунджа 

7 ♀ Катя x ♂ Тунджа 

8 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 

9 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 

10 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 

11 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 

12 ♀Садово1 x ♂ Здравко 

13 ♀Садово1 x ♂ Здравко 

14 ♀Садово1 x ♂ Здравко 

15 ♀Садово1 x ♂ Здравко 

16 ♀ Здравко x ♂ Садово 

17 ♀ Здравко x ♂ Садово 

18 ♀ Здравко x ♂ Садово 

 



ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

442 

 

 
 
Снимка 1 Клас от сорт КМ-135 

 

 
Снимка 2 Масов посев на регенерантни линии обикновена зимна пшеница 
 
Резултати и обсъждане 
 
На табл.2, 3 са отразени резултатите от обобщените данни на отбраните 
регенерантни линии пшеница за трите години на проучване и са обработени с 
Дисперсионен и Сравнителен анализ. Анализът е направен  по два метода : 
  LSD – предназначен за сравнение със стандартния сорт и  Duncan- 
предназначен за многопосочни сравнения. 
Резултатите от таблици 2, 3 показват съществени различия на  признака добив:  По 
отношение на този признак  спрямо стандартния сорт се различават линии с 
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родителски форми ♀Тунджа  x ♂  Катя и ♀Садово1 x ♂ Здравко. По показателя 
брой класчета  в клас се отличават при линии с родителски форми ♀Катя x ♂  
Тунджа. Не са отчетени съществени различия по признаците височина на 
растението, обща братимост,  брой продуктивни братя а по другите изследвани 
признаци се наблюдават еденични случай на съществени различия. 
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Таблица 2 Обобщен сравнителен анализ на биометричните признаци на отбрани регенерантни линии пшеница  

 № Линии 
Добив Височина Oбща братимост Брой прод. братя 

LSD Duncan LSD Duncan LSD Duncan LSD Duncan 

1 Садово1    799   799   
d
 89,1 89,1

a
 4,9 4,9

a
 4,3 4,3

 a
 

2 ♀ Катя x ♂ Тунджа    804
n.s.

   804  
c
 91,3 

n.s.
 91,3

 a
 4,4

 n.s. 
 4,4

a
 3,8 

n.s.
 3,8

a
 

3 ♀ Катя x ♂ Тунджа    804
n.s.

   804 
 c
 78,0

 n.s.
 78,0

 a
 5,1

 n.s.
 5,1

 a
 4,7

 n.s.
 4,7

a
 

4 ♀ Катя x ♂ Тунджа    650*   650    
 f
 92,8 

n.s.
 92,8

 a
 4,8

 n.s.
 4,8

 a
 4,5

 n.s.
 4,5

a
 

5 ♀ Катя x ♂ Тунджа    692*   692    
e
 73,6

 n.s.
 73,6

 a
 4,8

 n.s.
 4,8

 a
 4,1

 n.s.
 4,1

a
 

6 ♀ Тунджа x  ♂ Катя    870*   870 
b
 82,6

 n.s.
 82,6

 a
 4,7

 n.s.
 4,7

 a
 4,1

 n.s.
 4,1

a
 

7 ♀ Тунджа x  ♂ Катя    949*   949
a
 78,6

 n.s.
 78,6

 a
 4,9

 n.s.
 4,9

 a
 4,1

 n.s.
 4,1

a
 

8 ♀ Тунджа x  ♂ Катя    948*   948
a
 88,0

 n.s.
 88,0

 a
 4,8

 n.s.
 4,8

 a
 4,4

 n.s.
 4,4

a
 

9 ♀ Тунджа x  ♂ Катя    794
n.s.

   794   
d
 90,1

 n.s.
 90,1

 a
 4,5

 n.s.
 4,5

 a
 4,0

 n.s.
 4,0

a
 

10 ♀Садово1 x ♂ Здравко    848
n.s.

   848 
b
 87,5

 n.s.
 87,5

 a
 4,5

 n.s.
 4,5

 a
 4,1

 n.s.
 4,1

a
 

11 ♀Садово1 x ♂ Здравко    805
n.s.

   805  
c
 83,1

 n.s.
 83,1

 a
 4,6

 n.s.
 4,6

 a
 3,9

 n.s.
 3,9

a
 

12 ♀Садово1 x ♂ Здравко    865*   865 
b
 83,4

 n.s.
 83,4

 a
 4,7

 n.s.
 4,7

 a
 4,1

 n.s.
 4,1

a
 

13 ♀Садово1 x ♂ Здравко    874*   874 
b
 90,6

 n.s.
 90,6

 a
 4,5

 n.s.
 4,5

 a
 3,9

 n.s.
 3,9

a
 

14 ♀ Здравко x ♂ Садово    947*   947
a
 87,2

 n.s.
 87,2

 a
 5,1

 n.s.
 5,1

 a
 4,1

 n.s.
 4,1

a
 

15 ♀ Здравко x ♂ Садово    813
n.s.

   813 
b
 88,9

 n.s.
 88,9

 a
 5,0

 n.s. 
 5,0

 a
 3,9

 n.s.
 3,9

a
 

16 ♀ Здравко x ♂ Садово    813
n.s.

   813 
b
 84,1

 n.s.
 84,1

 a
 4,6

 n.s.
 4,6

 a 
4,0

 n.s.
 4,0

a
 

17 ♀ Здравко x ♂ Садово    733*   733    
e
 85,1

 n.s.
 85,1

 a
 4,7

 n.s.
 4,7

 a
 4,2

 n.s.
 4,2

a
 

18 ♀ Здравко x ♂ Садово    809
n.s.

   809 
b
 81,5

 n.s.
 81,5

 a
 4,7

 n.s.
 4,7

 a
 4,5

 n.s.
 4,5

a
 

19 ♀ Здравко x ♂ Садово    688*   688    
e
 82,4

 n.s.
 82,4

 a
 4,8

 n.s.
 4,8

 a
 4,1

 n.s.
 4,1

a
 

n.s.  - не съществена разлика 

*     - доказаност при α=0,05 

a, b, c……. степен на доказаност по критерия на Duncan при грешка α=0,05 
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Таблица 3 Обобщен сравнителен анализ на биометричните  признаци на отбрани регенерантни линии пшеница  

 № Линии 
Бр. зърна в гл. клас 

Дължина на клас 
(cm) 

Брой класчета в 
клас 

Маса зърна главен 
клас 

LSD Duncan LSD Duncan LSD Duncan LSD Duncan 

1 Садово1 41,1 41,1
a
 9,1 9,1

 a
   17,9 17,9 

b
   1,2 1,2 

b
 

2 ♀ Катя x ♂ Тунджа 36,1 
n.s.

 36,1
a
 8,9

 n.s.
 8,9

a
   19,0* 19,0

a
 1,3

 n.s.
 1,3 

b
 

3 ♀ Катя x ♂ Тунджа 47,8
 n.s. 

 47,8
 a
 9,5

 n.s.
 9,5

 a
 18,6 

n.s.
 18,6 

b
   1,8* 1,8

a
 

4 ♀ Катя x ♂ Тунджа 44,2
 n.s.

 44,2
 a
 8,8

 n.s.
 8,8

 a
 18,7

 n.s.
 18,7 

b
 1,5

 n.s.
 1,5 

b
 

5 ♀ Катя x ♂ Тунджа 44,5
 n.s.

 44,5
 a
 8,5

 n.s.
 8,5

 a
   17,0*    17,0  

c
 1,3

 n.s.
 1,3 

b
 

6 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 38,2
 n.s.

 38,2
 a
 9,3

 n.s.
 9,3

 a
 18,5

 n.s.
 18,5 

b
 1,5

 n.s.
 1,5 

b
 

7 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 38,3
 n.s.

 38,3
 a
 8,7

 n.s.
 8,7

 a
 18,1

 n.s.
 18,1 

b
 1,4

 n.s.
 1,4 

b
 

8 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 36,5
 n.s.

 36,5
 a
 8,3

 n.s.
 8,3

 a
   17,7* 17,7  

c
 1,5

 n.s.
 1,5 

b
 

9 ♀ Тунджа x  ♂ Катя   34,7*     34,7 
b
 8,1*  8,1  

b
 18,0

 n.s.
 18,0 

b
 1,3

 n.s.
 1,3 

b
 

10 ♀Садово1 x ♂ Здравко 42,3
 n.s.

 42,3
 a
 8,3

 n.s.
 8,3

 a
   17,0* 17,0  

c
 1,4

 n.s.
 1,4 

b
 

11 ♀Садово1 x ♂ Здравко 38,3
 n.s.

 38,3
 a
 8,9

 n.s.
 8,9

 a
 18,0

 n.s.
 18,0 

b
 1,4

 n.s.
 1,4 

b
 

12 ♀Садово1 x ♂ Здравко 41,6
 n.s.

 41,6
 a
 9,3

 n.s.
 9,3

 a
 18,5

 n.s.
 18,5 

b
 1,3

 n.s.
 1,3 

b
 

13 ♀Садово1 x ♂ Здравко 41,7
 n.s.

 41,7
 a
 9,7

 n.s.
 9,7

 a
 18,2

 n.s.
 18,2 

b
 1,2

 n.s.
 1,2 

b
 

14 ♀ Здравко x ♂ Садово 39,3
 n.s.

 39,3
 a
 9,3

 n.s.
 9,3

 a
 18,1

 n.s.
 18,1 

b
 1,3

 n.s.
 1,3 

b
 

15 ♀ Здравко x ♂ Садово 37,5
 n.s.

 37,5
 a
 9,7

 n.s.
. 9,7

 a
 18,3

 n.s.
 18,3 

b
 1,3

 n.s.
 1,3 

b
 

16 ♀ Здравко x ♂ Садово 37,7
 n.s.

 37,7
 a
 9,2

 n.s.
 9,2

 a
 18,1

 n.s.
 18,1 

b
 1,3

 n.s.
 1,3 

b
 

17 ♀ Здравко x ♂ Садово 42,7
 n.s.

 42,7
 a
 8,2*  8,2  

b
 18,6

 n.s.
 18,6 

b
 1,5

 n.s.
 1,5 

b
 

18 ♀ Здравко x ♂ Садово   35,3*     35,3 
b
 9,0

 n.s.
 9,0

 a
 18,7

 n.s.
 18,7 

b
   1,6* 1,6

a
 

19 ♀ Здравко x ♂ Садово   34,5*     34,5 
b
 8,5

 n.s.
 8,5

 a
   17,2*    17,2  

c
   1,6* 1,6

a
 

n.s.  -не съществена разлика 

*     -доказаност при α=0,05 

a, b, c……. степен на доказаност по критерия на Duncan при грешка α=0,05 
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Сравнителен анализ отразен на табл.4 показва съществени различия по 
отношение на стандартния сорт Садово1 при някой регенерантни линии с 
родителски форми  ♀Тунджа  x ♂  Катя и ♀Здравко x ♂Садово1 по 
показателя хектолитрова маса. При останалите показатели съществени 
различия не са отчетени. 

 
Таблица 4 Сравнителен анализ на технологичните показатели от 
регенерантни линии пшеница  
 

№  Линии 
Хектолитрова маса Маса на 1000 зърна Седимент число(cm3) 

LSD Duncan LSD Duncan LSD Duncan 

1 Садово1 80,4 80,4 
b
  36,6 36,6

a
    9,7 9,7

a
 

2 ♀ Катя x ♂ Тунджа 78,4 
n.s.

 78,4 
b
 29,3 

n.s.
 29,3

 a
 8,8 

n.s.
 8,8 

a 

3 ♀ Катя x ♂ Тунджа 81,1 
n.s.

 81,1
 b
 34,3

 n.s.
 34,3

 a
 9,1

 n.s.
 9,1

 a
 

4 ♀ Катя x ♂ Тунджа 80,2
 n.s.

 80,2
 b
 34,1

 n.s.
 34,1

 a
 9,3

 n.s.
 9,3

 a
 

5 ♀ Катя x ♂ Тунджа 80,2
 n.s.

 80,2
 b
 34,4

 n.s.
 34,4

 a
 9,5

 n.s.
 9,5

 a
 

6 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 80,9
 n.s.

 80,9
 b
 35,0

 n.s.
 35,0

 a
 9,3

 n.s.
 9,3

 a
 

7 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 81,3
 n.s.

 81,3
 b
 34,2

 n.s.
 34,2

 a
 8,9

 n.s.
 8,9

 a
 

8 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 79,3
 n.s.

 79,3
 b
 33,9

 n.s.
 33,9

 a
 9,3

 n.s.
 9,3

 a
 

9 ♀ Тунджа x  ♂ Катя   86,2*     86,2
a
 34,2

 n.s.
 34,2

 a
 9,0

 n.s.
 9,0

 a
 

10 ♀Садово1 x ♂ Здравко 83,1
 n.s.

 83,1
 b
 33,7

 n.s.
 33,7

 a
 9,4

 n.s.
 9,4

 a
 

11 ♀Садово1 x ♂ Здравко 83,1
 n.s.

 83,1
 b
 36,9

 n.s.
 36,9

 a
 8,7

 n.s.
 8,7

 a
 

12 ♀Садово1 x ♂ Здравко 84,5
 n.s.

     84,5
a
 37,5

 n.s.
 37,5

 a
 9,3

 n.s.
 9,3

 a
 

13 ♀Садово1 x ♂ Здравко 82,1
 n.s.

 82,1
 b
 32,8

 n.s.
 32,8

 a
 8,5

 n.s.
 8,5

 a
 

14 ♀ Здравко x ♂ Садово 83,0
 n.s.

 83,0
 b
 34,2

 n.s.
 34,2

 a
 8,9

 n.s.
 8,9

 a
 

15 ♀ Здравко x ♂ Садово   85,0*     85,0
a
 36,1

 n.s.
 36,1

 a
 9,0

 n.s.
 9,0

 a
 

16 ♀ Здравко x ♂ Садово 81,1
 n.s.

 81,1
 b
 38,0

 n.s.
 38,0

 a
 9,4

 n.s.
 9,4

 a
 

17 ♀ Здравко x ♂ Садово 82,4
 n.s.

 82,4
 b
 34,9

 n.s.
 34,9

 a
 9,5

 n.s.
 9,5

 a
 

18 ♀ Здравко x ♂ Садово 82,2
 n.s.

 82,2
 b
 36,3

 n.s.
 36,3

 a
 8,9

 n.s.
 8,9

 a
 

19 ♀ Здравко x ♂ Садово 82,0
 n.s.

 82,0
 b
 36,5

 n.s.
 36,5

 a
 9,2

 n.s.
 9,2

 a
 

n.s.  -не съществена разлика 

*     -доказаност при α=0,05 

a, b, c……. степен на доказаност по критерия на Duncan при грешка α=0,05 
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Фигура 1 Дендограма на клъстеризационната процедура 
 
На фиг.1 е отразен резултата от клъстеризационната процедура извършена с SPSS 
отразяваща групирането на клъстерите на изследваните 18 регенерантни линии и 
стандартния сорт Садово1. Те са разпределени в четири групи на най-ниско ниво 
тоест с най- малко относително разстояние и в две големи групи на по голямо 
относително разстояние. Наличието на голям брой групи показва  голямо 
разнообразие по отношение на изследваната колекция. Към първия кластер с най-
малко разстояние се отнасят линии 7,  8,  14. Линиите 7, 8  са с родителски форми 
♀Тунджа  x ♂  Катя а линия 14 с родителки форми ♀Здравко x ♂Садово1. 
Втората група включва линии с номера 1, 2, 3, 9, 11, 15, 16, 18. В тази група побада 
и стандартния сорт, което показва: 
Най-голямо сходство стандарта има с някой родителски форми на ♀Тунджа  x ♂  
Катя и ♀ Катя x ♂ Тунджа  /2, 3, 9/ и с повече ♀Здравко x ♂Садово1/15, 16, 18/ 
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В трета група попадат линиите 6,  10,  12,  13 всички с родителки форми ♀Садово1 
x ♂ Здравко. 
В четвърта група попадат две линии 5, 19 съответно ♀ Катя x ♂ Тунджа   и 
♀Здравко x ♂Садово1.Към тази последна група на по-голяма дистанция се 
присъединяват линиите 4, 17 които са част от родителските групи на предходните. 
Регенерантните линии пшеница  от описаните 4 групи се характеризират с висока 
степен на близост. 
В стойностите на биометричните признаци, технологичните показатели и химичните 
резултати на по-голямо разстояние определяйки го като второ ниво на сходство 
образуват изследваните линии пшеница от 2 и 3 група описани по горе. 
И втората група от второ ниво е присъединяването на линиите пшеница 4, 17 към 
четвърта група от първо ниво образувана от 5 и 19. 
За тези две линии можем да кажем на първо ниво нямат сходство с останалите. 
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Резюме 
В резултат на изведена експериментална работа с 14  линии от обикновена зимна 
пшеница беше осъществен подбор на линии отличаващи се  по определени 
стопански показатели. Зрели зародиши от подбраните регенерантни линии бяха 
инокулирани на 7 хранителни среди с различен състав на основните компоненти и 
растежни регулатори за изпитване на възможностите за индуциране на калус,  
Резултатите от изследването показаха, че хранителна среда по Murashige-
Skoog/1962/, която  не съдържа растежни регулатори не се предизвиква развитие 
на калус от заложените зародиши. В хранителните среди съставени по Murashige-
Skoog, съдържащи съответно кинетин и BAP по 2 m/l, се отчете  развитие на калус 
в ниска степен – средно 3,25% с кинетин и 8,21 % с BAP. Най-добре е изразено 
влиянието на 2,4-D, чиято концентрация в хранителна среда по MS, снабдена с 
витамини по Linsmaier-Skoog/1965/ се изпита от 1 mg/l до 4 mg/l. 
Многопосочния сравнителен анализ показва, че  разликите между отчетените 
числови стойности за броя на калусообразуване са статистически не доказани и 
всички изследвани хранителни среди се различават една от друга. 
В изследването се установи с изявен регенерационен потенциал е калусът получен 
на среди 6 и 7. Среди 6, 7  са съставени с макроелементи, микроелементи и 
витамини по среда MS като 2.4 D лисва от тази среди. Добавени са  100 mg/ l - 
meso-inositol, 500-казеин хидролизат,  като на среда 7 се включва 2 mg/ l – BAP.   
Ключови думи: пшеница, регенерантни линии, зрели зародиши, инокулиране, 
калус, in vitro. хранителна среда 
 
Увод  
 
В нашето съвремие растителните биотехнологии разширяват все повече своя 
обхват, като естествен резултат от развитието на науката определено място заемат 
приложението на техниките за отглеждане In vitro на органи, тъкани и клетки, 
растителномолекулярната биология и генетичната инженерия. (Атанасов, 2001; 
Друмева., Ю. Енчева, И. Белчев, Н. Ненова, П. Иванов, 2006) 
Съвремените приложения на растителните биотехнологии, които имат аграрно и 
екологично значение, включват тъканни култури и микроразмножаване, диагностика 
на болести при растенията, генетични инженерство, геномика, протеомика, 
метаболомика, биоинформатика.(Атанасов, А., 2001)       Основната цел на  всяка 
програма по селекция на пшеницата е създаване на сортове с висок продуктивен 
потенциал, притежаващи комплекс от биологични и стопански качества, устойчиви 
на биотични и абиотични стресови фактори и  подходящи за отглеждане при 
система на намалени вложения в производството (Рачовска и др., 2003; Димова и 
др., 2006; Иванова и Ценов, 2009; Ценов и др., 2009 
Въвеждането на нови клетъчни технологии в комбинация с методите на 
класическата генетика ще допринесе за практическо използване, както и за 
справяне с основните проблеми на генетиката, биотехнологиите и физиология на 
растенията. Методът на култивиране на изолираните клетки и тъкани на изкуствени 

mailto:roni.2005@abv.bg
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хранителна среда при стерилни условия (ин витро) е наречен култура от изолирани 
тъкани и придобива особено значение във връзка с възможността за използването 
му в областта на биотехнологиите (Kulaeva, 2000, Диманов, 1990, Dencic, 2011, 
Милкова, 2000). 
Съставът на хранителните среди, използвани за ембриокултивиране, е различен и 
е съобразен с изискванията на съответния растителен вид.  Основно приложение 
методът намира при междувидовата хибридизация и за ускоряване на 
селекцоонния процес. Днес това направление от растителните биотехнологии, 
известно под общото понятие тъкани култури, намира приложение, като разширява 
възможностите на традиционната селекция за създаване, размножаване и 
подържане на растения с ценни стопански качества, за създаване на генетично 
разнообразие и преодоляване бариерата на несъвместимост. (Друмева., Ю. 
Енчева, И. Белчев, Н. Ненова, П. Иванов, 2006.) 
За реализирането на ембриокултивиране при пшеницата са изследвани два типа 
хранителни среди, които могат да бъдат означени като среда за калусогенез и 
среда за диференциация.  
 Целта на изследователската работа е  проучване на възможностите за 
инокулиране на зряло ембрио за индуциране на калусогенез в условия in vitro.  
 
Материали и методи 
 
Изследванията по темата на дисертационния труд бяха проведени в лаборатория 
по растителни биотехнологии в ИРГР ‖ Константин Малков‖- гр. Садово през 
периода 2014-2016 г 
 
Таблица 1 Колекция от регенерантни линии обикновена зимна пшеница 

№  Линии 

St Садово1 

1 ♀ Катя x ♂ Тунджа 

2 ♀ Катя x ♂ Тунджа 

3 ♀ Катя x ♂ Тунджа 

4 ♀ Катя x ♂ Тунджа 

5 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 

6 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 

7 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 

8 ♀ Тунджа x  ♂ Катя 

9 ♀Садово1 x ♂ Здравко 

10 ♀Садово1 x ♂ Здравко 

11 ♀Садово1 x ♂ Здравко 

12 ♀Садово1 x ♂ Здравко 

13 ♀ Здравко x ♂ Садово 

14 ♀ Здравко x ♂ Садово 
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Експерименталната работата по получаване на регенеративен калус от 
избрания изходен материал се проведе в Лабораторията по растителни 
биотехнологии. Зрелите семена се обеззаразиха посредством традиционната 
методика, която включва дезинфекциране на семената чрез поставяне за 1 минута 
в 70% етилов алкохол за 10 минути, стерилизация с 0.3 % разтвор на живачен 
двухлорид / HgCl2/, последвано от трикратно измиване със стерилна дестилирана 
вода за по 1 минута. Стерилизираните семена се поставиха върху стерилна 
филтърна хартия в петриеви блюда, за престояване в термостат за 24 часа при 
температура 25 

0
С до набъбване на семената.  

Зародишите от набъбналите семена се изолираха асептично и се 
култивираха на агарова среда в колби с обем 400 ml,  със скутелума нагоре. 
Експлантите се отглеждаха на тъмно при температура 25±1

0
С и влажност 75% във 

фитостатна камера. За намиране на най-подходяща хранителна среда, 
предизвикваща индуциране на калус зародишите се култивираха на 7 хранителни 
среди с различен състав на отделните компоненти/ табл. 2/.  
Таблица 2. Състав на хранителните среди 

 
Koмпоненти Хранителни среди 

1 2 3 4 5 6 7 

Макроелементи MS MS MS MS MS MS MS 

Микроелементи MS MS MS MS MS MS MS 

Витамини LS LS LS LS MS MS MS 

2.4 D /mg/ l / 1,0 2,0 3,0 4,0 - - - 

meso-inositol /mg/ l / 100 100 100 - 100 100 100 

Казеин хидролизат /mg/ l / - - - 500 500 500 500 

Захароза /g/ l  30 30 30 30 30 30 30 

Агар /g/ l / 7 7 7 7 7 7 7 

АБК /mg/ l / - - - - - - - 

Kinetin /mg/ l / - - - - - 2,0 - 

BAP /mg/ l / - - - - -  2,0 

 
Макроелементите и микроелементите на хранителните среди са по Murashige-
Skoog  /1962/ /MS/ и модификации от нея. Като въглехидратен източник е 
използвана захароза 30 g/l и агар 7.0 g/l, с рh на средите 5.6. Стерилизацията е 
извършена за 20 min при 120

0
С и налягане 0.9 atm.  

При всички варианти се използваха еднакъв брой зародиши – 15 при 4 повторения. 
 
Резултати и обсъждане 
 
Резултатите от проведеното изследване на 14 линии обикновена зимна пшеница 
показваха  за влиянието на хранителната среда върху степента на развитие на 
калус от зрели зародищи са представени на табл. 3. Формирането на калус се 
предизвиква от наличието на ауксини и цитокинини в хранителната среда в 
зависимост от приложената концентрация, с които се предизвиква 
недиференцирано делене на клетките. Тази констатация се потвърждава и от 
конкретните резултати. Хранителна среда 5 не съдържа растежни регулатори и в 
нея не се наблюдава развитие на калус от заложените зародиши. В хранителни 
среди 6 и 7, съдържащи съответно кинетин и BAP по 2 m/l, се отчита  развитие в 
ниска степен – средно 3,25% с кинетин и 8,21 % с BAP. Най-добре е изразено 
влиянието на 2,4 D, чийто концентрация в хранителни среди 1, 2 , 3 и 4 нараства от 
1 до 4 mg/l, така както нараства степента на калсусообразуване – от 11,10%  с 1 
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mg/l до 42,50% с 4 mg/l. Влиянието на отделните генотипове не е така ясно 
изразено, както изразената тенденция за  
 
Резултатите от извършен двуфакторен дисперсионен анализ при който фактори 
подложени на анализ са регенерантните линии пшеница и хранителната среда. 
Резултатете от сравнителната оценка между средния брой калуси са посочени в 
табл. 3, 4, 5 
 
Таблица 3 Сравнителен анализ на показателя среден брой калуси отчетени в 
различни хранителни среди 

Хранителна среда Duncan 

1   0,1181   
d
 

2   0,1581  
c
 

3   0,2476 
b
 

4   0,4210
a
 

5   0,0000      
g
 

6   0,0286     
f
 

7   0,0933    
e
 

a, b, c……. степен на доказаност по критерия на 
Duncan при грешка α=0,05 

 
Многопосочния сравнителен анализ по метода на Duncan /табл 3/ за изследваните 
хранителни среди показва, че разликите между отчетените числови стойности за 
броя на калусообразуване са статистически не доказани. 
Анализа показва, че всички изследвани хранителни среди се различават една от 
друга. 
В табл. 4 е отразен сравнителен анализ между регенератните линии пшеница на 
фона на изследваните хранителни среди. Отразена е оценката по два метода: 
• LSD – метод отразяващ разликите на базата на стандартния сорт  Садово1. 
• Duncan - метод отценяващ всички възмажни разлики  между изследваните 
регенератни линии. 
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Таблица 4 Сравнителен анализ между средните стойности отчетени за 
регенерантните линии 

Сортови линии Duncan LSD 

Садово1    0,1456 
b
 0,1456 

♀ Катя x ♂ Тунджа      0,1660
a
      0,1660* 

 ♀ Тунджа x  ♂ Катя    0,1469
ab

      0,1469
n.s.

 

 ♀Садово1 x ♂ Здравко    0,1442 
b
      0,1442

n.s.
 

♀ Здравко x ♂ Садово1    0,1592
ab

      0,1592
n.s.

 

n.s.  -не съществена разлика 

*     -доказаност при α=0,05 

a, b, c……. степен на доказаност по критерия на Duncan при грешка 
α=0,05 
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Табл. 5  Многопосочен сравнителен анализ между средния брой калуси отчетени за регенерантните линии пшеница в съответната 
хранителна среда 
 

Сортови линии 
Хранителна среда  

1 2 3 4 5 6 7 

Садово1  0,1143    
ijk

  0,1524  
ghi

 0,2381  
cdf

 0,3905 
b
 0,0000      

n
  0,0476   

lmn
 0,0762   

jkl
 

♀ Катя x ♂ Тунджа    0,1333   
hij

  0,1810  
fgh

 0,2762 
cd

 0,4762
а
 0,0000      

n
  0,0000      

n
 0,0952  

ijkl
 

 ♀ Тунджа x  ♂ Катя  0,0952    
ijkl

  0,1333    
hij

 0,2096 
cde

 0,4000 
b
 0,0000      

n
  0,0667  

klm
 0,1238  

ijk
 

 ♀Садово1 x ♂ Здравко  0,1429  
ghi

  0,1333    
hij

 0,2286  
def

 0,4190 
b
 0,0000      

n
  0,0190    

mn
 0,0667    

klm
 

♀ Здравко x ♂ Садово1  0,1048     
ijkl

  0,1905 
efg

 0,2857  
def

 0,4190 
b
 0,0000      

n
  0,0095      

n
 0,1048  

ijkl
 

a, b, c……. степен на доказаност по критерия на Duncan при грешка α=0,05 
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От данните представени в табл. 4 се наблюдава, че стандартния сорт Садово1 
съществено се отличава от линия ♀ Катя x ♂ Тунджа. Разликите с  с останалите линии 
пшеници са не доказани тоест те съвпадат с групата на стандарта по изследвания 
показател. С линии, чиито средния брой калуси не се различават съществено, имат 
една и съща буква в ранга си. 
В табл.5 е представен многопосочен сравнителен анализ, отразяващ средния брой 
калусообразуване на фона на всяка една хранителна среда. 
От направеното проучване отразено в табл5 се наблюдава,че с най – висок среден 
брой калуси от изследваните линии са получени в хранителна среда 4. / среда К  
Диманов, 1987/. 
Най – висока стойност е отчетена при ♀ Катя x ♂ Тунджа статистически различавайки 
се от останалите линии в тази хранителна среда.(фиг 1) 
Следващите с по – високи стойности по изследвания показател са на фона на 
хранителна среда 3 / среда LS 1965 г., с удвоено количество 2  MS, 2 mg/ l АБК/, като 
отново статистическа различима от останалите линии се откроява ♀ Катя x ♂ Тунджа . 
(Фиг.2 ) Средите за индукция на калус съдържаха 2.5 mg/ l  2.4 D  Най – ниски 
стойности са получени на хранителни среди 6, 7 /среди MS  1962/  + 2 mg/ l BAP  и  
отсъствие на 2.4D,  които статистически се различават от получените стойности в 
останалите среди.  
 

Фигура 1 Плътен компактен калус на линия  ♀ Катя x ♂ Тунджа на  
среда К  Диманов  1987 
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Фигура 2 Плътен компактен калус на линия  ♀ Катя x ♂ Тунджа на 
среда среда LS 1965 г 

 

 
 

В изследването се установи с изявен регенерационен потенциал е калусът получен 
на среди 6 и 7. Среди 6, 7  са съставени с макроелементи, микроелементи и 
витамини по среда MS като 2.4 D лисва от тази среди. Добавени са  100 mg/ l - 
meso-inositol, 500-казеин хидролизат,  като на среда 7 се включва 2 mg/ l – BAP.   

 
Фигура 3 Плътен регенерационен калус на линия  ♀ Садово 1 x ♂ Здравко  на среда 

на среда 7 с 2 mg/ l – BAP 
 

 
 

Изводи 
 

При куртивирането на зрели зародиши от 14-те линии върху хранителни среди с 
различни растежни регулатори, най-добре е изразено влиянието на 2,4-D.  
Изпитваните хранителни среди са съществено различими по състав. Регенерантната 
линия с родителски форми  ♀ Катя x ♂ Тунджа по брой калуси съществено се 
различава от останалите проучваните линии. Хранителна среда 4/ среда К  Диманов, 
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1987/ е най – благоприятна по изследвания показател. Регенератна линия  ♀ Катя x ♂ 
Тунджа е с най – висока степен на доказаност по критерия на Duncan при грешка 
α=0,05. Хранителни среди среди /6, 7 табл 3 / са перспективни за регенерациония 
потенциал при изследваните  регенерантни  линии пшеница. 
Отделните генотипове реагираха еднопосочно в различните комбинации и варианти, 
което потвърждава по-силното влияние на фактора, стимулиращ 
калусообразователния процес – ауксина 2,4-D. Получените насочващи резултати могат 
да бъдат основа за разгръщане на по-детайлни изследвания с нови стимулатори и с 
различни концентрации. 
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Новият български сорт Никибо, обикновена зимна пшеница, с подобрен 
продуктивен потенциал 
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Резюме 
 
Основна цел на всяка селекционна програма е създаването на сортове, съчетаващи в 
себе си висок продуктивен потенциал и добри качествени показатели при различни 
екологични условия. Сортът Никибо е създаден по метода на междусортовата 
хибридизация от кръстоска на сортовете Ника Кубани х Прелом. Индивидуалният 
отбор е извършен по комплекс от признаци, устойчивост на полягане, устойчивост на 
болести, студоустойчивост и всички структурни елементи на добива. След получаване 
на селекционен номер ПП 787 линията влиза в контролни и конкурсни изпитвания в 
периода от 2004 до 2012 г. Сорт Никибо е с оптималното съчетаване на висока 
продуктивност и много добра продуктивна братимост и едрина на зърното. 
Ключови думи: обикновена зимна пшеница, нов сорт, продуктивност 

 
The new Bulgarian winter wheat variety Nikibo, with improved productive potential 

 
Blagoy Andonov 

 
Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov”, Sadovo, 2 Droujba str., 4122, 

Bulgaria 
 

e-mail: blg_an@abv.bg 
 

Abstract 
The main purpose of any breeding program is the creation of varieties combining high 
productive potential and good quality indices, for different environmental conditions. Cultivar 
Nikibo was created by the method of the hybridization from a cross between the varieties 
Nika Cuba x Prelom. Individual pedigree selection was done in the complex of signs, 
resistance to lodging, disease resistance, cold resistance and all structural elements of the 
yield. After receiving selection number PP787, the line enters the control and competitive 
trials from 2004 to 2012. The cultivar Nikibo is the optimum combination of high productivity 
and very good productive tillering and grain size. 
Key words: winter wheat, new variety, productivity 
 
Увод 
Селекционната програма по пшеница в ИРГР Садово има редица постижения при 
създаване на нови сортове пшеница. Основна цел на всяка селекционна програма е 
създаването на сортове, съчетаващи в себе си висок продуктивен потенциал и добри 
качествени показатели при различни екологични условия, както и определена 

mailto:blg_an@abv.bg
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устойчивост на болести, неприятели и плевели (Димова и Рачовска, 2006). Въпросът за 
създаването на сухоустойчиви сортове пшеница с голяма екологическа пластичност не 
е нов за Института в Садово. Това селекционно направление е продиктувано от 
климатичните условия, при които е ситуиран института и от зародишната плазма която 
лежи в основата на създадените сортове (Бояджиева, 2002).  
Изборът на сорт е от първостепенно значение за получаване на високи и стабилни 
добиви (Рачовска Г., и кол., 2012). Сортовете обикновена зимна пшеница на ИРГР в 
Садово големи площи от посевите в страната и особенно в Южна България - до над 
75% през годините(Бояджиева, Д.1999). В тези сортове като цяло е постигнат прогрес в 
потенциала на продуктивност. По отношение на потенциал на продуктивност на класа 
заслужава внимание сорт Прелом. Формирането на дълъг и многоцветков клас - 
типичен за този сорт, е една от възможностите за повишаване на броя зърна на клас и 
съответно брой зърна на единица площ. При конкурсни опити сорт Прелом е превишил 
стандарта Садово 1 средно с 13%,като една от причините за това предимсво са 
параметрите на класа. Сорт Прелом има и някои недостатъци. 
В изпълнение целта на проекта по създаване на нови сортове и зародишна плазма 
обикновена зимна пшеница с основния комплекс от признаци – висока продуктивност, 
качествено зърно, устойчиви на абиотични и биотични стресови фактори за сухите 
условия на страната, по метода на междусортова хибридизация са получени набор от 
селекционни материали с редица полезни качества. 
 
Материал и метод 
 
Сортът Никибо е създаден по метода на междусортовата хибридизация от кръстоска 
на сортовете Ника Кубани х Прелом. Единият от родителските компоненти е руският 
сорт Ника Кубани, като майчина форма и сорт Прелом. Тази кръстоска е част от 
хибридизационна програма с използване на сорт Прелом като донор на продуктивните 
възможности на класа му. Хибридизацията между двата сорта е извършена през 1999г. 
След прилагане на схемите на селекция, чрез съчетание на масов и индивидуален 
отбор с цел проследяване и отбор на потомства след разпада до F4 и излъчване на 
най-добрите. Индивидуалният отбор е извършен по комплекс от признаци, устойчивост 
на полягане, устойчивост на болести, студоустойчивост и всички структурни елементи 
на добива. След получаване на селекционен номер ПП787 линията влиза в контролни 
и конкурсни изпитвания в периода от 2004 до 2012 г.  
 
Резултати и обсъждане 
 
Характеристики на сорта 
Притежава продуктивен клас – средно дължина 10.2 сm при 9.25 сm за сорт Садово 1. 
Класът е добре озърнен (снимка 1). Броят на зърната в клас е 46.0 при 35.4 за сорт 
Садово 1. Теглото на зърната в клас е 2.1 g при 1.55 g за сорт Садово 1. Масата на 
1000 зърна за Никибо е 44.0g при Садово 1 - 42g.  
Никибо е от групата на средно-ранните сортове. Изкласява 1 ден по-рано от сорт 
Садово 1 или наравно с него.  
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 Снимка 1 
 

Високопродуктивен сорт зимна пшеница. За 5 годишен период на изпитване /2005-
2009/ в ИРГР-Садово от сорт Никибо е получен добив зърно 792 kg/da и е превишил 
стандартният сорт Садово 1 (686 kg/da). Превъзхожда Садово 1 с 15.4 % или 105 kg/da 
(таблица1).  

 

Таблица 1 Многогодишни данни за добивите зърно на сортове и кандидат сортове 

зимна обикновена пшеница включени в КСО 2009 година, ИРГР-Садово 

 

На таблица 2 са представени част от данните на конкурсен сортов опит за реколтна 
2012 г., където е видно превишението с 14,8% по добив зърно спрямо стандартния 
сорт или с доказана разлика при GD0,1% от 92,4 kg зърно на декар.  

Посев. 

№ 

Сортове 

и линии 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

X 

 

% 

Год 

бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

608/Садово1 Сад.1 662.2 719.7 529.3 837.8 682.9 686.4 100.0 5 

237 / 

Безостая 1 
Без.1 596.0 668.3 554.0 841.0 635.8 659.0 96.0 5 

ПП 787 / 

Никибо 
5201 767.0 773.3 635.8 955.6 827.7 792.0 115.4 5 
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Сорт Никибо е с добра братимост в резултат на което формира плътен посев. 
Притежава добра устойчивост на полягане, много по-добра от тази на сорт Прелом. 
Стъблото на сорт Никибо е по-ниско от това на сорт Прелом с 10сm.  
По технологични качества принадлежи към група Б - среден с повишена сила. 
Хектолитровата маса на Никибо е  79 kg, при 81 kg/l за Садово 1. Устойчив е на 
оронване.     
Реакция сорт Никибо към биотичен и абиотичен стрес 
    Никибо е с добра устойчивост към причинителите на кафявата ръжда и на 
стъблената ръжда. Чувствителен е към причинителя на брашнестата мана, но 
инфекцията остава в ниските етажи на растението. Притежава много добра 
сухоустойчивост. По студоустойчивост е на нивото на сорт Садово 1 и Безостая 1. 
Подходящ е за отглеждане на богати почви при балансирано хранене. 
Сортът е изпитван за биологични и стопански качества от ИАСАС три години 2010 – 
2012 г. След признаване на сорт Никибо от ЕК на ИАСАС сортът е защитен в патентно 
ведомство със сертификат №11031 от 30.12 2013г. 
Сортът е признат от ИАСАС към група Б – средни с повишена сила пшеници със 
следните характеристики: 

 Сортът е средно ранен. Продължителността на вегетационния период  варира 
от 208 до 244 дни. 

 Сортът притежава средно ниво на студоустойчивост. 

 Средно за периода на изпитване масата на 1000 зърна е 44.4 g, при 39.3 g за 
―Енола‖.  

 Хектолитровата маса е средно 76.35 kg/l, при 77.4 kg/l за сорт ―Енола‖, като 
варира от 70.0 до 85.9 kg/l.  

 Броят класоносни стъбла на m
2
 преди прибиране средно за периода на 

изпитване е 718 бр., при 675 бр. за ―Енола‖. 

 На естествен инфекциозен фон сортът е високо устойчив към фузариум по 
класа и чувствителен на брашнеста мана и кафява ръжда, но без това да влияе на 
добива.  

 Зърното прораства в ниска степен – средно за периода 4.83 %, при 2. 5 % за 
сорта стандарт ―Енола‖. 
 
Изводи 
Постигнато е скъсяване на стъблото при новия сорт Никибо спрямо родителският сорт 
Прелом средно с 10 см. 
Сорт Никибо е с оптималното съчетаване на висока продуктивност и много добра 
продуктивна братимост и едрина на зърното. Това съчетание ще доведе до по-добри 
икономически резултати за фермерите поради високия добивен потенциал на сорта, а 
като добавим и много добрите технологични и хлебопекарни качества на зърното е 
заявка за един успех на този сорт пшеница. 
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Таблица 2. Резултати от изпитване на линии обикновена зимна пшеница реколта 
2012 година 
 

N 

по 

ред 

посе- 

вен 

№ 

Сорт 

Добив 

зърно 

кg/dа 

Отн 

добив 

% 

D 

кg/dа 

Височ. 

на 

раст. 

см. 

дата 

на 

изкл. 

Маса 

на 

1000 

зърна 

гр. 

Хект. 

маса 

(kg/l) 

се- 

дим. 

ml 

2011г. 

Тест. 

Число 

р. 

2011г. 

Студоуст. 

при 

-20
о
С 

Устойч 

на бр. 

мана 

Уст. 

на 

к. ръжда 

31.05 -

07.06 

11г. 

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 

1 
 

608 
Садово 1  626,05 100.0 0 74 04.05 45,5 76.0 42 80 І 10S4 30MS 

2 
 

237 
Безостая 1  693,53 110,8 67,48 85 05.05 45,0 75.0 44 98 І 5S2 30MS 

3 
 

277 
Победа 674,35 107,7 48,3 87 04.05 45,0 74.8 36 132 ІІІ 20S2 30MS 

4 
 

 
Енола 691,63 110,5 65,58 65 03.05 42,0 78.4 39 172 І 0 20MS 

5 
 

ПП787 
Никибо 718,45 114,8 92,4 80 03.05 49,5 75.6 50 113 ІІ 0 20MS 

GD- 5% = 42.56кg/da ; GD- 1 %= 56.51кg/dа; GD- 0.1 % = 73.32кg/dа  St1 
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Инициативи за стимулиране развитието на биологичното земеделие в 
България 
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Резюме 
Настоящата публикация изтъква ролята и приноса на Висше училище по 
агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив в развитието на 
биологичното земеделие в България чрез инициативите, които организира с цел 
популяризиране на неговите предимства и за стимулиране на развитието му. 
Представени са проекти и инициативи (в т.ч. конференции и семинари) в областта 
на биоземеделието, текущи курсове за обучение на земеделски производители и 
др. Специално внимание е отделено на организирането на Деня на биологичното 
земеделие по време на Международната селскостопанска изложба „АГРА―, 
датиращо от 2009 г. и учредената през 2012 г. специална награда Лауреат 
„БИОФАКТОР― за принос в развитието на биоземеделието в Бълагрия.    
Ключови думи: биологично земеделие, инициативи, награда „Биофактор― 
Summary 
This publication highlights the role and contribution of the University of Agribusiness and 
Rural Development (UARD) - Plovdiv in the development of organic farming in Bulgaria 
through the initiatives it organizes in order to promote its advantages and to stimulate its 
development. Presented are projects and initiatives (including conferences, seminars, 
etc.) in the field of organic farming, current training courses for farmers, etc. Particular 
attention has been paid to the Organic Farming Day organized at the ‗AGRA‘ 
International Agricultural Exhibition, dating back to 2009, and the special award Laureate 
"BIOFACTOR" for the contribution to the development of organic farming in Bulgaria. 
Key words: organic farming, initiatives, ―Biofactor‖ award 
 
Въведение 
Интересът към биологично земеделие в България се увеличава с всяка изминала 
година. Показателно за това е увеличеният брой на регистрираните оператори и на 
площите, заети с биологично производство. Към края на 2015 г. общият брой на 
регистрираните в Министерство на земеделието и храните биологични оператори е 
6 173 – с 2 081 броя повече в сравнение с предходната година и близо шест пъти 
повече спрямо 2011 г. (Таблица 1).  
Таблица 1. Оператори в система на контрол (в това число и подизпълнители) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Брой оператори в 
системата на контрол 

1 054 3 750 3 995 4 092 6 173 

* Източник: МЗХ: по данни от годишните доклади на контролиращите лица на биологичното 

производство. 

От тях, 5 921 са производители, 161 преработватели на биологична продукция и 91 
търговци (вносители, износители, търговци на едро и дребно). През 2015 г. 
площите, обхванати от системата на контрол на биологично производство, достигат 
118 571 ха (без да се включват сертифицираните екологично чисти райони, от които 
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се събират диворастящи култури), което е с близо 60% повече спрямо предходната 
година. През 2015 г. площите в система на контрол заемат дял от 2,4% от общата 
използвана земеделска площ в страната и 1,9% от общите площи, декларирани по 
СЕПП, при съответно 1,5% и 0,96% през 2014 г. Към края на 2015 г. 21 543 ха или 
18,2% от общите площи в система на контрол за годината, са преминали период на 
преход. 
Като образователна институция в областта на агробизнеса и развитието на 
регионите мисията на ВУАРР в голяма степен е насочена да провежда обучение, 
което да възпитава младите хора в екологосъобразно отношение към околната 
среда, към опазване на природата в името на здравето на човека и бъдещите 
поколения. Ето защо, целта на тази публикация е да покаже как висшето училище 
популяризира биологичното земеделие и полага усилия да мотивира все повече 
фермери да преминат към биологично производство - чрез множеството 
инициативи, организирани от ВУАРР през последните години с цел запознаване на 
студенти, земеделски производители, обществеността и др. с:  

- Основната концепция и принципи на биологичното земеделие - с неговите 
предимства и недостатъци; 
- Нормативната уредба и стандартите, която трябва да се спазват; 
- Иновативни технологии за управление на вредителите, почвите и околната 
среда; 

- Маркетингови стратегии за реализиране на биологичната продукция; 
- Икономическите аспекти на биологичното производство; 
- Добрите практики у нас и в страни от Европейския съюз и извън него. 
 
1. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – двигател в 
развитието на биоземеделието на международно ниво 
 
1.1. Членство на ВУАРР в IFOAM  - От 2012 г. ВУАРР чрез секция „Биологично 
земеделие―  на  своя Институт за регионални изследвания (ИРИЗ) членува в 
Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM) - 
едновременно в двете международни организации – IFOAM EU Group и IFOAM 
WORLD. Членството в тази организация дава възможност да следи състоянието на 
биологичното земеделие в различни страни чрез разнообразието от информация, 
която получава и да бъде съпричастно към  законодателни предложения и 
промени, за различни инициативи на междунаордно ниво, в т.ч. конгреси, семинари 
и др.   
 
1.2. Международни проекти на ВУАРР в областта на биоземеделието – През 
последните 15 г. преподавателите и студентите на ВУАРР участват активно в 
международни проекти във връзка с образователната и  научноизследователска 
дейности, обмена  на добри практики и трансфер на  иновационни технологии в 
областта на биологичното земеделие. Такъв е имиджът на висшето училище и в 
международен план – образователна и  научноизследователска институция с голям 
опит в подготовката и управлението на проекти с иновационна насоченост. В 
таблица 2 са представени някои от по-важните международни проекти, които 
висшето училище изпълнява 
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Таблица 2. Международни проекти на ВУАРР в областта на биологичното 
земеделие 

№ Международни проекти Цели, задачи и иновативни резултати 

1. еЕкофермерство – Курсове по 
екофермерство за on-line 
обучение на база на 
Европейската Квалификационна 
Рамка (ЕКР) - (№ CZ/09/LLP-
LDV/TOI134006) 

Резултатите от този проект се адаптират 
и трансферират в Австрия, Чехия и 
Словения. Висшето училище участва  
като водещ партньор, осъществяващ 
мониторингова роля в процеса на 
трансфер. 

2. Интегриране на Системата за 
осигуряване на качество 
ЕкоКвалификация към 
Европейската квалификационна 
рамка и Европейската система за 
трансфер на кредити в 
професионалното образование и 
обучение. 

Проектът е реализиран в рамките на 
програма ―Леонардо да Винчи‖ – 
Партньорство. Целта на проекта беше да 
приведе вече разработената Система за 
осигуряване на качество ―Еко 
Квалификация‖ към Европейската 
квалификационна рамка. Проектът е 
координиран от Асоциацията за търговия 
с органични храни – Австрия. 

3. Прилагане на Система за 
осигуряване на качество за 
обучение при търговията с 
органични продукти – 
ЕкоКвалификация III. Проектът бе 
координиран от Университета на 
Тесалия, Волос (Гърция) и 
изплълняван в рамките на 
програма ―Леонардо да Винчи‖ и 
представлява трансфер на 
иновации 

Адаптиране и тестване на вече 
разработена Система за осигуряване на 
качество „EcoQualify‖ (Еко Квалификация) 
според нуждите на потребителите в 
България, Гърция, Румъния и Турция, и с 
участието на водещи организации в 
областта на търговията с биохрани от 
Австрия и Германия.  
Иновативни резултати: 
 Европейска система за осигуряване 

на допълнително образование в 
областта на търговията с биохрани;  

 Национална система за осигуряване 
на качеството 

 Наръчник по качеството (Quality 
Handbook). 

4. Създаване на Европейска 
Интернет-базирана платформа за 
продължаващо обучение в 
областта на търговията с 
биологични храни  
 

Проектът бе реализиран по програма 
―Леонардо да Винчи‖ – трансфер на 
иновации. Коордионатор на проекта - 
Институт Еqualita (Германия). Цел на 
проекта: Създаване на Европейска 
електронна платформа за 
професионално обучение и 
квалификация в областта  на търговията 
с биологични продукти. Разработване на  
дванадесет учебни модули по основни 
въпроси и производствени области. 
Основните целеви групи за платформата 
са участници от сектор търговия с 
биологични храни, образователни 
институции, които предлагат обучение и 
квалификация за този сектор. 
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5. Обучение на преподаватели в 
областта на екологичното 
производство и управление на 
храни 
EDUECO: Education of Teachers in 
the field of Ecological Food 
Production and Management. № 
516964-TEMPUS-1-2011-1-NL-
TEMPUS-JPHES(2011-2496/001)  
Координатор: Van Hall Larenstein 
University, Холандия       

Цел на проекта: Изграждане на капацитет 
в Западните Балкани за устойчиво 
икономическо развитие във връзка с 
биологичното производство на храни чрез 
насърчаване и подпомагане на 
професионалното образование и 
обучение. Фокусът бе върху биологичното 
производство, поради неговия огромен 
потенциал на икономически двигател в 
селските райони. Проектът EDUECO 
предлага на университети в Сърбия, 
Босна и Херцеговина и Черна гора знания 
и методи за обучение на 
неуниверситетски преподаватели. 
Организирано беше пилотно обучение в 
средни училища. Създадена е 
регионална мрежа с участието на 
университетски преподаватели и учители 
от професионални гимназии, както и на 
представители на биосектора.  

6. NEWCAP:  Нови европейски 
стандарти в контекста на 
реформираната Обща аграрна 
политика на ЕС /New European 
Standards in the Context of 
Reformed EU Common  Agricultural 
Policy/ (No. 2012-1SK1-LEO05-
04199). Проектът NewCAP е 
реализиран в рамките на 
програмата „Учене през целия 
живот―, подпрограма „Леонардо 
да Винчи― - за трансфер на 
иновации. Проектът е 
координиран от Словашкия 
аграрен университет в Нитра.  

 

Основната цел на проекта беше да 
създаде интерактивна образователна 
програма за действащите лица в 
селските райони (фермери, консултанти в 
областта на земеделието и населението 
в селските райони), която да им 
предостави комплексна информация в 
областта на новата реформирана Обща 
аграрна политика.  
Проектът е реализиран в партньорство на 
следните институции: 
 Агроинститутът в Нитра, Словакия  
 Италианската асоциация на 

фермерите в Тоскана (ИАФ Тоскана), 
Флоренция, Италия   

 Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите – Пловдив, 
Българи 

7. ECVET-EcoQualify: ECVET-
базирано обучение на 
преподаватели в областта на 
търговията с биологични храни, 
приведено към Системата за 
осигуряване на качество  
‗EcoQualify‘ (2013-1-BG1-LEO05-
08698) 

Проектът за трансфер на иновации по 
програма „Леонардо да Винчи― стартира 
на 01.10.2013 г. Координатор на проекта 
беше ВУАРР. В партньорството 
участваха 9 институции от 6 страни – 
Австрия, България, Германия, Италия, 
Чешката Република и Турция. 
Основната цел на проекта ECVET-
EcoQualify беше да се създаде курс за 
обучение на учители /обучители и 
наставници/инструктори, които да 
придобият необходимите умения да 
разработват и планират курсове за 
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обучение в областта на търговията с 
биологични храни, включително 
електронно обучение, съобразно ECVET 
и EQF.  
Резултати от проекта са следните: 
 Методология за курс на обучение в 

областта на търговията с биохрани, 
съобразен с Европейската 
квалификационна рамка (EQF) и 
системата за кредити в 
професионалното образование и 
обучение (ECVET) 

 Ръководство за институции от ПОО, 
които ще провеждат обучение в 
областта на биологичния сектор 

 Курс на обучение – он-лайн 
 Създаване на платформа на 

социална мрежа за Общност на 
практика (Community of Practice) 

8. „Развитие и трансфер на курсове 
и материали за обучение по 
устойчивост на професионалната 
кухня― /SusCooks, LLL Program/ 

Като основен резултат от проекта беше 
разработен курс за електронно обучение 
"SusCooks", съдържащ 15 учебни 
единици, обединени в пет тематични 
модула. Учебните единици обхващат 
основите на четирите стълба на 
устойчивото развитие - екологични, 
икономически, социални и здравни 
аспекти. Проектът инициира и насърчи 
европейското сътрудничество между 
институциите за професионално 
обучение в областта на гастрономията, 
туризма и сектора на обществено 
хранене, за разработването, 
разпространението и прилагането на 
образователни модули и ключови 
компетенции за устойчивост. 

9. Подготовка за бъдещето – 
Европейско е-обучение по  
"Кодекса за добри практики в 
търговията с биохрани―.  Organic 
Retailing Practice"Preparing for the 
Future – European E-Learning 
Training on the ―Code of Good 
Organic Retailing Practice‖ 

Проект по Програма Еразъм+, стартирал 
на 1 септември 2014 г., за 
транснационално стратегическо 
партньорство, целящ да разработи 
инструменти за обучение в областта на 
търговията с биологични и 
конвенционални храни. Целта беше 
насърчаване на иновациите, обмена на 
опит и ноу-хау между партньорските 
организации и държави по отношение на 
понятието "Кодекс на добрите практики.  

 
2. Образователна дейност в областта на биологичното земеделие 
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2.1. Биологично земеделие – част от учебните планове на ВУАРР за ОКС 
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 
Дисциплината „Биологично земеделие― е включена в учебните планове на ОКС 
„Бакалавър― в специалностите „Аграрна икономика― и „Управление на агробизнеса― 
и на ОКС „Магистър― – в специалност „Управление на селските райони―. Целта на 
обучението по Биологично земеделие е студентите да получат теоретична и 
практическа подготовка за основните принципи и технологии на биологично 
производство на основни полски, зеленчукови, овощни и др. култури при конкретни 
екологични условия, както и с технологията на биологично производство на 
различни животински продукти и с нормативната уредба, регламентираща това 
производство. В курса на обучение студентите придобиват знания и умения за 
организиране на ферма за биологична продукция и се запознават с процеса на 
контрол и сертифициране на биологичното производство, с финансовото 
управление на биоферма и с Европейските фондове и програми за финансиране на 
биопроизводството. 
2.2. Учебни програми по биологично земеделие за земеделски производители 
– брой курсове, брой обучени. 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите предлага допълнително 
обучение в квалификационни курсове в областта на биологичното земеделие чрез 
Центъра за професионална квалификация, чиято основна мисия е да осигури 
възможност за повишаване квалификацията на студенти, специалисти и всички 
нуждаещи се от допълнителна подготовка и квалификация. Повишаването на 
квалификацията се извършва чрез краткосрочни или дългосрочни курсове, които се 
провеждат индивидуално или групово, в редовна, задочна и дистанционна форма. 
В периода 2014 – 2016 г. са проведени 49 обучителни курсове, а само за 2016 г. са 
обучени 165 земеделски производители в курсове по опазване на околната среда и 
биологично производство. 
Таблица 3. Проведени курсове и обучени курсисти във ВУАРР  

 
Наименование на курс: 

Брой  проведени 
обучения 

Брой курсисти 
само за 2016 г. 

2014  2015  2016  

* Опазване компонентите на 
околната среда - 30 ч. 

6 2 4 42 

* Агроекология - 30 ч. 4 3 1 7 

Биологично пчеларство – 30 ч. 2 1 4 28 

Биологично земеделие – 30 ч. - - 1 15 

Биологично земеделие – 150 ч. 1 - 5 30 

Биологично животновъдство – 150ч. 5 1 2 13 

Биологично пчеларство – 150 ч. 1 3 3 30 

Общ брой курсове: 19 10 20 165 

* Курсовете са съобразени с професионалното обучение на земеделски производители, 

участващи по различни Европейски финансиращи програми в селското стопанство.   

2.3. Информационни дейности и разпространение на научни знания - по проект 
за професионално обучение по Мярка 111 на ПРСР /№ 29/111/00189/ в периода 
2011 – 2012 г. са проведени информационни сесии по: Базово обучение по 
проблеми на опазване на околната среда в земеделието, Биологично земеделие, 
Маркетинг и реализиране на продукцията от биологично земеделско стопанство, 
Управление на неприятелите на земеделските култури – добри растително-защитни 
практики; Качество и безопасност на храните и Традиционно животновъдство – 
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опазване на застрашени от изчезване местни породи в общините на областите 
Пловдив, Русе и Велико Търново, като са обучени общо 517 земеделски 
производители. 
3. Организиране на Ден на биологичното земеделие – история, тематика  
Инициативата за организиране на Деня на биологичното земеделие, зародила се 
през 2009 г. събира учени, изследователи, експерти и преподаватели, земеделски 
производители и предприемачи, представители на Министерство на земеделието и 
храните. Организирането на Деня на биоземеделието преди всичко дава 
възможност на земеделските производители: 

- Да се срещнат и разговарят, да обменят опит помежду си, да контактуват с 
представители на МЗХ и други държавни институции и представители на 
държавата, които участват във вземането на решения в сектора; 

- Да контактуват със сертифициращи организации, за да се запознаят с 
процедурите и механизъма на сертифициране; 

- Да контактуват с учени от научно-изследователските институти, които им 
представят иновативни технологии за биологично производство; 

- Да се срещнат с представители на образователни иснтитуции, които 
предлагат обучение ппо биоземеделие, в т.ч. курсове за земеделски 
производители, бакалавърски, магистърски и докторски програми. 
Екипът на ВУАРР, който организира събитието, се стреми да разнообразява 
тематиката и да разширява обсега на разискваните по време на конференцията 
теми (Таблица 4). Всяка година в организацията се включват и партньорски 
организации, с които ВУАРР работи успешно: Международен панаир – Пловдив,  
Българска Асоциация „Биопродукти―, Фондация за биологично земеделие 
„БИОСЕЛЕНА―, Slow Food – България и др.  
Таблица 4. Организиране на конференции в Деня на биологичното земеделие – 
теми, организатори 

Година Тематика на конференцията Съорганизатори на ВУАРР 
 

2009 Ден на биологичното земеделие Международен панаир – 
Пловдив, Екофарм, Балкан 
Биосерт, QC&I, Биоселена, 
Агроекологичен център на АУ, 
Агроспейс 

2010 Ден на биологичното земеделие Международен панаир – Пловдив 
Екофарм, QC&I, Биоселена, 
Агроекологичен център на АУ, 
Агроспейс 

2011 Ден на биологичното земеделие Международен панаир – Пловдив 
Агроекологичен център към 
Аграрен университет – Пловдив, 
Фондация „Биоселена‖ – 
Карлово, QC&I, Екофарм, ИЗК 
„Марица‖ – Пловдив 

2012 Иновации в областта на 
биологичното земеделие чрез 
изграждане на мрежи - Работна 
среща по проект 516964-TEMPUS-1-
2011-NL Обучение на 
преподаватели в областта на 
производството на екологични храни 

Международен панаир – Пловдив 
Международен партньорски екип 
по проект № 516964-TEMPUS-1-
2011-NL 
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и управлението 

2013 Биологично производство – 
предприемачество и мениджмънт 

Международен панаир – 
Пловдив, Авалон - България 

2014 Икономически аспекти на 
биологичното земеделие 

Международен панаир – 
Пловдив, Авалон - България  

 
2015 

 
Биологично земеделие – устойчиви 
инвестиции – добри практики и 
добавена стойност 

Международен панаир – Пловдив 
Институт за регионални 
изследвания – Секция 
Биологично земеделие― 
Фондация за биологично 
земеделие „Биоселена― 
Алумни клуб на ВУАРР 

 
2016 

 
Биоземеделие 2020 – Перспективи 

Международен панаир – Пловдив 
Институт за регионални 
изследвания – Секция 
„Биологично земеделие― 
Българска асоциация 
„Биопродукти― 
Селскостопанска Академия - 
София 

2017 Храните, природните ресурси и 
териториалните предизвикателства 
на бъдещето (3 дискусионни 
панела). 1. Устойчиво производство 
на храни и хранителна сигурност; 2. 
Устойчиво управление на 
природните ресурси и промени в 
климата; 3. Балансирано социално и 
териториално развитие и жизнени 
селски общности.  

Международен панаир – Пловдив 
Българска асоциация 
„Биопродукти― 
Slow Food България 
 

 
Общата равносметка от проведените през този деветгодишен период Дни на 
биологичното земеделие са представените 88 доклада, подготвени от 123 автори. 
Общият брой на участниците, регистрирани за участие в събитието е 855. (Таблица 
5). Голяма част от представените доклади са публикувани в издания на ВУАРР. 
 
Таблица 5. Организиране на конференции в Деня на биологичното земеделие - 
брой автори/доклади, участници, публикации  

Година Брой 
доклади 

Брой 
автори  

Брой 
участници 

Място на публикуване 

2009 9 10 26 Сборник доклади „Бъдещето на 
биологичното земеделие в 
България―, Академично издателство 
при Център за Евроинтеграция и 
култура на ВУЗК, 2010.  

2010 9 10 34 

2011 12 14 43 Ново знание, Година I, бр. 1 

2012 10 20 48 Ново знание, Година I, бр. 3 

2013 10 10 126 Ново знание, Година II, бр. 2 

2014 8 10 145  

2015 11 16 152  
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2016 13 18 162  

2017 6 15 119  

Общо: 88 123 885  

* След 2013 г. в списание „Ново знание― са публикувани само отделни доклади, чиито автори 

са изявили желание за това.  
 

4. Награда за принос в биоземеделието – Лауреат „БИОФАКТОР“  
Призът Лауреат "Биофактор" е учреден през 2013 г. в памет на проф. д-р Георги 
Сенгалевич, инициатор и организатор на Деня на биоземеделието, както и почетен 
председател на Организационния комитет в първите години, в които се организира 
проявата. Връчването на наградата е част от Международната селскостопанска 
изложба "АГРА", която се провежда ежегодно в Международен панаир - Пловдив . В 
рамките на изложението се провежда и Специализирана изложба за биологично 
растениевъдство и биологично животновъдство "Биоагра", част от която е и Денят 
на биологичното земеделие по време на „АГРА―, организиран от ВУАРР. Наградата 
се връчва за принос в популяризирането на принципите на устойчивото земеделие 
и развитието на биологичното производство в България.  
Удостоени с приза Лауреат „Биофактор“ са: 

Проф. дсн Стойчо Каров  

 

Проф. Ст. Каров е Председател на Асоциация за 
биологично фермерство „Екофарм― - една от първите 
неправителствени организации, работещи за 
популяризиране принципите на устойчивото земеделие 
и развитие на биологичното производство в България. 
Дългогодишен преподавател по Фитопатология в 
Аграрен университет и Декан на Факултета по 
Растителна защита и агроекология от 1987 до 1995 г. и 
от 1991 до 1999 г. Ръководител на Агроекологичен 
център към Аграрен университет в периода 1995 – 2001 
г.  
 

д-р Стоилко Апостолов  

 

 

Стоилко Апостолов е доктор по ветеринарна медицина. 
От 1996 г. се занимава с развитие на устойчиво и 
биологично земеделие в България. От 1997 г. е 
Управител на Фондация за биологично земеделие 
"Биоселена". Организацията се занимава с консултации и 
обучение на биологични фермери, преработватели и 
търговци на био продукти, както и с лобиране за био 
храните сред потребители и държавни органи. 
Фондацията финансира дейностите си основно от 
международни проекти (Швейцарска програма за 
сътрудничество, Норвежка програма, ЕС програми).  
 

Албена Симеонова 
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Албена Симеонова е биологичен производител и член на 
УС на Българската асоциация „Биопродукти― (БАБ). 
Отглежда в с. Любеново, община Никопол, 80 дка лозя по 
биологичен начин. Биографията й безспорно е 
впечатляваща. Завършва Биологическия факултет на 
Софийския университет "Св. Кл. Охридски". По-късно 
специализира управление на околната среда и 
агроекология в "Бъркли", Калифорния, САЩ. През 1996 г. 
печели най-престижната международна екологична 
награда Goldman и наградата на UNEP (Програма за 
околната среда на Обединените нации) в сериозна 
конкуренция с еколози от всички континенти.  

Яростен защитник на екоидеята и един от основателите на Зелената партия в 
България, доброволец към Greenpeace и изявен противник на строежа на АЕЦ 
"Белене".  Албена Симеонова е избрана с пълно мнозинство за член на Борда на 
IFOAM EU на проведеното в Нюрнберг, Германия отчетно-изборно събрание на 
европейското бюро на Международната федерация на движенията за биологично 
земеделие (IFOAM). За българката са гласували 160 от общо около 200 делегати на 
7-мата отчетно-изборна среща на IFOAM EU. 
 

Петко Ангелов 

 

Петко Ангелов е бивш военен летец. Отглежда над 200 дка 
лимец в Стамболовското село Рабово. От 2012 г. е 
сертифициран за биопроизводство на лимец. Участник е в 
проекта „Новото тракийско злато‖ в периода 2009-2014 г. за 
устойчивото развитие на Източните Родопи. Японци и 
скандинавци проявяват огромен интерес към лимеца.  
Големият интерес към възстановката на жътвата на лимец 
подтиква семейството на П. Ангелов да организира Фестивал 
на хляба в Източните Родопи и да го превърнат традиционен. 

 
Заключение 
 
Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите със своята 25 годишна 
история се ангажира да подкрепи с всички свои ресурси една мисия за развитие на 
еко- и био- агробизнес. Всяка година нашето биосемейство нараства и ние го 
виждаме. Нарастват и териториите, които се заемат с биохрани. Представените по-
горе данни са показателни. България все повече трябва да се прочува със своите 
биохрани. Няма друга държава, територия, природа с такива дадености, на която 
толкова да и подхожда тази хранителна ниша. ВУАРР ще продължи да стимулира 
дълбоко убедено и все така страстно, да поощрява всички, които искат да работят 
за екологично чистите храни. По този начин ние разбираме, че се грижим за 
доброто здраве на нашите деца, на нашите внуци, правнуци и на всички генерации 
след нас.  
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Abstract 
 
Aim of this study is to investigate the genotoxic effect of fungicide Antracol WP-63 in 
erythrocytes of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 
The fish treated with four different concentration(7, 5,4,3 ml/ 40 l water) of fungicide  
Antracol WP-63, for  72 hours. 
From each individual-fish, scored  2000 erythrocytes. For each fish prepare 2 slides. 
The results show significant increase of number of micronuclei per 1000 erythrocytes of 
fish, compared with control group. 
Key words: genotoxic, effect, fungicid,  Antracol WP-63. 
 
Introduction 
 
The interest in the impact of fungicides is mainly related to their toxicity. Like all 
pesticides, they can affect human health and the environment, hence the need for 
assessing their effects (Adams and Moss 2008). Thiophanate-methyl (TM), a 
thioallophanate compound, is a widespread systemic fungicide with a broader range of 
action and lower general toxicity compared with other common agents used to control 
important fungal diseases of crops (Canton 1976; Traina et al. 1998). It is usually sprayed 
on cereal, vegetable, and fruit crops, on pastures, and on ornamental plants in fields, 
nurseries and greenhouses. 
Pesticides are a significant source of environmental pollution due to their wide spectrum 
use in agriculture and forestry for controlling the spread of pests. Triazole fungicides (e.g. 
tebuconazole, prothioconazole, epoxiconazole etc.) are used as clinical drugs for the 
treatment and protection of cereals, soybeans and a variety of fruits. 
Environmental quality control requires the monitoring of various indicators, including the 
assessment of  pesticide residues. Research on bioindicators is instrumental in detecting 
the toxic effects caused by these. Processes in the bioconcentration and transformation 
of pesticides have been studied mainly in fishes. 
 
Material and methods 
 
We used the  species of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The fish were 
collected in the fishpond at city Istog, west  part of Kosovo. After the capture, they were 
placed in aquariums with aerated tap water and taken to the laboratory. After acclimation 
to reduce the stress of capture and transport, fish were treated in aquarium  with 
fungicide  for 72 hours. 
Slides were stained with May-Grunwald-Giensa The frequency of micronuclei and  
nuclear abnormalities were estimated by counting 1000 cells in extensions. At each 
aquarium put 10 fish.  
Fish  rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) was chosen for this study because it is 
very adapt for investigation, also due to proven sensivity to genotoxic  chemicals . In each 
aquarium put ten (10) fish, total number of fish is 50 fish.  
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Concetration of fungicide  Antracol WP-63, it was in first aquarium 7 ml fungicide  
Antracol WP-63 / 40 liter water,  in second aquarium 5 ml fungicide  Antracol WP-63 / 
40 liter water, in third  aquarium 4 ml fungicide  Antracol WP-63 / 40 liter water, in fourth  
aquarium 3 ml fungicide  Antracol WP-63 / 40 liter water. Fifth  aquarium use as control, 
without  fungicide  Antracol WP-63, contain only drinking  water.  
Experimental design 
Fish  rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were placed in five  different aquaria, each 
one containing tap water(negative control ) and four different aquaria containing different 
dilution of fungicide  Antracol WP-63. 
The fish was cut in caudal region and smears of peripheral blood were made on free 
clean slides.  
Slide preparation and staining 
For each fish prepare three slides. Slides were coded, for each fish. The smears are air-
dried and fixed in absolute ethanol for 25 minute. Treatment it was 72 hours. After 
fixation, the slides were stained in aqueous Giemsa (diluted in destiled water ratio 1:5  ) 
for 50 minute. For each fish prepare 2 slides. 
 
Results and discussion 
 
The frequencies of MN in peripheral blood erythrocytes after exposure to the fungicide  
Antracol WP-63 treated for 72  hours, are presented in table 1,  Fig. 1. 
Spontaneous formation of micronuclei in fish is normally very rare. In our study, however, 
significant frequencies were observed in the captured specimens from each aqauria, with 
micronucleus testing revealing the rate of micronucleated erythrocytes to be high, with a 
minimum of 14.7 and a maximum of 23.2  per 1,000 erythrocytes evaluated. While at 
control group was 7.8 MN 
The frequencies of micronucleated (MN) erythrocytes were estimated for each fish in 
each aqauria. At first aquaria we detect the 23.2 micronuclei(MN), which is higher 
compared with other aquaria and with control group.  
At second aquaria we determine 22.8 MN, while the third has 18.8 MN and fourth aquaria 
has 14.7  MN, at 1000 erythrocyte. 
The average number of MN at all groups treated with insecticide are 19.87  MN, 
statistically  are significantly higher compared with control group.  
At control group we determine 7.8 MN. 
 
Tab.1. Average number (per aquarium) of micronuclei( MN) in 1000 erythrocytes of 
peripheral blood of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after 72 hours   
treatment in different  concentration of fungicide Antracol WP-63. 

Aquarium/ treated for  72 hours Average number of  MN/1000 
erythrocytes  per aquarium  

Significancy -P 

Aquarium 1( 7 ml fungicide  /40 
l water ): Aquarium controll  

23.2 S , P = 0.006 

Aquarium 2 ( 5 ml fungicide  /40 
l water ): Aquarium controll 

22.8 S , P = 0.007 

Aquarium  3( 4 ml fungicide  /40 
l water )  : Aquarium controll 

18.8 S, P = 0.012 

Aquarium 4( 3 ml fungicide  /40 
l water ) : Aquarium controll 

14.7 S , P = 0.011 

Aquarium controll 7.8  

Average number of MN at 79.5: 4 = 19.87  
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treaed fish ,  without  control  
group 

 

Legend : s – Significancy, Ns – Not Significancy 

 
Our results are in accordance with other authors such Lemos et al. (2005), on examining 
differences in response between species by in situ analysis, noted the appropriateness of 
the species Tilapia rendalli as a bioindicator of genotoxicity in a lake environment. 
According to Grisolia (2002), on exposure to different concentrations of glyphosate in the 
commercial formulation Roundup®, there was an increase in the frequency of micronuclei 
in erythrocytes. 

 
Figure 1. Erythrocytes with micronucleus 

 
Conclusions 

  
Based on this investigation we can conclude that fungicide Antracol WP-63 damage the 
chromosome of erythrocytes of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 
The frequency of micronuclei found was significantly higher at  treated group, compared 
with control group.  
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Abstract  
 
Aim of this study is to investigate the genotoxic effect of antibiotic  Amoxicilin  in 
erythrocytes of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).  
The fish treated with four different concentration(7, 5,4,3 ml/ 40 l water) of antibiotic  
Amoxicilin , for  48 hours. 
From each individual-fish, scored  1000 erythrocytes. For each fish prepare 2 slides.The 
results show significant increase of number of micronuclei per 1000 erythrocytes of fish, 
compared with control group. 
Key words: genetical, potentital, antibiotics  Amoksicilin.  
 
Introduction 
 
Amoxicillin (AM) and Erythromycin (ER), act by inhibiting the synthesis of bacterial cell 
wall and/or cross-linkage between the linear peptidoglycan polymer chains that make up 
a major component of the cell walls of both Gram-positive and Gramnegative bacteria 
(Mozayani & Raymon, 2004). 
Relative cytotoxicity and genotoxicity of a widely used antibiotic, trimethoprim (TRIMP) 
was evaluated under in vitro conditions using rainbow trout gonad-2 (RTG-2) and 
Chinese hamster ovary-K1 (CHO-K1) cells(Papis, 2011). 
Intrinsic genotoxic and cytotoxic potential of titanium dioxide (TiO2) engineered 
nanoparticles (ENPs) were evaluated in a metabolically competent, established fish cell 
line derived from rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) gonadal tissue (i.e. RTG-2 cells)( 
Vevers , 2010 ).  
Nevertheless, few studies investigated the toxic effects of antibiotics in the environment. 
For instance, Oplinger & Wagner (2012) evaluated the effectiveness of antibiotics (ER, 
streptomycin, & a penicillin-streptomycin mixture) against F. psychrophilum.  
 
Material and methods 
 
We used the  species of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The fish were 
collected in the fishpond at city Istog, west  part of Kosovo. After the capture, they were 
placed in aquariums with aerated tap water and taken to the laboratory. After acclimation 
to reduce the stress of capture and transport, fish were treated in aquarium  with 
antibiotic  for 48 hours. 
Slides were stained with May-Grunwald-Giensa The frequency of micronuclei and  
nuclear abnormalities were estimated by counting 1000 cells in extensions. At each 
aquarium put 10 fish.  
Fish  rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) was chosen for this study because it is 
very adapt for investigation, also due to proven sensivity to genotoxic  chemicals . In each 
aquarium put ten (10) fish, total number of fish is 50 fish.  
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Concetration of antibiotics  Amoksicilin, it was in first aquarium 7 ml antibiotics  
Amoksicilin / 40 liter water,  in second aquarium 5 ml antibiotics  Amoksicilin / 40 liter 
water, in third  aquarium 4 ml antibiotics  Amoksicilin / 40 liter water, in fourth  
aquarium 3 ml antibiotics  Amoksicilin / 40 liter water. Fifth  aquarium use as control, 
without  antibiotics  Amoksicilin, contain only drinking  water.  
Experimental design 
Fish  rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were placed in five  different aquaria, each 
one containing tap water(negative control ) and four different aquaria containing different 
dilution of antibiotics  Amoksicilin. 
The fish was cut in caudal region and smears of peripheral blood were made on free 
clean slides.  
Slide preparation and staining 
For each fish prepare three slides. Slides were coded, for each fish. The smears are air-
dried and fixed in absolute ethanol for 25 minute. Treatment it was 48 day. After fixation, 
the slides were stained in aqueous Giemsa (diluted in destiled water ratio 1:5  ) for 50 
minute. For each fish prepare 2 slides. 
 
Results and discussion 
 
The frequency of micronuclei( MN) induction is shown in Table 1 , Fig 1, significantly 
induced micronuclei in peripheral blood erythrocytes at all treatment groups, compared 
with control group, untreated with antibiotic.  
As it show in table 1 the higher number of micronuclei notify at first aquaria with 19.9  
micronuclei, while at second aquaria determination 18.7 micronuclei. At third aquaria 
registred 14.4 micronuclei and fourth aquaria found 10.6 micronuclei, about threefold 
more than control group of fish. Average number of micronuclei for all aquaria where 
treated the fish with antibiotic, are 19.75 micronuclei per 1000 erythrocyte.  
The  first three aquariums treated with antibiotic  statistically  are significantly higher 
compared with control group(P = <0.001, P = 0.014, P = 0.005 ), while fourth aquaria is 
not statistically  significant compared with control group. 
 
Tab.1. Average number (per aquarium) of micronuclei( MN) in 1000 erythrocytes of 
peripheral blood of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after 48 hours   
treatment in different  concentration of Antibiotic Amoksicilin.  

 
Aquarium/ treated for  48 hours 

Average number of  MN/1000 
erythrocytes  per aquarium  

Significancy -P 

Aquarium 1( 7 ml Antibiotic /40 l 
water ): Aquarium controll  

19.9 S , P = <0.001 

Aquarium 2 ( 5 ml Antibiotic /40 l 
water ): Aquarium controll 

18.7 S , P = 0.014 

Aquarium  3( 4 ml Antibiotic /40 l 
water )  : Aquarium controll 

14.4 S , P = 0.005 

Aquarium 4( 3 ml Antibiotic /40 l 
water ) : Aquarium controll 

10.6 Ns , P = 0.497 

Aquarium controll                             7.8   

Average number of MN at 
treaed fish ,  without  control  
group 

63.6: 4 =  15.9  

Legend : s – Significancy, Ns – Not Significancy 
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Our results are in accordance with other authors such Yasser(2015) who investigate the 
genotoxic effect  of Amoxicillin and Erythromycin to Fish and Mosquitoes. 
Our results agree with Orton et al. (2014), who observed complete suppression of 
dihydrotestosterone effects when chemicals were combined at individual concentrations 
eliciting 1%, 10% or 20% androgen receptor antagonistic effect. They also reported that 
the combined androgen receptor antagonistic effects occurred at very low concentrations 
of individual mixture components. 
 
Conclusions  
 
Based on this investigation we can conclude that Antibiotic Amoksicilin damage the 
chromosome of erythrocytes of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 
The frequency of micronuclei found was significantly higher at  treated group, compared 
with control group 
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Abstract  
 
Human biomonitoring using the micronucleus (MN) assay on exfoliated buccal cells is an 
invasive approach for the  assessment of genetic damage in exposed populations. To 
determine the genotoxic effects of workers of petrol  station.  MN assay was carried out in 
exfoliated buccal epithelial cells of 50 workers  and 50 controls. From each individual, 
2000 exfoliated buccal cells were analyzed. The individuals used in the study were 
grouped based on their smoking and alcohol habits. There was a significantly elevated 
occurrence of micronucleated cells in the exposed workers than in controls.  
At workers of oil  station showed a significant increase in MN when compared to controls 
with respect to their smoking and drinking habits, age and years of exposure.  
Key words: micronucleus, exfoliated  buccal cells, petrol station, Gjilan 
 
Introduction  
 
People residing in industrial areas with event of time become exposed to various types of 
chemical substances, which potentially could be mutagenic. Once the exposure to the 
hazardous agents can be identified, measures can be taken to decrease their presence in 
the environment and to protect the people against its exposure, which can lead to 
minimize the death rate (Reis 2006).  Petroleum products include a large number of 
organic chemicals constituting of cycloalkanes, straight and branched chain alkenes, 
which are continued source of pollution in various occupational settings (Begum, 
2012). Higher chain alkanes exhibit co-mutagenic and co-carcinogenic properties. Diesel 
and gasoline engine exhausts contain a variety of mutagenic and carcinogenic agents 
(IARC 1989).( Bukvic, 1998) . Benzene and toluene are major monocyclic hydrocarbons 
present in refinery oils. 
Among the individuals occupationally exposed to such mutagenic agents, petrochemical 
workers and gas station operators are considered particularly because they have to 
manipulate the fuel and consequently inhale fuel vapors during daily work(Gattás, 2001). 
Micronucleus (MN) assay can be applied to measure DNA damage in such human 
populations. MN are cytoplasmic chromatin masses with the appearance of small nuclei 
that arise from chromosome fragments or intact whole chromosomes lagging behind in 
the anaphase stage of cell division. The MN test has been applied for biological 
monitoring of human populations exposed to mutagenic and carcinogenic 
agents(Ozkul,1997). 
 
Material and methods  
 
The study was conducted at four different petrol-filling stations located in Gjilani city, 
Kosovo. Among 50 workers in the exposed group as well as control groups 32 were 
smokers and 18 non-smokers. Participants were informed in detail about the planned 
study and written informed consents were obtained. All subjects were selected based on 
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questionnaire which included questions about age, occupational exposure, smoking 
habit, use of drugs, alcohol, virus illnesses, recent vaccinations, and radiological exams. 
The study population consisted of 50 workers and a control group of 50 healthy subjects. 
The youngest patient was 21 years old, and the oldest – 48 years old. Buccal cells were 
sampled with cytobrush from the inside of the cheeks and placed in physiological solution 
(NaCl 0.9%). The cells were washed thrice in the buffer solution by centrifugationAfter 
centrifugation (10 min at 1000 rpm), the pellet was fixed in 3:1 methanol/ acetic-acid for 
10 minutes. Five slides were prepared for each subject and 1000 cells are scoring (at 
100× magnification), from each subject were examined. The cells were stained in 10% 
Giemsa solution. 
 
Results and discussion 
 
The results were presented in Table 1 and Figure 1. The results were separated 
according to smoking.   
The frequency of micronuclei in buccal cells after using of in workers in petrol station was 
11.97 MN/1000 buccal cells, while at control group is 3.71 MN/1000 buccal cells. It was 
statistically significantly higher (P=<0.001), compared with MN in the control group.  
After divided according to somking, we found that the man (13.92 MN/ 1000 buccal cells) 
has higher number of micronucleus compared with smoking group in control group (7.84 
MN/ 1000 buccal cells), at exfoliated cells of buccal mucosa.  
After divided according to age, we found that the youngest at workers (9.76 MN/ 1000 
buccal cells) has higher number of micronucleus compared with youngest in control 
group (5.66 MN/ 1000 buccal cells), at exfoliated cells of buccal mucosa. While at oldest 
group at workers (10.11 MN/ 1000 buccal cells) has higher number of micronucleus 
compared with oldest  in control group (7.43 MN/ 1000 buccal cells), at exfoliated cells of 
buccal mucosa. 
We analysed a 50 workers and 50 individual as control group. Exfoliated cells of buccal 
mucosa are good indicators of chromosomal damage and other nuclear abnormalities 
such as binucleates, karyorrhexis and karyolysis (Tolbert et al., 1992). 
 
Table 1. Frequency of micronuclei ()at workers in petrol station  

 Number  of 
Micronucleus 
MN 

Control  
Group  

Number  of 
Micronucleus 
MN 

Significancy 
P 
 

Number of workers  
(50)  

11.97 Number of  
workers (50)  

3.71 P=<0.001 

Smoking group 13.92 Smoking 7.84 P=<0.001 

Non smoking group 10.82 Non smoking 3.63 P=<0.001 

Youngest   group  9.76  5.66  

Oldest group  10.11  7.43  

 
Oral mucosa permeability in different regions of the mouth is an important aspect to 
consider when analyzing the local effects of carcinogenic effects. Non-keratinized tissues, 
such as the buccal mucosa are shown to be much more permeable than keratinized 
tissues, such as the palate and gingiva(Revazova, 2001, Roth, 2002). Increase in nuclear 
abnormalities has been observed in buccal cells of women living in a dioxin contaminated 
area(Sellappa, 2010).

  
Analysis of exfoliated cells of buccal mucosa also provides 

evidence of other nuclear abnormalities such as binucleates, karyorrhexis and 
karyolysis(Uzma, 2008).  These findings are in accordance with the results of the studies 
by Celik et al.( 2003), Sellappa et al.(2010), who used different stains as mentioned 
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in  and they determined a significant increase in the frequency of nuclear abnormalities in 
the buccal cells of petrol station workers than the control individuals.

 

 

 
 

Conclusions  
 

According to this investigation, we can conclude: 1) the volatile substances  induced 
increased number of micronuclei in the buccal cells of workers (11.97 mn ), statistically 
significant compared with control group(3.71 mn);   
 2) smokers at workers group  had greater average number of MN (13.92 MN) compared 
with smokers at control group  (7.84 MN);   
3) Youngest   at workers group  had greater average number of MN (9.76 MN) compared 
with Youngest   at control group  (5.66 MN);   
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4.) Oldest at workers group  had greater average number of MN (10.11 MN) compared 
with Oldest at control group  (7.43 MN); 
 5.) Oldest at workers group  had greater average number of MN (10.11 MN) compared 
with Youngest   at workers group  (9.76 MN);  
6.) smokers at workers group  had greater average number of MN (13.92 MN) compared 
with smokers at workers group  (10.82 MN );   
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Abstract 
 
The genotoxic effects of herbicid Randap 480 EC  were evaluated in goldfish Carassius 
auratus using the micronucleus test. The frequencies of micronuclei in fish erythrocytes 
cells of sampling points were elevated when compared to the controls. Micronucleus test 
in fish erythrocytes were useful to determine genotoxic effects of herbicids in the fish.  
The micronucleus assays have been used increasingly to evaluate genotoxicity of many 
compounds in polluted aquatic ecossystems. In order to investigate the frequencies of 
micronuclei and to assess the sensitivity of species, the results were compared with 
samples taken at the reference site and maintained in the laboratory, and fish treated with 
herbicid Randap 480 EC .  The micronucleus assay was efficient in demonstrating field 
pollution and reproducing results in the labotatory. Our results show significant increase 
of number of micronuclei in erythrocytes of goldfish 
Key words: micronucleus assay, genotoxicity, herbicid Randap. 
 
Introduction  
 
Glyphosate-based herbicides, such as Roundup, represent the most extensively used 
herbicides worldwide. The herbicidal properties of glyphosate was discovered in the 
beginning of the 1970‘s (Franz, 1974) and since the commercial introduction of 
glyphosate formulations in 1974 (Franz et al., 1997; Monsanto, 2015), glyphosate has 
become the most dominant herbicide in the world (Grube et al., 2011). The main reasons 
for this progress are its broad-spectrum characters and the introduction of glyphosate 
resistant (GR) crops, which entered the market in 1996, under the brand ‗Roundup 
Ready®‘ (Monsanto, 2015). The impact of this single class of herbicides on modern 
agriculture practices is undeniable (Gilbert, 2013); the combination of the broad-spectrum 
herbicidal nature of glyphosate and the development of resistant crop varieties has 
elevated glyphosate-based herbicides to among the most important agricultural 
chemicals ever. 
 
Material and methods 
 
We used the  species of fish goldfish (Carassius auratus). The fish were collected in the 
fishpond at city Istog, west  part of Kosovo. After the capture, they were placed in 
aquariums with aerated tap water and taken to the laboratory. After acclimation to reduce 
the stress of capture and transport, fish were treated in aquarium  with fungicide  for 72 
hours. 
Slides were stained with May-Grunwald-Giensa The frequency of micronuclei and  
nuclear abnormalities were estimated by counting 1000 cells in extensions. At each 
aquarium put 10 fish.  
Fish  goldfish ( Carassius auratus) was chosen for this study because it is very adapt for 
investigation, also due to proven sensivity to genotoxic  chemicals . In each aquarium put 
ten (10) fish, total number of fish is 50 fish.  
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Concetration of herbicid Randap 480 EC  , it was in first aquarium 2 ml herbicid Randap 
480 EC  / 40 liter water,  in second aquarium 1.5 ml herbicid Randap 480 EC  / 40 liter 
water, in third  aquarium 1 ml herbicid Randap 480 EC  / 40 liter water, in fourth  
aquarium 0.5 ml herbicid Randap 480 EC  / 40 liter water. Fifth  aquarium use as control, 
without  herbicid Randap 480 EC  , contain only drinking  water.  
Experimental design 
Fish  goldfish ( Carassius auratus)were placed in five  different aquaria, each one 
containing tap water(negative control ) and four different aquaria containing different 
dilution of  herbicid Randap 480 EC  . 
The fish was cut in caudal region and smears of peripheral blood were made on free 
clean slides.  
Slide preparation and staining 
For each fish prepare three slides. Slides were coded, for each fish. The smears are air-
dried and fixed in absolute ethanol for 25 minute. Treatment it was 72 hours. After 
fixation, the slides were stained in aqueous Giemsa (diluted in destiled water ratio 1:5  ) 
for 50 minute. For each fish prepare 2 slides. 
 
Results and discussion 
 
The frequencies of MN in peripheral blood erythrocytes after exposure to the herbicid 
Randap 480 EC  treated for 48  hours, are presented in table 1,  Fig. 1, 2. 
Spontaneous formation of micronuclei in fish is normally very rare. In our study, however, 
significant frequencies were observed in the captured specimens from each aqauria, with 
micronucleus testing revealing the rate of micronucleated erythrocytes to be high, with a 
minimum of 14.7 and a maximum of 23.2  per 1,000 erythrocytes evaluated. While at 
control group was 7.8 MN. 
The frequencies of micronucleated (MN) erythrocytes were estimated for each fish in 
each aqauria. At first aquaria we detect the 23.2 micronuclei(MN), which is higher 
compared with other aquaria and with control group.  
At second aquaria we determine 22.8 MN, while the third has 18.8 MN and fourth aquaria 
has 14.7  MN, at 1000 erythrocyte. 
The average number of MN at all groups treated with insecticide are 19.87  MN, 
statistically  are significantly higher compared with control group. At control group we 
determine 6.5 MN/ 1000 erythrocytes. 
 
Tab.1. Average number (per aquarium) of micronuclei( MN) in 1000 erythrocytes of 
peripheral blood of fish goldfish ( Carassius auratus)after 72 hours   treatment in different  
concentration of herbicid Randap 480 EC  . 

 
Aquarium/ treated for  72 
hours 

Average number of  MN/1000 
erythrocytes  per aquarium  

Significancy -P 

Aquarium 1( 2 ml herbicid 
/40 l water ): Aquarium 
controll  

65 S , P = <0.001 

Aquarium 2 ( 1.5 ml herbicid 
/40 l water ): Aquarium 
controll 

57.7 S , P = <0.001 

Aquarium  3( 1 ml herbicid 
/40 l water )  : Aquarium 
controll 

43.8 S, P = <0.001 

Aquarium 4 ( 0.5 ml herbicid 31.3 S , P = <0.001 
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/40 l water ) : Aquarium 
controll 

Aquarium controll 6.5  

Average number of MN at 
treaed fish ,  without  control  
group 

196.8: 4 = 49.2 
 

 

Legend : s – Significancy, Ns – Not Significancy 

 

 
Figure 1. Erythrocytes with micronucleus 

 
Figure 2.  Erythrocytes with micronucleus 
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Резюме 
 
Последното десетилетие се характеризира с множество климатични аномалии, 
които се случват все по-често и с нарастваща амплитуда. Потвърждение на това е 
смяната на хидротермичните условия, свързани с наблюдение на екстремни 
метеорологични явления като суша и засушаване, наводнения, пролетни мразове, 
градушки и т.н., наблюдавани на големи територии в Европа и особено в нашата 
страна. Тези аномалии влияят на условията за растеж и развитие на овощните 
култури, защото голям процент от доходността им зависи от метеорологичните 
условия.  
Основната цел на настоящата разработка е да се направи оценка на 
агроклиматичните условия за отглеждане на череша и праскова в някои 
икономически важни райони на страната. Тази цел бе постигната след 
изпълнението на следните задачи: 1. Определяне на температурните показатели 
характеризиращи агроклиматичните условия за отглеждане на череша и праскова 
за периода 1980 - 2015 година. 2. Установяване на емпирични зависимости между 
активните температурни суми събрани за периодите: дата на настъпване на траен 
преход на температурата през 5°C до цъфтеж, от цъфтеж до узряване и 
продължителността на периода изразено в брой дни за 6 станции за череша: 
Кюстендил, Благоевград, Садово, Чирпан, Русе и Суворово и 4 станции за 
Сандански, Петрич, Ямбол, Сливен;  
Ключови думи: Агрометеорологични условия, климатични аномалии, праскова, 
череша, фенологично развитие, регресионни зависимости, фенологични прогнози 
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Abstract 
 
For the last decade the climatic variability and anomalies which happen frequently and 
with increasing magnitude are character. Conformation of this are the fast changing of 
hydro-thermal conditions connected with observing of extreme meteorological events as 
droughts and dry spells, floods, spring frosts, heat waves etc. observed on the large 
areas in Europe and particularly in our country. These anomalies affect on the conditions 
for grow of orchards because large percent of yields depends from the weather 
conditions.  
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The main purpose of this paper is to assess the agroclimatic conditions for growing of 
cherry (Prunus avium L.) and Peach (Persica vulgaris Mill.) orchards in some economic 
regions of Bulgaria. This aim was achieved after implementation of the next task: 1. 
Determination of temperature indices characterizing agroclimatic conditions for growing of 
stone fruits as a cherry and peach for a period 1980 - 2015. 2. To find empirical relations 
for long-range forecasts between the sums of active temperatures collected for the 
period: dates of steady transitions of temperatures across 5°C to flowering, flowering to 
fruits ripening and duration of the period expressed as of number of days for the 6 
stations for cherry: Kustendil, Blagoevgrad, Sandanski, Sadovo, Chirpan, Ruse, and 
Suvorovo and 4 stations for peach:  Sandanski, Petrich, Yambol, Sliven;  
Key words: Аgrometeorological conditions, climate variability and anomalies, peach, 
cherry, phenological development, regression dependences between temperatures and 
stage occurrence, forecast of main stages occurrence;  
 
Увод  
 
Фенологичните и агрометеорологични наблюдения са ценен източник на 
информация за изследване на връзката между растежа по време на вегетационня 
период и климатичните условия. Прогнозирането на развитието на настъпване на 
различни фенологични фази на растеж при овощните насаждения имат важно 
практическо значение за качественото и своевременно провеждане на отделните 
агротехнически дейности като резитба, борба с болестите и вредителите, торене, 
напояване и т.н., както и за оценка на състоянието на тези култури. Когато 
разполагаме с тази информация и нейната правилна интерпретация е възможно да 
се намалят загубите на добиви, а това има важно икономическо значение за 
земеделската практика.  
Овощните култури са естествен индикатор на променящите се агрометеорологични 
условия. Във всички райони на Европа температурите се променят циклично, което 
на свой ред обуславя периодите на активно развитие и покой при овощните 
насаждения. Тази закономерност е валидна и се наблюдава и в нашата страна. 
Неблагоприятното съчетание на високи температури и ниски суми на валежите, 
както и промяната на температурата в края на зимата и началото на пролетния 
сезон са фактори, които предизвикват аномалии във фенологичното развитие на 
културите. Анализът на данните през последните тридесет години показва по - 
ранно настъпване на фенологичните фази през пролетта и увеличаване 
продължителността на вегетационния сезон средно от 8 до 13 дни в сравнение с 50 
- те години на миналия век. (Ahas, 2000; Chmielewski, 2004; Menzel, 2003; 
Kazandjiev, 2011; Romanovskaja 2007). По-ранното настъпване на фаза цъфтеж 
прави овощните култури по-чувствителни към повратните пролетни мразове. 
(Sušnik et all. 2006) В България продължителността на периода, ограничен от 
прехода на температурата през 5°C напролет и наесен, определя потенциалния 
вегетационен период. (Казанджиев, 2008) Подробни изследвания по този въпрос са 
правени и от други учени, в това число и от нас с цел разкриване на зависимостта 
между термичните условия представени като температурни суми и наблюдаването 
на настъпване на основни фази от развитието при насаждения от череша и 
праскова в България (Вандова, 1984, 1988,1989, 2003; Ганева, 1969,1976; 
Драганов,1964,1965). 
По отношение на температурните условия изследванията показват, че за периода 
1971-2000 г. спрямо периода на съвременния климат средната годишна 
температура на въздуха се е повишила с 0,1

о
С, като повишението е по-голямо в 

Северна България, а в Южна България такава тенденция не се забелязва. 
(Georgieva and Kazandjiev, 2013). Това води до удължаване на продължителността 
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на потенциалния вегетационен период с 6 до 10 дни. (Kazandjiev and Slavov, 2006; 
Kazandjiev,2011) 
Целта на настоящото изследване е да се намерият емпирични зависимости между 
продължителността на вегетационния период, температурните суми и датите на 
настъпване на някои основни етапи от развитието на черешовите и кайсиеви 
овощни култури. А това ще позволи да се подобри точността на прогнозиране с по-
голяма вероятност на сбъдване на средните дати на набъбване на пъпките и 
цъфтеж в зависимост на датите на траен преход на средните денонощни 
температури през 5 и 10°С, както и сумите на активните температури (ΣТa > 0), 
събрани по време на периода при насаждения от череша и праскова в районите на 
интензивно производство у нас. 
 
Материал и метод 
 
Черешата (Prunus avium L.) и прасковата (Persica vulgaris Mill.) са едни от най-
разпространените овощни култури в България. Те могат да бъдат отглеждани във 
всички райони на страната, но оптимални резултати се получават само в отделни 
региони, които поради метеорологичните условия са най-подходящи за техния 
растеж и развитие. Данни за това изследване са взети от агрометеорологичния и 
климатичен архив на НИМХ-БАН.  
Данните за фенологичното развитие и по-конкретно за датите на масово 
настъпване на фазите цъфтеж и узряване при череша и праскова за периода 1980 -
2015 от десет агрометеорологични и климатични станции са също от 
агрометеорологичния архив - шест станции за череша: Кюстендил, Благоевград, 
Садово, Чирпан, Русе и Суворово и четири станции за праскова: Сандански, 
Петрич, Ямбол и Сливен. За ден на средната дата на настъпване на фазите се 
приема първия ден след отбелязване на масовото настъпване на дадена фаза при 
повече от 75 % от наблюдаваните дървета.  
Всички динамични редици са изследвани за да се установи тяхната хомогенност и 
статистически характеристики като са приложени стандартни процедури от пакета 
―STATISTICA‖- средни аритметични стойности, стандартно отклонение и 
коефициент на вариация. За десет агроклиматични райони са намерен емпирични 
зависимости между дата на настъпване на траен преход на температурата през 5°C 
до цъфтеж, от цъфтеж до узряване и продължителността на периода изразено в 
брой дни. Използвани станции бяха групирани според от сходството на 
агроклиматичните ресурси.  
За начална дата на пролетната вегетация сме приели датата на траен преход на 
средните дневни температури през 5°С (Tср. ≥ 5°С) (Вандова, 1984; Хершкович 
1984). Датите на траен преход на температурите и средните дати на набъбване на 
пъпките и цъфтеж са представени като брой дни от началната дата 1-ви януари т.е. 
юлиански дни. Датата на устойчив преход на средната дневна температура на 
въздуха през пролетта през 5°C е приета условно за начало на пролетта. 
Различните видове овощни дървета започват развитието си, когато средната 
стойност на дневната температура на въздуха премине през определена 
специфична стойност на биологичен минимум. Нашите изследвания показват, че 
набъбването на пъпките  при черешата започва при температура 6.1°С, за 
прасковата тази температура е 6.5°С. Сумите на биологично активните 
температури (ΣTa>0°С) са пресметнати за периода от датата на устойчив преход на 
среднодневните температури през 5°C до датата на набъбване на пъпките и за 
периода от датата на цъфтеж до узряване . 
Черешата започва да цъфти около при набиране на активна температурна сума 
260

о
С Това е периода от първото десетдневие на април до началото или средата 
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на третото десетдневие на април. Времето на узряване на плодовете се обуславя 
от наследствените особености на сорта, метеорологичните условия през периода 
на цъфтеж и екологичните условия на района. Най-рано около 8-10 май започва 
зреенето на черешата в най-топлите райони у нас, а през второто и третото 
десетдневие на май и в останалите райони За масово узряване на плодовете се 
приема момента, когато над 50% от същите са придобили характерните за сорта 
големина, окраска и вкусови качества. Изследванията доказват, че най-малки 
изисквания към топлина необходима за узряване на плодовете показва черешата, 
която узрява средно след 45-50 дни от датата на масов цъфтеж, през който период 
се набира температурна сума около 650-800

о
С. (Драганов, 1965; Ганева 1976) 

Прасковата цъфти при устойчиво повишаване на температурата на въздуха над 
10°C. При повишаване напролет на температурата на въздуха над 10°C преди 
прекратяване на мразовете и настъпването им на есен преди понижаването на 
средната денонощна температура на въздуха под 10°C се съкращава безмразния 
вегетационен период на културата и опасността за повреждане на плодните органи 
е по-голяма (Вандова, 1987)  
 
Резултати и обсъждане 
 
Фенологичната прогноза, която стои в основата на агрометеорологичните прогнози, 
е изградена на базата на съществуващата зависимост между продължителността 
на междуфазните периоди и температурните суми, набрани по време на 
протичането им. През периода на цъфтеж се осъществява най-важният етап от 
развитието на овощните култури свързан с оплождането на цветовете. Върху 
количеството на завръзите съществено влияние оказват метеорологичните условия 
по време на цъфтеж, особено температурата на въздуха, което е сериозна 
предпоставка за получаване на високи добиви.  
В началото на изследването на зависимостта между датите на настъпване на 
фазите от фенологичното развитие череша и праскова и температурата на въздуха 
поставихме с изследване на връзката между активните температурни суми събрани 
за периодите от дата на настъпване на траен преход на температурата през 5°C до 
цъфтеж. 
Прогнозирането на датате на насъпване на фазите цъфтеж и узряване на 
плодовете при череша и пракова е изградено на зависимостта между 
продължителността на межуфазнния период от началото на вегетацията до датата 
на цъфтеж, сумата от средните денонощни температури на въздуха за същите 
междуфазни периоди и продължителността на периода изразено в брой дни. 
Определени са емпирични зависимости за десет района на страната (6 станции за 
череша: Кюстендил, Благоевград, Садово, Чирпан, Русе и Суворово и 4 станции за 
Сандански, Петрич, Ямбол, Сливен) групирани според сходството на 
агроклиматичните ресурси;  
Установените зависимости имат линеен характер и са изразени с уравнение от 
типа Y=AX+B, където: Y е сумата от средните денонощни температури на въздуха 
>5°C за разглеждания междуфазен период, А - долната граница на средната 
денонощна температура на въздуха, необходима за настъпване на дадена фаза, X 
- продължителност на периода. B - сумата от активните температури Средните 
величини на агроклиматичните показатели, които характеризират 
продължителността на отделните междуфазни периои при праскова и череша, 
както и числените стойности на параметрите на получените уравнения за 
съответните межуфазни периоди, който могат да се използват за прогнозиране на 
очакватата дата на настъпване на фазите цъфтеж и узряване са представени в 
табл. 1 и 2. 
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Достатъчния брой случай, от които са получени регресионните уравнения, като 
самите са взети от години с различни температурни условия ,сравнително високоте 
стоности на коефициента на корелация, който е над 0,80 и незначителните грешки 
на уравненията в табл 1 и 2 ни дават основание да препоръчаме получените 
зависимости да бъдат използвани, както в оперативното агрометеорологично 
обслужване, така и от отделните фермери при изготвяне на агрометеорологични 
прогнози за очакваното насъпване на фазите цъфтеж и узряване при 
разглежданите овощни култури. 
 
Таблица 1. Регресионни зависимости за прогнозиране датите на цъфтеж и узряване 

на плодовете при череша (Prunus avium L.) и прасковата (Persica vulgaris Mill.) 

 
Таблица 2. Регресионни зависимости за прогнозиране датите на цъфтеж и узряване 

на плодовете при прасковата (Persica vulgaris Mill.) 
 
 
 

 
Заключение и изводи  
 
Чрез изследванията на фенологичното развитие при череша и праскова са 
установени емпирични зависимости между активните температурни суми за 
периодите: от датата на настъпване на траен преход на температурата през 5°C до 
цъфтеж и от цъфтеж до узряване изразени в брой дни. Тези зависимости са 
разработени за районите на промишлено производство на череши - Кюстендил, 
Благоевград, Садово, Чирпан, Русе и Суворово, общо за 6 станции и за 4 станции 
за райони на промишлено производство на праскови - Сандански, Петрич, Ямбол и 
Сливен. Получените зависимости са част от разработваната от нас методика за 
прогнозиране на датите на настъпване на основните фази от фенологичното 
развитие, както и на продължителността на междуфазните периоди на праскова и 
череша. Те ще намерят приложение и при изготвяне на фенологични прогнози за 
настъпването и продължителността на цъфтежа и оценка на агрометеорологичните 

Станция 

Регресионни зависимости 

Сум.Т ≥ 5ºC-цъф. 
бр. дни 

R
2 

r 
Сум.Т цъф -узр. 

бр. дни 
R

2
 r 

Благоевград y=0,05х+11,462 0,8201 0,9055 y=0,04x+12,462 0,8521 0,8055 

Кюстендил y=0,0879х+14,714 0,6453 0,8033 y=0,0447x+16,918 0,7469 0,8458 

Садово y=0,1097х+12,804 0,9004 0,9488 y=0,066x+79,256 0,8215 0,7972 

Чирпан y=0,131х+5,0624 0,6908 0,8311 y=0,087x-24,424 0,7331 0,8562 

Русе y=0,073х+22,816 0,752 0,867 y=0,0539x+10,918 0,6201 0,787 

Суворово y=0,0797х+28,327 0,6079 0,7796 y=0,0361x+30,133 0,6114 0,7819 

Станция 

Регресионни зависимости 

Сум.Т пр. 5ºC  -
цъф. /бр. дни  

R
2 

r 
Сум.Т цъф. -узр. 
/бр. дни 

R
2
 r 

Сандански 
y=0,0776х+23,57
9 

0,6942 0,8331 y=0,0307x+48,338 0,8055 0,8975 

 Петрич 
y=0,0574х+27,84
4 

0,7109 0,8431 y=0,0361x+31,591 0,7621 0,8729 

Ямбол y=0,0743х+9,469 0,7211 0,8492 y=0,0472x+13,324 0,6963 0,8039 

Сливен y=0,0874х+3,463 0,6256 0,7909 y=0,027x+64,766 0,6747 0,8214 
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условия на съответния район във връзка с успешното им отглеждане. Затова 
трябва да бъде известна средната температура на въздуха от най-близката 
станция или по прогнозата за очакваната  температура. 
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Влияние на хранителния режим и гъстотата на разсаждане върху динамиката на 
растеж и листообразуване при ориенталския сорт тютюн Крумовград 78С 
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Резюме 
 
Проведен е комплексен агротехнически опит със сорт ориенталски тютюн 
Крумовград 78С. Изпитано е комбинираното влияние на хранителна площ, 
формирана от три вътрередови разстояния на разсаждане и три торови норми с 
комбиниран минерален тор NPK 15-15-15.  
Получените резултати показват, че най-високи растения с най-голям брой 
технически годни листа са получени при приложение на 20 kg/dka комбиниран тор и 
най-голяма хранителна площ. Отчетените резултати показват, че върху величината 
на тези два параметъра доказано влияние оказва торовата норма. Хранителната 
площ, както и комбинираното влияние на двата фактора е незначително.  
В началните фази от развитието на тютюна при вариантите без торене 
предизвикват силно вариране на двата изследвани показатели.  
Ключови думи: ориенталски тютюн, агротехника, торене, хранителна площ, 
динамика на растеж 
 

Influence  of the nutrient and density planting on the dynamics of growth and 
leaf formation in oriental tobacco variety Krumovgrad 78C 

 
Ivko Stamatov 

 
Experimental Station of Tobacco – Haskovo 

 
e-mail: ivkok@abv.bg 

Abstract 
 
Was carried  experiment with variety  oriental tobacco Krumovgrad 78C. Tested are the 
combined impact of food  area, formed by three Interlinear distances planting and three 
fertilization rates combined fertilizer NPK 15-15-15.  
The results obtained show that the higher plants with the greatest number of technical 
edible leaf are obtained by application of 20 kg/dka manure and fullest food area. The 
reported results show that on the magnitude of these two parameters influence the 
droppings norm. Food area, as well as the combined impact of the two factors is 
negligible. 
In the initial phases of development of tobacco variants without fertilizing of great 
variation in both monitored indicators. 
Keywords: Oriental tobacco, agrotechnics, fertilizers, food area, growth dynamics 
 
Увод  
 
От системата агротехнически мероприятия, осигуряващи високи добиви и 
възможности за оптимизиране на технологията на отглеждане на тютюна, от 
особена важност са факторите минерално торене и хранителна площ на 
растенията, оказващи силно влияние върху формирането, величината и качеството 
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на добива (Perez and Iordanov, 1970; Йорданов, 1979; Паршикова, 1979; Йорданов и 
Янчева, 1990). 
Правилното определяне на агрофона в зависимост от биологичните особености на 
сорта, почвено-климатичните условия и типа на суровината която трябва да се 
произведе, налага необходимостта от задълбочено изследване и добро познаване 
на влиянието на горепосочените агрофактори (Хоукс, 1970; Златев и др., 1979; 
Апостолова, 1990; Чинчев и др., 1991). 
Подходящите агроекологични условия са необходима предпоставка за цялостното 
разкриване на потенциалните възможности на генотипа. В условията на 
интензивното производство тютюнът реализира своя максимален биологичен 
потенциал само с прилагане на правилна и съвременна агротехника (Tраjкоски и 
Пеливаноска, 2003; Диманов и Запрянова, 2003; Здравеска, 2006; Пеливаноска, 
2008). 
Количеството и съотношението на хранителните елементи, внесени в почвата с 
минералните торове, имат решаващо значение за получаването на тютюнева 
суровина с определен обем и качество (Йорданов В., 1990). Голямата пластичност 
на тютюневото растение го прави твърде отзивчиво на торенето (Донев и 
Фетваджиев, 1961; Донев и др., 1982; Петров, 1987). Проучванията на много автори 
показват, че за условията на страната ни върху добива и качеството на 
ориенталските сортове тютюн влияние оказва торенето с макроелементите азот, 
фосфор и калий (Байлов и Попов, 1965; Вартанян, 1967; Младенов, 1995 и 1996; 
Йорданов и Янчева, 1994). Според Йорданов и Янчева, 1990, най-добри резултати 
в Хасковската тютюнева област се получават при балансирано прилагане на трите 
хранителни  елемента.  
Промените в сортовия състав, в технологиите на отглеждане и изискванията към 
качеството на суровината налагат диференциран подход при решаване на въпроса 
за гъстотата на разсаждане (Златев Г. и др., 1979). Оптимизирането гъстотата на 
засаждане на тютюна е било и си остава първостепенен въпрос при разработване 
на високоефективни технологии за отглеждане на отделните типове и сортове 
тютюни (Донев 1971, Донев 1975, Донев, 1977, Кунев и др. 1978; Чифудов и др., 
1989; Шумарски, 1993).  
Оптималният брой растения на единица площ (оптималната гъстота на посева) е 
важен фактор, влияещ върху продуктивността на културите. При подходящо 
съчетание на междуредовите и вътрередовите разстояния се създават посеви, 
способни да използват максимален процент от падащата слънчева светлина за 
протичане на фотосинтетичните процеси. Това, както и доброто развитие на 
кореновата система при тези условия, обезпечаващо нормалното поглъщане на 
вода и хранителни вещества от почвата, осигуряват формиране на високи добиви и 
качествена продукция. (Божинова, 2004). 
Според Божинова (2004) промените в размера на хранителната площ не оказват 
съществено влияние върху височината на растенията и броя листа на едно 
растение. По отношение на размера на листата, може да се посочи по-силното 
влияние на вътрередовото разстояние в сравнение с междуредовото при 
формиране линейните параметри (дължина и ширина) на петурата. Растенията 
отгледани при по-голямо разстояние вътре в реда се отличават с по-големи листа 
от долен и среден пояс, а площта на горните листа не е повлияна от разстоянията 
на разсаждане. Може да се отбележи, че регулирането размерите на листата чрез 
промяна гъстотата на разсаждане се извършва в твърде тесни рамки (Божинова, 
2004). 
Целта на изследването е да се установи влиянието на основните 
агротехнически фактори – разстояние на разсаждане и минерално торене 
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върху динамиката на растеж и листообразуване при ориенталския сорт 
тютюн и Крумовград 78С. 
 
Материал и методи 
 
През периода 2014 - 2016 год. в Опитна станция по тютюна – Хасково е проведен 
комплексен агротехнически опит със сорт ориенталски тютюн Крумовград 78С. 
Опитът включва 9 варианта на агрофона получени от комбинирането на три 
разстояния на разсаждане – 55х10 сm; 55х12,5 сm и 55х15 сm със съответно – 
18100; 14500 и 12100 растения на един декар и три норми на минерално торене с 
комбинирания тор NPK 15-15-15, съответно – 13,3 kg/dka; 20,0 kg/dka и 0 kg/dka. 
Опитът е заложен по блоков метод, в три повторения. Контролният вариант е с 
гъстота на посева 12100 растения на декар и торова норма 0 kg/dka. 
Определените дози комбиниран тор са внесени редово в дъното на браздите с 
последващо заравяне в почвата преди разсаждането. Разсаждането се извърши 
ръчно в предварително поляти бразди при точно фиксирани разстояния между 
растенията в реда. 
За определяне на динамиката на растеж и листообразуване от всеки вариант са 
измерени по 20 рандомизирани растения през 30 дни. За определяне на дължината 
и ширината на листата са измерени по 20 листа в техническа зрялост от вариант от 
четири стъблени позиции (7, 14, 21 и 28-ми лист).  
 
Статистически анализ 
Извършена е математическа обработка на данните, като за целта са направени 
следните анализи: 
- двуфакторен дисперсионен анализ съобразен по Генчев и др., 1975 за 
анализиране на самостоятелното и комбинираното влияние на хранителната площ 
и торовите норми върху динамиката на растеж и развитие и размерите на листата; 
- корелационен анализ за установяване на влиянието на торовите норми и 
хранителната площ върху височината на растенията, броя на образуваните 
технически годни листа, дължината и ширината на листата; 
- регресионен анализ по доказани зависимости по SPSS 13.0 for Windows, линеен 
модел (Stamatov and Deshev, 2010). 
 
Резултати и обсъждане 
 
Един от показателите, който най-динамично отразява реакцията на тютюна към 
факторите на средата е растежът на растенията на височина (Янчева, 1987). 
В таблица 1 са представени данни за влиянието на гъстотата на разсаждане и 
нормата на торене с комбиниран тор върху динамиката на растеж и 
листообразуване на сорт Крумовград 78 C. 
Влиянието на изследваните фактори върху височината на растенията е силно. 
Диференциацията по варианти се проявява още в началото на интензивния растеж 
на тютюна (40 ден след разсаждане). В началните фази от развитието на тютюна 
при вариантите без торене предизвикват силно вариране на двата изследвани 
показатели. Както се вижда от таблицата височините на растенията се влияят по-
силно от изпитваните агротехнически фактори. Тютюнът, отгледан при най-
голямата хранителна площ и норма на минерално торене по-бързо преодолява 
фаза розетка и на 40-я ден след разсаждане достига по-голяма височина (вариант 
9). Тази тенденция се запазва при всички наблюдения. Това е обяснимо с по-
добрите условия на хранене на растенията при това комбиниране на факторите. 
При първото отчитане най-нисък е нетореният тютюн, отгледан при най-малкото 
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вътрередово разстояние (вариант 1). Изоставането във височините на тези 
растения не се преодолява до края на вегетацията. 
Резултатите от изследването показват и значително влияние на количеството на 
комбинирания тор върху динамиката на листообразуване, докато ефектът от 
промяната на хранителната площ е по-малък (табл. 1). При първото наблюдение 
неторените варианти са формирали по 12 броя листа на растение, а при торените 
варианти броят на листата достига до 15. Положителен е ефектът от нарастващите 
норми на торене върху броя на листата и при следващите отчитания. Броят листа 
на растение е слабо повлиян от вътрередовото разстояние. Към края на 
вегетацията, най-високи и с най-голям брой технически годни листа съответно 
134,6 сm и 42 бр. са растенията, торени с 20 kg/dka комбиниран тор при най-
голямото вътрередово разстояние (вариант 9). 
 
Таблица 1. Динамика на растеж и листообразуване на сорт Крумовград 78 C, 
средно за 2014 - 2016 г. 
 

№ 

Варианти 
Динамика на растеж и листообразуване 

40 дни след  
разсаждане 

70 дни след 
разсаждане 

100 дни след 
разсаждане 

Гъстота на 
разсаждане, 

cm 

Комбиниран 
тор 

(N:P:K 
15:15:15), 

kg/dka 

Височина 
на 

растенията, 
cm 

X ±S X  

Брой 
листа на 
растение 

X ±S X  

Височина 
на 

растенията, 
cm 

X ±S X  

Брой 
листа на 
растение 

X ±S X  

Височина 
на 

растенията, 
cm 

X ±S X  

Брой 
листа на 
растение 

X ±S X  

1. 55х10 0,0 32,4 ± 3.36 12 ± 1,20 69,3 ± 5,95 22 ± 1,53 120,0 ± 1,84 37 ± 0,33 

2. 55х12,5 0,0  33,9 ± 3.47  12 ± 1,20  75,9 ± 7,74 23 ± 2,03 122,2 ± 2,61 38 ± 0,00 

3. 
55х15 - 

контрола 0,0  34,9 ± 3.68  12 ± 1,20 79,3 ± 7,84 24 ± 2,33 124,1 ± 2,66 39 ± 0,67 

4. 55х10 13,3  36,5 ± 3.73  12 ± 1,20 82,0 ± 8,55 25 ± 2,33 126,3 ± 3,56 40 ± 0,67 

5. 55х12,5 13,3  38,8 ± 1.97  13 ± 0,88 83,1 ± 8,52 25 ± 2,96 127,9 ± 2,82 40 ± 1,00 

6. 55х15 13,3  40,8 ± 1.29  13 ± 0,67 86,4 ± 9,78 27 ± 3,48 128,8 ± 2,80 40 ± 0,88 

7. 55х10 20,0  41,3 ± 1.39  13 ± 0,67 87,1 ± 9,62 27 ± 3,21 130,1 ± 2,71 41 ± 0,88 

8. 55х12,5 20,0  42,4 ± 1.01  14 ± 0,88 91,3 ± 8,05 28 ± 3,18 132,2 ± 2,88 41 ± 0,88 

9. 55х15 20,0  46,3 ± 2.19  15 ± 0,88 94,8 ± 7,26 28 ± 3,18 134,6 ±3,55 42 ± 0,88 

X - средна аритметична стойност; S X - грешка на средната аритметична 

 
Резултатите от дисперсионния анализ на данните за височината на тютюна, 
отчетена към края на вегетацията (100 ден след разсаждане), са представени в 
таблица 2. 
 
Таблица 2. Дисперсионен анализ на данните за височината на тютюна от сорт 
Крумовград 78 C 

Източник на 
вариране 

Сума от 
квадратите 

Степени 
на 

свобода 

Варианс F-
отношение 

Сила на 
влияние 

на 
фактора,% 

Р-
стойност 

Вътрередово 
разстояние(А) 

n.s. 

61,27 2 30,64 1,24 6,25 0,312 
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Торене (В)*** 471,41 2 235,7 9,56 48,10 0,001 

А*В n.s. 3,48 4 0,87 0,04 0,36 0,997 

Грешка 443,85 18 24,66  45,29  

Общо 980,01 26     

***, **, * - доказано съответно при p≤0.001, p≤0.01 и p≤0.05; n.s. – недоказано 
Те показват, че торенето е основен фактор, влияещ върху този показател – 48,10% 
от общото вариране се дължи на него. Влиянието на вътрередовото разстояние 
върху височината на тютюна е 6,25%. Взаимодействието на двата фактора е много 
слабо (0,36%) и е статистически недоказано. 
Към края на вегетацията броят листа на растение е повлиян в различна степен от 
самостоятелното и комбинираното въздействие на факторите норма на торене и 
разстояния на разсаждане (табл. 3). Както се вижда от таблицата нормата на 
торене е със силен ефект върху изследвания показател (62,75% от варирането). 
Вътрередовото разстояние и взаимодействието между двата фактора е 
статистически недоказано. 
 
Таблица 3. Дисперсионен анализ на данните за броя листа на растение при сорт 
Крумовград 78 C 

Източник на 
вариране 

Сума от 
квадратите 

Степени 
на  

свобода 

Варианс F-
отношение 

Сила на 
влияние 

на 
фактора,% 

Р-
стойност 

Вътрередово 
разстояние(А) 

n.s. 

4,67 2 2,33 1,37 4,83 0,279 

Торене (В)*** 60,67 2 30,33 17,80 62,75 0,000 

А*В n.s. 0,67 4 0,17 0,098 0,69 0,982 

Грешка 30,67 18 1,70  31,72  

Общо 96,68 26     

***, **, * - доказано съответно при p≤0.001, p≤0.01 и p≤0.05; n.s. – недоказано 
Потвърждение на коментираните по-горе резултати може да бъде намерено и в 
изчислените корелационни коефициенти (табл. 4).  
 
Таблица 4. Коефициенти на корелация между агротехническите фактори 
(хранителна площ и торова норма) и някои биометрични показатели при 
Крумовград 78 C 
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Хранителна площ 1 0,000 0,376 0,411 0,408 0,330 0,339 0,277 

Торова норма  1 0,904** 0,777* 0,894** 0,922** 0,928** 0,927** 

Височина на   1 0,938** 0,970** 0,959** 0,987** 0,945** 
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растенията 40 ден 

Брой листа 40 ден    1 0,875** 0,838** 0,908** 0,817** 

Височина на 
растенията 70 ден     1 0,975** 0,991** 0,977** 

Брой листа 70 ден      1 0,973** 0,947** 

Височина на 
растенията 100 ден       1 0,977** 

Брой листа 100 ден        1 

** - доказаност на r при 0,01 равнище на значимост 
*   - доказаност на r при 0,05 равнище на значимост 

 
Анализът на данните показва, че нормата на торене влияние позитивно върху 
височината на растенията и броя на образуваните листа по време на активното 
развитие на растенията. Получените корелационни коефициенти са доказани 
при степен на свобода 0,01 и 0,05. Увеличаването на хранителната площ оказва 
също положително влияние върху динамиката на растеж и листообразуване, но 
корелационните коефициенти не са статистически доказани. 
Установената в изследването по-висока ефективност на минералното торене 
продиктува установяването на зависимост между изследваните биометрични 
показатели и нормата на торене с комбиниран тор. 
Връзката между височината на тютюна от сорт Крумовград 78 при последното 
отчитане (Y) и торовата норма (х) се изразява много добре с уравнение от първа 
степен: 
Y = 121,838 + 0,497x, R

2
=0,862 

Свободният член ―а‖, който отразява височината на неторения тютюн към края на 
вегетацията е 121,8 cm. Всяка единица комбиниран тор повишава височината в 
границите на експериментираните норми с 0,497 cm. 
Зависимостта между броя листа на растение при последното отчитане (Y) от 
торовата норма (х) се изразява с уравнението:  
Y = 37,953 + 0,164x, R

2
=0,859 

От него следва, че повишаването на количеството на комбинирания тор с 1 kg води 
до нарастване на формираните листа на растение с 0,16 броя. 
За нормалното протичане на жизнените процеси в растителния организъм огромна 
роля има величината на листната повърхност, хода на нейното изграждане и 
продуктивността й. Съотношението между интензивността на фотосинтезата и 
растежните процеси в определени екологични условия може да бъде важен фактор 
във формирането на стопански ценните продукти.  
В табл. 5 са представени данни за размерите на листата от четири стъблени 
позиции – 7

ми
, 14

ти
, 21

ви
 и 28

ми
 лист при сорт Крумовград 78. Дължината и 

ширината на листата от сорт Крумовград 78 зависят от беритбения пояс, торенето 
и хранителната площ. При направените изследвания установихме, че нормата на 
минерално торене влияе директно върху растежа и развитието на ориенталския 
тютюн. 
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Таблица 5. Размери на технически зрели листа (сm) на сорт Крумовград 78 C, 
средно за 2014 - 2016 г. 

№ 

Варианти 
Размери на листата 

7-ми лист 14-ти лист 21-ви лист 28-ми лист Средно 

Гъстота на 
разсаждане, 

cm 

Тор 
(N:P:K 

15:15:15), 
kg/dka 
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1. 55х10 0 22,0 14,2 23,0 14,7 21,0 13,4 17,3 11,1 20,8 13,3 

2. 55х12,5 0 22,9 14,8 23,2 14,9 21,6 13,8 17,3 11,3 21,2 13,7 

3.     
55х15 - 

контрола 0 23,1 14,9 23,4 15,0 21,8 14,2 17,5 11,5 21,4 13,9 

4. 55х10 13,3 23,6 15,2 23,6 15,2 22,0 14,4 17,9 11,7 21,7 14,2 

5. 55х12,5 13,3 23,8 15,6 23,8 15,4 22,1 14,5 18,2 11,9 22,0 14,4 

6. 55х15 13,3 24,1 15,8 24,3 15,5 22,5 14,7 18,4 11,9 22,3 14,5 

7. 55х10 20 24,3 15,9 24,4 15,7 22,7 14,9 18,6 12,1 22,5 14,6 

8. 55х12,5 20 24,4 16,2 24,8 16,1 23,1 15,1 19,0 12,4 22,8 15,0 

9.  55х15 20 24,7 16,6 25,1 16,4 23,4 15,3 19,4 12,8 23,1 15,3 

 
Повишението на нормата на торене води както до ускоряване темпа на растеж и 
листообразуване, така и до увеличаване размерите на листата от всички 
беритбени пояси при ориенталския тютюн.  При всички стъблени позиции 
листа с най-малки размери са получени при вариант 1 /без минерално торене 
и разстояния на разсаждане в реда – 10 cm/. Най-едри са листата от вариант 
9 – разсаден 55х15 и торен с 20 kg/dka комбинирана тор.  
Вътрередовото разстояние също оказва влияние при формиране линейните 
параметри (дължина и ширина) на петурата. Растенията, отгледани при по-голямо 
разстояние вътре в реда (15 cm) се отличават с по-големи листа. Можем да 
отбележим, че регулирането на размерите на листата чрез промяна на гъстотата на 
разсаждане се извършва в сравнително тесни рамки. При разглеждане на ефекта 
от взаимодействието на вътрередовото разстояние и торенето се установява, че 
тютюнът от вариант 9, отгледан при най-голямата торова норма и хранителна площ 
формира и най-големи листа.  
От табл. 5 е видно, че най-малък среден размер от четирите позиции – 20,8/13,3 сm 
имат листата от вариант 1; най-едри листа със средни размери 23,1/15,3 сm са 
получени от вариант 9. 
Резултатите от дисперсионния анализ за влиянието на факторите и тяхното 
взаимодействие върху дължините и ширините на осреднените от всички пояси 
данни за размерите на листата от сорт Крумовград 78 са посочени в табл. 6 и 7.   
 
Таблица 6. Дисперсионен анализ на данните за дължините на листата от сорт 
Крумовград 78 C 

Източник на 
вариране 

Сума от 
квадратите 

Степени 
на 

свобода 

Варианс F-
отношение 

Сила на 
влияние 

на 
фактора,% 

Р-
стойност 

Вътрередово 
разстояние(А)n.s. 

1,62 2 0,81 0,70 4,65 0,508 

Торене (В)* 12,34 2 6,17 5,33 35,44 0,015 

А*В n.s. 0,02 4 0,004 0,004 0,06 0,999 
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Грешка 20,84 18 1,16  59,85  

Общо 34,82 26     

***, **, * - доказано съответно при p≤0.001, p≤0.01 и p≤0.05; n.s. – недоказано 
 
Разликите в дължините и ширините на листата от торенето са доказани. Можем да 
обобщим, че торенето е основният фактор, влияещ върху дължините и ширините 
на листата, съответно 35,4% и 49,5% от общото вариране се дължи на него. 
Вътрередовото разстояние оказва по-слабо влияние върху размерите на листата и 
неговият ефект не е статистически доказан. Не се доказват разликите в размерите 
на листата при взаимодействието вътрередово разстояние – торова норма. 
 
Таблица 7. Дисперсионен анализ на данните за ширините на листата от сорт 
Крумовград 78 C 

Източник на 
вариране 

Сума от 
квадратите 

Степени 
на 

свобода 

Варианс F-
отношение 

Сила на 
влияние 

на 
фактора,% 

Р-
стойност 

Вътрередово 
разстояние(А)n.s. 

1,24 2 0,62 1,73 8,06 0,206 

Торене (В)*** 7,61 2 3,81 10,63 49,48 0,000 

А*В n.s. 0,08 4 0,02 0,06 0,52 0,993 

Грешка 6,45 18 0,36  41,94  

Общо 15,38 26     
***, **, * - доказано съответно при p≤0.001, p≤0.01 и p≤0.05; n.s. – недоказано 

 
Торенето е важен фактор в технологията на отглеждане на ориенталския тютюн, 
потвърждение за което може да бъде намерено и в изчислените корелационни 
коефициенти (табл. 8).  

Торенето повишава размерите на листата при сорт Крумовград 78 С. 
Положителната корелация между увеличението на торовата норма и размерите на 
листата е много добре доказана и при трите беритбени пояса. Когато първата 
променлива е хранителната площ, то корелацията при всички листа е слаба и 
статистически недоказана. 
Зависимостите между размерите на листата от сорт Крумовград 78 С (Y) и нормата 
на торене с комбиниран тор (х) се изразяват с уравнения от първа степен: 

Yдължина = 21,081 + 0,081x, R
2
=0,859 

Yширина = 13,600 + 0,065x, R
2
=0,834 

При нарастване на количеството на комбинирания тор с 1 kg дължините на листата 
се увеличават с 0,08 cm, а ширините - с 0,065 cm. 
 
 
Таблица 8. Коефициенти на корелация между агротехническите фактори 
(хранителна площ и торова норма) и размерите на листата на сорт Крумовград 78 
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Хр.площ 1,000 0,000 0,336 0,382 0,355 0,334 0,381 0,354 0,289 0,351 

Торова 
норма  1,000 0,920** 0,912** 0,900** 0,893** 0,891** 0,916** 0,927** 0,897** 
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Дължина 
7 лист   1,000 0,982** 0,939** 0,927** 0,969** 0,987** 0,928** 0,941** 

Ширина 
7 лист    1,000 0,977** 0,974** 0,987** 0,984** 0,973** 0,979** 

Дължина 
14 лист     1,000 0,987** 0,986** 0,964** 0,989** 0,976** 

Ширина 
14 лист      1,000 0,982** 0,956** 0,991** 0,994** 

Дължина 
21 лист       1,000 0,985** 0,969** 0,980** 

Ширина 
21 лист        1,000 0,955** 0,968** 

Дължина 
28 лист         1,000 0,986** 

Ширина 
28 лист          1,000 

** - доказаност на r при 0,01 равнище на значимост 
 
Изводи 
 
1. Установени са биометрични параметри, характеризиращи основните процеси на 
растеж и развитие на ориенталския сорт тютюн Крумовград 78 C повлияни от 
минерално торене и хранителна площ в зависимости, изразени с регресионни 
уравнения. 
2. Всички изследвани биометрични показатели на ориенталския сорт тютюн 
Крумовград 78 C са във висока зависимост от торовата норма, изразяваща се с 
регресионни уравнения от първа степен. Средно за периода е установена силна 
положителна корелативна зависимост между нормата на торене и височината на 
тютюна към края на вегетацията (r=0,928). Установено е и математически доказано 
нарастване на броя и размерите на листата с увеличаване на торовата норма. 
3. Положително е влиянието на по-големите вътрередови разстояния върху 
биометричните показатели, но изчислените корелационни коефициенти не са 
статистически доказани. 
4. Изведени са регресионни уравнения, отразяващи зависимостта между 
всичонината на растенията, броя и размерите на листата и нормата на 
минералното торене. 
5. Установен е модел на торене за направляване на елементите на добива в 
желаната посока. 
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Резюме  
 
Честотата на аномалиите и колебанията на метеорологичните условия от година в 
година и през цялата година видимо се увеличава, особено от началото на 21-ви 
век. През изминалите 15 години e наблюдаванa цялата гама от екстремни 
метеорологични явления и процеси – суша и наводнения, мразове и топлинни 
вълни, поройни валежи и снежни бури, ураганни ветрове и мощни градобитни 
процеси. Цялото това разнообразие от метеорологични явления и процеси е 
красноречиво доказателство за промените на климата, но не като изместване на 
климатичните области и зони, а чрез засилване на екстремния характер на 
климата.  Промяната на климата влияе съществено на климатичните и 
агроклиматичн ресурси, които на свой ред оказват влияние върху растежа, 
развитието и продуктивността на отглежданите земеделски култури. 
С настоящата разработка авторите си поставят за цел да осветлят въпроса за 
динамиката на хидротермичните условия през пролетно-летния период в района на 
Пловдив и отражението им върху пролетните култури. Ще бъде поставен акцент 
върху три основни показателя – късните пролетни мразове, летните жеги и сумите 
на валежите през вегетационния период. Тези показатели ще бъдат изследвани за 
периода 1986-2015 г. и ще бъдат анализирани, както броят и честотата на 
екстремните явления, така и тяхната амплитуда. Ще се оцени въздействието им 
въдху фенологичното развитие и продуктивността на основни пролетни култури.  
Ключови думи: климатични промени, пролетни култури, агроклиматични ресурси, 
повреди, добиви  
 

Hydrothermal conditions during the spring-summer season and cultivation of 
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Abstract 
 
The frequency of anomalies and fluctuations in weather conditions from year to year and 
throughout the year noticeably increased, especially since the beginning of the 21st 
century. Over the past 15 years, we have observe the whole range of extreme weather 
phenomena and processes - droughts and floods, frosts and heat waves, torrential rains 
and snowstorms, hurricane winds and powerful hail storms. All this variety of 
meteorological phenomena and processes is eloquent proof of climate change, but not by 
shifting climate zones and areas, and by strengthening the extreme nature of the climate. 
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Climate change also affects climate and agro-climatic resources, which in turn influence 
the growth, development and productivity of cultivated crops. 
In this paper, the authors aim to explore the dynamics of hydrothermal conditions during 
the spring-summer period and their impact on spring crops. It has a focus on three main 
indicators - late spring frosts, high summer temperatures and amounts of precipitations 
during the growing season. These metrics are evaluated for the period 1986-2015, and 
the number and frequency of extreme events are analyzed, as well as and their 
amplitude. Was evaluated their effect on the development and productivity of the major 
spring cereal crops such as sunflower, maize and soybean, as well as some fruit trees. 
Keywords: climate change, spring crops, agroclimatic resources, damages, yields 
 
Увод 
 
Пловдивска област е разположена в западната част на Горнотракийската равнина и 
в климатично отношение попада в преходно-континенталната климатична 
подобласт (Събев, Станев, 1959). Меката зима е предпоставка за много ранно 
настъпване на пролетта, особено в равнинната част, където са Садово, Първомай 
и Пловдив. Това обуславя агроклиматични условия, характеризиращи се с едни от 
най-ранните дати на траен преход на средноденонощните температури на въздуха 
през определени температурни прагове и продължителен потенциален 
вегетационен период (Kazandjiev V. et al 2008). В същото време, в района са 
регистрирани екстремно високи температури по време на репродуктивната фаза от 
развитието на пролетните култури. Разпределението на валежите предизвиква 
интензивни и продължителни летни засушавания, преминаващи в есенни 
(Александров В., 2011). Установените тенденции на изменение на основните 
метеорологични елементи през втората половина на миналия век и първите 15 
години на настоящия водят до съответно изменение и на агрометеорлогичните 
условия (Slavov, N., et al 1993, Slavov, N. et al 2001, Kazandjiev V., et al. 2008, Moteva 
M., et al. 2009; Kazandjiev, V., et al. 2010). В резултат на това се наблюдават 
тенденции на увеличение потенциалната евапотранспирация през вегетационния 
период (Славов, Н., и др., 2005), както и на водния дефицит (Славов, Н., и др., 
2005). Балансът на атмосферно овлажнение (БАО) показва воден дефицит до 550 
mm за района на Пловдив, като стойностите от април-юни са 180 mm, а през 
периода юли-август между 180mm и 200 mm (Moteva, M., et al. 2009). За района на 
Пловдив са особено характерни летни, атмосферни, почвени и от смесен тип 
засушавания с различна интензивност. За периода 1981-2010 г. в страната са 
установени 31% от разглежданите случаи на почвено засушаване (Георгиева и др., 
2015). 
В изследвания район традиционно се отглежда широка гама от невзискателни до 
най-топлолюбиви пролетни и зеленчукови култури, лозя и трайни насаждения. В 
последно време се увеличава и дела на черешовите градини, оранжерийните 
стопанства, зимната рапица и др. В пловдивското поле се намират и значителни 
площи с ябълки и лозя. При зеленчуковите култури най-големи са площите със 
зеления пипер, картофите и доматите. Пшеницата заема основен дял от общия 
обем на произвежданата продукция в региона – 26,2%. На второ място са 
картофите и доматите. Според статистическите данни добивите от някои култури са 
по-високи от средните за страната. Особено ярко се открояват краставиците- 
149,8%, фасула-146,7% и сливите-132,3%. По-ниски са добивите при слънчогледа и 
някои овощни видове. 
Имайки предвид тенденциите на изменение на хидротермичните условия в локален 
мащаб и във връзка с развитието на земеделие, лозарство и овощарство в района 
на Пловдив си поставихме за цел да характеризираме агроклиматичните условия 
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през пролетно-летния сезон за последния 30 годишен период и да оценим 
условията за растеж и развитие при някои пролетни култури и овощни видове. 
 
Материал и метод 
 
Изследването е проведено за периода 1986-2015 г. Използвани са данни за 
температура на въздуха (°С) – средноденонощна, максимална и минимална; 
относителна влажност на въздуха (%); скорост на вятъра (m/s) и валеж от: една 
синоптична – Пловдив и две климатични станции – Садово и Асеновград от 
мрежата на НИМХ в района на Пловдивска област. Станциите са разположени при 
надморска височина до 300 m.  
За комплексна оценка на агроклиматичните условия е използван баланса на 
атмосферно овлажнение (БАО), който се определя посредством следния 
аналитичен израз БАО=ΣR-ΣE, където: ΣR – сума на валежите в mm, ΣЕ

 
– сума на 

изпаряемостта в mm (Ivanov, 1954). Използвани са данни за фенологичното 
развитие на бобови култури като соя, нахут и фасул, и технически - слънчоглед и 
фъстъци. Използвани са фенологични данни от агростанция Пловдив и 
фенологичните пунктове в Садово и Асеновград, които са набирани в съответствие 
с методиките на НИМХ и в съответствие с международните стандарти на 
Световната Метеорологична Организация (СМО, 1960, 1975 и 1984). 
Фенологичните фази са анализирани чрез тяхното начало (D1 D2….. Dn) и 
продължителност (Nn–Nn-1). Наблюдаваните фази са: при слънчоглед (D1-D7)-
сеитба(D1), поникване(D2), втори чифт листа (D3), четвърти чифт листа(D4), 
образуване съцветие(D5), цъфтеж(D6) и узряване(D7); при соя, нахут и фасул(D1-D7): 
сеитба(D1), поникване(D2), трети същински лист(D3), образуване съцветие(D4), 
цъфтеж(D5), образуване бобове(D6), узряване(D7); фъстъци (D1-D6): сеитба (D1), 
поникване (D2), разклонения странично стъбло(D3), образуване съцветие(D4), 
цъфтеж (D5), узряване(D6). Използвани са производствени площи, а не опитни 
парцели с цел най-точно описване на агрометеорологичните условия на района. 
Съгласно проучвания относно статистическата структура на полето на фенологични 
явления у нас представителност на данните се получава при 80-100 км разстояние 
между пунктовете при около 80 наблюдателни поста (Е. Хершкович, 1976). Относно 
грешката е установено, че при многогодишен период от 20-40 години грешката е в 
рамките на 10% (Славов Н., и др., 2003). Предвид факта, че разстоянието между  
метеорологичните станции е под 40 km, според авторите е предпоставка 
фенологичните данни от близки станции като Асеновград, Садово и Пловдив да са 
носители на локални особености на местообитанията и могат да разкрият 
характерни разлики на микроклиматично ниво. Определени са датите на устойчив 
преход на средната дневна температура на въздуха през 0°С, 5°С, 10°С и 15°С. 
Това съгласно дефиницията са 3 последователни дни през които сумата от 
отклоненията между съответната прагова стойност и измерената температура са ≥ 
0 през пролетта и ≤ 0 през есента. Броят на дните от прехода през пролетта до 
есента се пресметнати като поредни дни от годината (Julian days). Анализирахме и 
тяхното настъпване, продължителност, най-ранна и най-късна дата като същите са 
сравнени помежду си и с фенологичното развитие на пролетните култури.  
 
Резултати и обсъждане 
 
Температурни условия 
Вида на отглежданите култури както и темповете им на развитие се определят от 
термичните условия в района. Средната годишна температура в изследваните 
станции се колебае между 13.2

о
С (Асеновград) и 12.7

о
С (Садово). Анализът на 
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средните месечни многогодишни стойности на температурата на въздуха в трите 
пункта на наблюдение на периода 1985-2015 г. и сравнението им с предходен 
период (1971-2000г.), показва положително отклонение в трите изследвани 
станции, с изключение на месец декември, когато отклонението е в отрицателна 
посока (Фиг. 1).  

 
Фигура 1. Отклонение на средната месечна температура на въздуха  

за периода 1986-2015 г. спрямо 1971-2000 г. 
Най-високи са положителните отклонения през летния период (август с 1.2°С до 
1.7°С), когато пролетните култури в района са в репродуктивен период. Средната 
годишна температура в изследваните станции се колебае между 13.2°С 
(Асеновград) и 12.7°С (Садово). Температурните амплитуди на средните 
денонощни стойности в Пловдив са между -17.2°С; 33.5°С, в Асеновград -14.2°С; 
35.5°С, а в Садово -18.2°С; 33.5°С. Най-сурови са условията в Садово, където е 
регистрирана най-ниската абсолютно минимална температура (-27.0°С), броят на 
дните с температури по-ниски от (-15.0°С)

 
е 61. В Пловдив тя е (-24.5°С ) с брой дни 

под (-15°С) 57, а в Асеновград, (-20.0°С) и едва 16 дни с температури на въздуха 
под (-15°С). В Садово абсолютната максимална температура е 43.5°С, а в Пловдив 
и Асеновград е отбелязана еднаква абсолютно максимална температура - 44.0°С. 
Средния многогодишен брой дни със средна денонощна температура над 25°С е 30 
в Пловдив, 12 в Асеновград и Садово 9. 
Температурните условия определят биологично активните периоди през годината. 
Растителните организми определят ареалите си на разпространение и са естествен 
индикатор на климата и климатичните промени. Връзката между температурните 
условия и вегетацията им може да се определи чрез основните фитоклиматични 
сезони. В агроклиматологията е прието разграничаване на сезоните според датата 
на настъпване на трайните преходи на температурите през определени граници. 
Зима - 0

 о
С наесен до 0

 о
С напролет; пролет - 5-15°С; лято - 15 -15°С) и есен 15-5°С 

(Славов, Н., и др. 2007). 
В рамките на сезоните, се дефинират „междинни‖ периоди, които имат пряко 
биологично значение за вегетацията на пролетните култури. Те са определящи за 
агроклиматичното райониране като бележат и биологичните прагове на развитие на 
ранните, средно ранните и топлолюбивите култури. Това са периодите определени 
от температурните граници от 0

 о
С, 5

 о
С, 10

 о
С и 15

о
С, като последния се 

припокрива с фитоклиматичния сезон лято, в който условията са благоприятни за 
културите, изискващи набирането на най-висока температурна сума. 
Периодът на покой в Пловдив и Садово е 37 дни, а в Асеновград със 7 дни по-къс, 
30 дни.  
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Средната дата на настъпване на пролетта в района варира между 15 (Асеновград) 
и 19 (Садово) февруари, (Табл.1). Тя продължава малко повече от два месеца - 66, 
64 и 65 дни, съответно в Пловдив, Садово и Асеновград. Пролетта в района е 
топла, с температура през април по-висока от Т(IV) > 12°С и в трите станции. 

 
Таблица 1. Дата на начало, край и продължителност на периода 5.0°С - 5.0°1С 

Станция 
Начало, край и продължителност на периода 

5.0°С -15.0°С за 1986-2015 г. 

Пловдив 17.II 23.IV 66 

Садово 19.II 23.IV 64 

Асеновград 15.II 19.IV 65 

 
Пролетта в района е топла, с температура през април по висока от Т(IV) > 12°С и в 
трите станции. Отклоненията по години в датите на настъпването им се колебае в 
рамките на не повече от 25 дни. Най голямото отрицателно отклонение в трите 
станции се наблюдава през 2007 г., когато прекратяване на покоя при зимуващите 
овощни видове е регистрирано още преди края на януари, (фиг. 2.).  
Разпределението на отклоненията на датите на начало на пролетта за периода 
1986-2015 г. спрямо средното по години в Пловдив показва преобладаващо 
положителни отклонения, които варират между 12 (1987 г.) и 23 (2007 г.) дни (Фиг. 
2). В Садово преобладават отрицателните отклонения, със стойности между 12 
(1987 г.) и 19 (2007 г.), а в Асеновград положителните със стойности между 13 (1987 
г.) и 22 (2007 г.). 

 

  

 

Фигура 2. Отклонение на датата на 
начало на пролетта за периода 1986-

2015 г. спрямо периода до 1970 
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Таблица 2. Дата на начало, край и продължителност на периода 10.0°С -10.0°С 

Станция 
Начало, край и продължителност на периода 10.0°С -10.0°С 

1986-2015 г. 

Пловдив 20.III 9.XI 234 

Садово 20.III 10.XI 235 

Асеновград 17.III 13.XI 240 

 
Потенциалния вегетационен период, който обхваща месеците между трайните 
преходи на средноденонощната температура на въздуха под и над 10°С, съответно 
през пролетта и есента, настъпва през втората десетдневка на март. Най-рано в 
Асеновград (17 март) и 20 март в Садово и Пловдив – 23 март (Табл.2).  
Началото на фитоклиматчния сезон лято (15°С< T.ср.°C > 15°С) е на 23 април в 
Пловдив и Садово и 4 дни по-рано в Асеновград (Табл. 3). Лятото е горещо, със 
средна температура за юли >22°С. Продължителността на фитоклиматичния сезон 
лятото е 177-178 дни без съществени различия за трите станции.  

 
Таблица 3. Дата на начало, край и продължителност на периода 15.0°С -15.0°С 

Станция 
Начало, край и продължителност на периода 15.0°С -15.0°С 

1986-2015 г. 

Пловдив 23.IV 17.X 177 

Садово 23.IV 18.X 178 

Асеновград 19.IV 22.X 185 

 
Многогодишните колебания на настъпването на трайните преходи през основните 
биологични прагове показва отклонения до 20 дни, особено през пролетта. Във 
връзка с това е определена обезпечеността на трите основни периода (Табл. 5). 
Отклонението на продължителността на периодите с температури в 90% 
доверителен интервал в Пловдив и Садово е между 16-17 дни, а в Асеновград и за 
трите периода надвишава 20 дни. Веднъж на 2 години периодът с температури по-
високи от >5°С е с продължителност 283 (Садово) и 287 (Асеновград) дни, този с 
температури по-високи от >10°С е дълъг 233 (Пловдив) и 239 (Асеновград) дни, а с 
температури по-високи от >15°С между 175 (Пловдив) и 183 (Асеновград).  
 
Таблица 4. Обезпеченост (%) на основните периоди, характеризиращи 
вегетационния период при растенията 

Обезпеченост в % 10% 50% 90% 

5°С - 5°С 

Пловдив 294 284 276 

Садово 292 283 275 

Асеновград 303 287 279 

10°С - 10°С 

Пловдив 244 233 227 

Садово 244 234 228 

Асеновград 252 239 231 

15°С - 15°С 

Пловдив 188 175 169 

Садово 189 178 172 

Асеновград 199 183 176 
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Таблица 5. Дата на начало, край и продължителност на периода 5.0°С - 5.0°С 

Станция 
Начало, край и продължителност на периода 

5.0°С -5.0°С 1986-2015 

Пловдив 17.II 10.X 284 

Садово 19.II 9.X 283 

Асеновград 15.II 19.X 299 

 
Продължителността на периода със средноденонощни температури на въздуха 
между 5.0°С - 5.0°С определя възможностите за отглеждане на култури с този 
биологичен праг на развитие. Датата на настъпването на прехода през 5.0°С през 
пролетта в района е една от най-ранните в страната – 15 февруари в Асеновград, 
17 февруари в Пловдив и 19 февруари в Садово,Табл.5. През есента Асеновград 
се отличава с 9-10 дни по-късния преход през 5.0°С – 19 октомври. Това определя 
района като такъв с един от най-продължителните периоди със средноденонощни 
температури на въздуха по-високи от 5.0°С в страната. 

 
Условия на овлажнение 
Условията на овлажнение са характеризирани чрез отклоненията на средните 
месечни стойности на сумите на валежите за периода 1986-2-15 г. (Фиг.8). През 
февруари, март, юни, септември, октомври и декември отклоненията са 
положителни и в трите станции. Над 20% е отклонението през септември и 
октомври във всички станции, а в Пловдив между през март е 10-20% (17%) и през 
декември е 14%. В Асеновград отклонението на сумата на валежите през февруари 
е 10%, през март - 19% и през декември е най-високо 18%. В Садово тези 
отклонения имат следните стойности - през февруари 11%, март 19%, август 16% и 
декември 15%, фиг.3. През летния период, когато протича репродуктивната фаза от 
развитието на пролетните култури, отклоненията са незначителни, с изключение на 
август в Садово.  

 
Фигура 3. Отклонения на средните месечни суми на валежите за периода 1986-2015 

г. спрямо 1971-2000 г. 

 
 

Увеличените количества на валежите е противоположна тенденция на изменение в 
сравнение с тенденцията за изменение на валежите в този район през последните 
години на 20-ти век. Кривата на обезпеченост на сумата на валежите за станция 
Садово през септември (фиг. 4) показва, че пет от най-влажните години за периода 
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са след 2000 г. В същото време две от най-сухите години, също са от този период. 
Това е свидетелство за засилването на екстремния характер на времето, в случая 
по отношение на разпределението на валежите . 

 
Фигура 4. Обезпеченост на сумата на валежите през септември в станция Садово 

 
През всички месеци през вегетационния период се наблюдават безвалежни 
периоди с различна продължителност, предизвикващи засушаване и суша. В 
таблица 6 са показани тези периоди, изразени в проценти по месеци за целия 30 
годишен период в станции Пловдив и Садово.  

 
Таблица 6 Случаи (в %) на дни без валеж (5-10; 10-20; над 20)  
в Пловдив и Садово 1986-2015 

5-10 последователни дни без валеж 

Месец III IV V VI VII VIII IX X 

Пловдив 24% 28% 33% 35% 22% 38% 30% 30% 

Садово 31% 34% 32% 32% 30% 22% 22% 41% 

Месец III IV V VI VII VIII IX X 

10-20 последователнидни без валеж 

Месец III IV V VI VII VIII IX X 

Пловдив 16% 12% 15% 11% 20% 13% 11% 14% 

Садово 15% 17% 11% 17% 18% 22% 17% 15% 

Месец III IV V VI VII VIII IX X 

над 20 последователни дни без валеж 

Месец III IV V VI VII VIII IX X 

Пловдив 5% 7% 3% 3% 7% 10% 5% 7% 

Садово 5% 3% 4% 2% 5% 8% 9% 8% 

 
В Садово, процента на случаите, с безвалежни периоди между 5 и 10 дни е над 30 
през месеците март, април, май, юни, юли и октомври. През август и септември 
случаите са по-малко - 22%. В Пловдив, случаите с около и над 30% са от май до 
октомври като през март и април са по-малко, съответно 24% и 28%. Данните 
показват, че периодите с 10-20 последователни безвалежни дни в Садово са най-
редки през май-11%. В останалите месеци този процент е 15-18%. В Пловдив най-
малко са тези периоди през юни -11%, а най-чести през юли - 20%. Наблюдават се 
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между 3% и 10% случаи на периоди с над 20 дни без валеж и в двете станции като 
най-високи стойности на този показател са получени в Пловдив през юли - 10%, а 
най нисък в Садово през април - 2%. По отношение на случаите на поредни дни (5-
10; 10-20 и над 20) без валеж или валеж под 1 mm, данните показват, че в района 
на Садово първите са с 6 до 11 пункта повече в сравнение с Пловдив през март, 
април, юли и октомври. Периоди с 10-20 дни без валеж се наблюдават в двете 
станции при сеитбата на пролетни култури през март и април, а така също и по 
време на репродуктивния им период на развитие като при първите границите са 12-
17%, а при вторите 11-20%, фиг.5. Не малък процент на засушаване(3%-7%)е 
идентифициран в периода на сеитба. През периода на сеитба и поникване са 
регистрирани и безвалежни периоди с над 20 дни продължителност. 
 

 
Фигура 5. Стойности на баланса на атмосферно овлажнение (БАО) mm през 

месеците април-юни за периода 1986-2015 г. 
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Фигура 6 Стойности на баланса на атмосферно овлажнение (БАО) mm през 
месеците юли-август за периода 1986-2015 г. 

Балансът на атмосферно овлажнение (БАО) е комплексен показател, който отчита 
дефицита на влага в атмосферата, обусловен от средните денонощни стойности на 
метеорологичните елементи определящи потенциалната евапотранспирация – 
температура и относителна влажност на въздуха и скорост на вятъра. През 
периода април-юни стойностите на БАО са отрицателни, т.е. изпарителната 
способност на атмосферата не се компенсира от наличната влажност. Изключение 
прави 2014 г., която в района е най-влажната година за целия изследван период. 
Дефицитът варира от 371 mm в Садово (2000 г.) до 11 mm в Асеновград (1992 г.). 
Средната стойност на трите станции се колебае е в рамките на 20 mm - 189 mm 
(Пловдив) и 163 mm (Садово).  
През периода юли-август дефицитът се задълбочава и достига до стойности от 500 
mm в Садово (2000 г.). Положителни отклонения са отчетени само през 2002 и 2005 
г в Пловдив и 2005 г. и 2010 г. в Садово. Средните стойности се колебаят отново 
между 265 mm (Пловдив) и 243 mm (Садово). 
Количествата на валежите през март са между 40 mm и 50 mm, което при 
навременна сеитба на ранните пролетни култури като слънчоглед и нахут ще 
създаде условия за едновременно и равномерно поникване на семената. По-
ниските количества на валежите през април са индикатор, че поникването и 
начални етапи на вегетативно развитие при ранните, както и предсеитбената 
обработка и сеитбата при по късните култури протичат при недостиг почвено 
овлажнение, особено в повърхностния слой. В този смисъл нараства ролята на 
точното прогнозиране на сеитбата за всяка конкретна година. Положителното 
отклонение през март трябва да бъде пълноценно използвано и сеитбите на 
слънчоглед и нахут да не закъсняват. Всяко отлагане, освен проблеми при 
поникването, ще доведе и до изтегляне на фенологичното развитие към по-
горещите месеци. Тук съществена роля отново се пада на агрометеорологичното 
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обслужване. По време на репродуктивния период, когато растенията изразходват 
около 60% от необходимата им вода за целия растежен период, валежите 
отбелязват положително отклонение само в Асеновград. Това още веднъж налага 
необходимост да се следят фенофазите и съобразно прогнозираните валежи да се 
набелязват поливките с подходящи норми. Положителното отклонение на сумите 
на валежите през периода лято-есен е основателна причина за обстоен анализ на 
района във връзка с отглеждане на втори култури. По условия на овлажнение 
Асеновград отново е с по-благоприятни такива за отглеждане на пролетни култури 
в сравнение със Садово и Пловдив. Като цяло на по-голяма височина до 300 m. 
условията са по благоприятни по отношение на овлажнението през пролетно-
летния период. Най много са случаите с 5-10 дни без валеж – 20-40% от общия 
брой. По-малък е делът на дните от 10 до 20 без валеж – 11-20% и най–редки са 
продължителните периоди над 20 безвалежни дни – 3-10%. През всички месеци се 
наблюдават случаи с 5-10 и 10-20 безвалежни дни в Садово и Пловдив. Най-
дългите периоди на дни без валеж са с най-висока честота през август. 
Характерни за района на Пловдив пролетни култури са техническите и зеленчукови, 
между които слънчоглед, бобови и фъстъци. В последните години проучванията 
показват, че те заемат площи от около 62 101 дка, като над 50% тях са 
съсредоточени в полето около Садово. По отношение на отглеждането на овощни 
видове и лозя Асеновград е с най-много площи съответно 1455 и 5331 дка. 
Вегетационното развитие e в строга последователност от етапи и морфологични 
промени при растенията в резултат от натрупването на определени температурни 
суми. Не случайно видимата промяна във фенологията на растенията, която се 
наблюдава се нарича сезонна, тъй като се случва в резултат на смяната на 
сезоните в природата през определени устойчиви температурни прагове. 
Растенията, в частност пролетните култури, могат да се разглеждат като 
фенологични индикатори на климатичните промени. Два са съществените периода, 
които следва да се дефинират: първия от датата на сеитба до образуване на 
съцветие и втория (репродуктивен) от образуване на съцветие до узряване на 
плодовете, като във втория етап са критичните по отношение на условия на 
овлажнения фенологични фази. Първият е от поникване до 128-164 юлиански ден 
(най-рано при нахут и слънчоглед), а втория до 180-254 ден като най-късно 
завършват развитието си фасула и фъстъците. 
Връзката между изследваните физични параметри и биологичните изисквания на 
растенията е показана, чрез фенологичното развитие на слънчоглед, нахут, 
фъстъци, фасул, които са графично изобразени на Фиг. 7. 

 
 

Фигура 7. Дати на настъпване на основните фенологични фази (D1 - сеитба; D2-
поникване;D3-трети лист;D4-;D5;D6 и D7) при слънчоглед, фасул, нахут и фъстъци 
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Най-рано са сеитбите при нахут и слънчоглед, до края на март, като условията са 
най благоприятни в Асеновград. В същото време анализите сочат, че в района на 
Пловдив сеитбата на слънчоглед системно закъснява в сравнение с Пловдив и 
Садово. Всяко закъснение изтегля фенологичното развитие във времето. Добивите 
варират съобразно условията през отделните години. Така например 2007 е 
отбелязана като особена и наситена с екстремални явления като проливни валежи, 
валежи от град, наднормени температури и др. (МЗП-НЦАН; НКНМ, 2008). Същата 
година в района на Пловдив с изключение на април, температурата през 
вегетационния период е с 2.0°С до 3.5°С по висока от обичайната за съответния 
месец. Прехода през 5.0°С в Пловдив е с най ранната дата за целия изследван 30 
годишен период - 25.01. Валежите са неравномерно разпределени като през юни са 
159%, а през август 413% повече от нормите. Сеитбата на слънчоглед и в трите 
станции е в края на март, а поникването между 10 и 12 април. Репродуктивната 
фаза протича от началото на юни, а узряването е през първата половина на юли. 
Добивите са по ниски от средните за района - Пловдив 100кг/дка; Садово 90кг/дка; 
Асеновград 75 kg/дка. При останалите пролетни култури добивите са както следва: 
фасул 70 кг/дка; нахут 75 kg/дка; фъстъци 180 kg/дка. 
През 2014 температурите са с 0.5°С под обичайните, а валежите - по високи от 
нормите: април 12.2°С, 138 mm; май 16.9°С, 66 mm; юни 21.2 99 mm; юли 23.5°С, 70 
mm; август 23.8°С, 53 mm. (Месечен бюлетин НИМХ, 2014, IV-IX) Условията през 
пролетно-летния период са много благоприятни и регистрираните добиви, по 
високи от средните, при всички наблюдавани култури: слънчоглед 200 kg/дка; нахут 
140 kg/дка; фъстъци 280 kg/дка; фасул 160 kg/дка.  

 
Изводи 
 
Влиянието на температурно-влажностните условия следва да се разглеждат 
комплексно. В тази връзка могат да бъдат направени следните изводи: 

 Положителното отклонение в температурата на въздуха, в разглежданите 
станции, води до засилване на евапотранспирацията през пролетно-летния период 
на развитие на растенията.  

 Установеното увеличение на валежните количества с между 10 и 20% през 
потенциалния вегетационния период не компенсира дефицита на влажността, 
което се вижда и от данните за БАО.  

 Анализът на сухите и влажните години потвърждава засилването на 
екстремния характер на времето по отношение на тяхното разпределение.  

 Сроковете на сеитба на пролетни култури като слънчоглед, соя, нахут, 
фъстъци и др. не следва да се прилагат шаблонно. Нараства значението на 
обслужване с агрометеорологична информация и ползването на точни и 
навременни локални метеорологични и агрометеорологични прогнози, издавани от 
НИМХ както във връзка с оптималните срокове на сеитба, така и с периодите на 
торене, употребата на хербициди и нормите на напояване през репродуктивния 
период. 
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Резюме 
 
Целта на настоящото изследване е да се установи влиянието на биопродуктите 
(хуматните торове) - Лумбрекс и Хумустим върху кълнителната способност на 
семената и върху растежа на кълновете и корените при образци ръж, овес и ориз. В 
проучването са включени: 3 образеца ориз – сортовете Османчик-97 и Крезо и 
линия №68, 3 сорта ръж - Хисар, Данае и AC-Rifle и 3 сорта голозърнест овес - 
Марина, Силистра и Мина. Установени са съществени различия по отношение на 
влиянието, което тестваните препарати оказват върху кълнителната способност и 
първоначален растеж при различните култури и образци. При третираните сортове 
ръж и овес ефектът на изпитваните препарати върху кълняемата енергия е по-
силен отколкото ефекта им върху кълняемостта. При сортовете ориз – Османчик 97 
и Крезо хуматните торове Хумустим и Лумбрекс не водят до повишаване на 
кълняемостта. Най-стимулиращ ефект върху дължината на кълна е установен при 
сорт Марина обработен с Хумустим. По отношение на дължината на корена при 
сорт Силистра и варианта с Лумбрекс, е отчетено 39,3 mm по-дълъг корен в 
сравнение с нетретираната проба. При ръжта доказано стимулиращо въздействие 
върху дължината на корена е установено при сортовете Хисар и AC-Rifle, 
третирани с Лумбрекс. В групата на ориза, единствено само при сорт Османчик 97 е 
установено еднакво положително въздействие и на двата хуматни тора върху 
показателя дължина на корен. Доказано по-дълги кълнове от тези на контролата 
спрямо двата растежни регулатори са регистрирани при линия №68. Установено е 
влиянието на факторите: генотип, третиране на семената с растежни регулатори и 
взаимодействието по-между им върху фенотипната проява на признаците дължина 
на кълн и корен. 
Ключови думи: зърнено-житни култури, биоторове, третиране на семената, 
кълняема енергия, кълняемост, дължина на кълн и корен 
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Abstract  
The aim of this investigation was to determine the influence of the organic fertilizers – 
Lumbrex and Humustim on the seed germinability and growth of shoot and root in rye, 
oats and rice accessions. Two rice varieties and one breeding line - Osmanchik-97, 
Krezo and №68, three rye varieties – Hisar, Danae and AC-Rife and three oats varieties - 
Marina, Silistra and Mina were used. Significant differences were established between 
different crops and accessions regarding to the influence of testing products on the seed 
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germination and initial growth of shoot and root. The effect of organic fertilizers on the 
germination energy was stronger than their effect on the germination of rye and oats 
varieties. In rice cultivars - Osmanchik 97 and Krezo humate based fertilizers - Humustim 
and Lumbrex didn‘t improve the germination ability of seeds. The most stimulating effect 
on the length of the shoot was found in Marina variety treated with Humustim. With 
regard to the length of root in the Silistra variety and the variant with Lumbreks was 
recorded 39.3 mm longer root in comparing with the untreated sample. In the rye varieties 
- Hisar and AC-Rifle, was found a significant stimulating effect on the length of the root 
when they were treated with Lumbrex. In the group of rice only in Osmanchik 97 was 
found equally positive influence of both humate based fertilizers on the length of root. 
Proven longer shoots than those of control to both growth regulators were registered in 
line №68. It was determined the influence of factors: genotype, seed treatment with 
growth regulators and interaction between them on the phenotypic behavior of 
morphological characters - length of shoot and length of root. 
Keywords: cereals, organic fertilizers, seed treatment, germination energy, germination, 
length of shoot, length of root 

 
Въведение 
 
Основен момент при производството на селскостопански култури е използването на 
автентичен и високо качествен посевен материал.  Семената са носители на 
биологичните и стопански качества на растенията, от тях зависи не само добива, но 
и качеството на продукцията. 
Качеството на семената се определя от тяхната жизненост. Под жизненост на 
семената се разбира способността им да покълнат при подходящи условия и да 
произведат нормални кълнове (Basu, 1994). 
Кълняемата енергия е една от най-важните характеристики на посевните свойства 
на семената. Ниската кълняема енергия е причина за по-бавния първоначален 
темп на развитие на първичните коренчета и колеоптила след покълнването на 
семената и е свързана с по-късно поникване при полски условия, по-слабо 
закаляване на растенията и по-голям риск от измръзване през зимата. Това води 
до разреждане на посевите, а оттам и получаване на по-ниски добиви на зърно 
(Делчев и Стоянова, 2013).  
В настоящия момент с внедряването на добрата земеделска практика и 
преминаването към интегрирано и последващо екоземеделие все по-голямо 
значение придобиват биологично действащите растежни продукти в 
растениевъдството (Василева, 2008). За нормализиране и оптимизиране на 
хранителния баланс на растенията, като задължителна добавка към основното 
органо-минерално торене ще се налага третиране с биорегулатори (Сенгалевич  и 
др., 2007). 
През последните години се извежда разширена изследователска работа за 
проучване ефективността на нови български и чужди биопродукти върху 
вегетативните прояви, продуктивността и качеството на продукцията. Все по-
голямо приложение намират препаратите с богато съдържание на хуминови 
киселини. Според някой автори с внасянето на хуминови киселини се стимулира 
нарастването на кореновата система на растенията, увеличава се коефициентът на 
използване на хранителните вещества (Drevon and Hardwing, 1997; Tang et al., 
2001). 
Висок процент хуминови киселини (23.4%) се съдържат в препарата Хумустим. 
Установено е, че той повишава фотосинтезата и регулира метаболизма в клетките 
на растенията. Хумустимът може да се използва както за стимулиране на 
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процесите на органогенезис, така и за предпазване на морфогенетичните процеси в 
условия на стрес (Новева и др., 2007). Положителни резултати с него са получени 
при пипер (Panayotov et al., 2003; Сенгалевич и др., 2004; Panayotov, 2004), домати 
(Chapagain end Wiesman, 2004); праз (Masheva, Yankova, 2010), кориандър, ечемик, 
обикновено и канарско просо (Граматиков  и Котева, 2006) и други. 
Интерес представлява биологичният продукт „Лумбрекс―, получен от жизнената 
дейност на Червен Калифорнийски червей (Lumbricus rubellis). Поради спецификата 
на получаване продуктът е свободен от плевелни семена, богат на ензими и 
микроорганизми. Характеризира се с неутрална реакция, високо съдържание на 
органично вещество (35-40%), макро- и микроелементи. Въздейства положително 
както върху земеделските култури, така и върху свойствата на почвата. В редица 
страни той намира широко приложение като биотор в различни отрасли на 
земеделието (Elcock and Martens, 1995). У нас технологията за производството му 
навлиза през 1998-2000 г. и все повече се разширява (Благова, 2002; Христева и 
др., 2004). 
Целта на настоящото изследване е да се установи влиянието на хуматните торове 
- Лумбрекс и Хумустим върху кълнителната способност на семената и растежа на 
кълновете и корените при образци ръж, овес и ориз. 

 
Материал и методи 
 
Изследването е проведено през 2015 г. в лабораторията по семеконтрол и 
качеството на семената към Националната генбанка на ИРГР-Садово. В 
проучването са включени: 2 сорта - Османчик-97, Крезо и 1 линия №68 ориз, 3 
сорта ръж - Хисар, Данае и AC-Rifle и 3 сорта голозърнест овес - Марина, Силистра 
и Мина. Семената от всеки сорт са разделени на 3 проби от по 400 семена. В 
първата проба (контрола) семената са накиснати за 2 час в дестилирана вода. 
Семената от втората и третата проби са накиснати за 2 часа в разтвори от 
Лумбрекс и Хумустим. Разтворите са приготвени в съответствие с 
препоръчителните дози за използване на съответните торове. След това семената 
са подсушени и от всеки вариант са заложени по 100 семена в четири повторения 
върху филтърна хартия напоена със съответния разтвор за определяне на 
кълняемата енергия  и кълняемостта. При ориза преди залагане на вариантите 
семената са накиснати за 24 часа в дестилирана вода. 
Кълняемата енергия (КЕ, %) и кълняемостта (К, %) са определени съответно на 
четвъртия и седмия ден за ръжта, на петия и десетия ден за овеса, и на петия и 
четиринадесетия ден за ориза след поставянето на семената за покълнване във 
вертикални хартиени рулони (БДС 601-85). За проследяване темпа на растеж на 
кълна и корена от всеки вариант от опита на 20 произволно избрани млади поници 
са измервани дължините на кълна и корена съответно на четвъртия, петия, шестия 
и седмия ден от залагане на пробите за кълняемост.  
Опитът е проведен двукратно. 
Резултатите са обработени статистически с помощта на програмата SPSS 12.0. 
Прилагани са анализ на варианса и LSD тест за проверка значимостта на разликите 
на средните. 
 
Резултати и обсъждане 
 
Влияние на биопродуктите Лумбрекс и Хумустим върху кълняемата 
енергия (КЕ) и кълняемостта (К) на семената 
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След поникването на културите броят на растенията в посева се различава 
съществено от броя на засетите кълняеми семена. Като основна причина за 
намаляването на техния брой повечето изследователи посочват разликата в 
кълняемостта на семената при лабораторни и полски условия (Калинов, 1992; 
Воробьев, 1984. По-ниската полска кълняемост се дължи на  дейността на 
микроорганизмите, физичните свойства на почвата, неподходящи температура и 
влага и други (Бончев и Вълчева, 2013; Muhammad et al., 2013). 
Резултатите от влиянието на растежните регулатори - Лумбрекс и Хумустим върху 
КЕ и К при проучваните сортове овес, ръж и ориз са представени на фиг. 1 и фиг. 2. 
От тях се установиха съществени различия по отношение на влиянието, което 
тестваните препарати оказват върху кълнителната способност при различните 
култури и сортове. Стимулиращият ефект от използваните хуматни торове се 
прояви в най-голяма степен при дружното покълнване на семената от ръж. Най-
силно се повлиява сорт Мина, при който и двата регулатора оказват еднакво 
влияние. Хумустим оказва най-силно влияние при сорт Марина, а Лумбрекс при 
сорт Силистра.  
За овеса бързият първоначален темп на растеж е от особена важност, тъй като при 
него процеса на поникване е по-дълъг в сравнение с останалите зърнено-житни 
култури (Дюлгерова и Савова, 2012). Най-висока КЕ е отчетена при сорт AC-Rifle, 
чийто семена са обработени с Лумбрекс. При сорт Данае двата тора оказват 
еднакво влияние, докато при сорт Хисар най-стимулиращо действие върху 
дружното покълнване на семената има Хумустим.  
При сортовете ориз Османчик 97 и Крезо третирането с биопродуктите не води до 
повишаване на КЕ. Единствено при линия №68, Лумбрекс въздейства положително 
върху дружното покълнване на семената в сравнение с контролата.  

 
 

Фиг. 1 Кълняема енергия на проучваните сортове ръж, овес и ориз 
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Фиг. 2 Кълняемост на семената при проучваните сортове ръж, овес и ориз 

При третираните сортове ръж и овес ефектът на изпитваните препарати върху 
кълняемата енергия е по-силен отколкото ефекта им върху кълняемостта (Фиг. 2). 
Това означава, че те съдействат за по-дружното и по-бързо поникване на семената 
при тези култури. Изключение прави сорт Силистра, при който при третиране с 
Лумбрекс е отчетена КЕ - 92% и К - 99%.  
При сортовете ориз – Османчик 97 и Крезо хуматните торове Хумустим и Лумбрекс 
не водят до повишаване на кълняемостта. Единствено при линия №68 е отчетено 
слабо повишение но то е незначително. Констатираните резултати са свързани с 
биологията на самата култура. За разлика от някои други растения, при които при 
покълването едновременно се показват и началото на листчето и коренчето, при 
ориза по-рано от плевите излиза листчето, а след това коренчето. В зависимост от 
това дали поникването протича във воден слой или в наситена, влажна среда, 
пониква и расте по-бързо или листчето или коренчето. Листчето расте по-бързо във 
вода, а в наситена среда коренчето. Тези причини и получените от нас резултатите 
показват, че за да има ефект от използването на тези препарати при ориза е 
необходимо по продължителен период на третиране на арпата преди сеитбата. 
Получените резултати за кълняемата енергия и кълняемостта на семената ни 
дават основание да проучим ефекта на препаратите върху интензитета на начален 
растеж на семената, изразен чрез дължината на кълновете и корените. 

 
Влияние на хуматните торове - Лумбрекс и Хумустим върху дължината на 
кълн и корен 
 
На таблица 1 са представени средните данни за дължината на кълна и корена 
измерени на седмия ден от залагане на семената за кълняемост при различните 
варианти на опита. Резултатите показват, че при анализираните сортове овес 
двата тора имат доказано положително въздействие върху растежа на кълна и 
корена. При показателя дължина на кълна най-силно влияние има Хумустим, 
докато при корена Лумбрекс. Най-стимулиращ ефект върху дължината на кълна е 
отчетено при сорт Марина обработен с Хумустим. Той превишава контролата по 
този признак с 17 mm. По отношение на дължината на корена при сорт Силистра и 
варианта с Лумбрекс, е отчетено 39.3 mm по-дълъг корен в сравнение с 
нетретираната проба. 
При сортовете ръж по отношение на дължината на кълна няма доказани разлики 
спрямо контролата и третираните семена с изпитваните растежни регулатори. При 
сорт Хисар е регистрирано понижение в дължината на кълна и при двата хуматни 
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тора, но без това да бъде доказано статистически. Доказано стимулиращо 
въздействие върху дължината на корена е установено при сортовете Хисар и AC-
Rifle, третирани с Лумбрекс. Хумустим има инхибиращо въздействие върху корена, 
но само при сорт Хисар то е статистически доказано при ниско ниво на значимост 
р≤0.05.  
В групата на ориза, доказано по-дълги кълнове от тези на контролата спрямо двата 
растежни регулатори са регистрирани при линия №68, при нива на статистическа 
значимост съответно р≤0.05 и р≤0.01. Единствено само при сорт Османчик 97 е 
установено еднакво положително въздействие и на двата хуматинови тора върху 
показателя дължина на корен.  
Влиянието на факторите: генотип, третиране на семената с растежни регулатори и 
взаимодействието по-между им върху растежа на кълна и корена са представени 
на таблица 2 и таблица 3. Резултатите от анализа на варианса по признака 
дължина на корен доказват, че третирането на семената с хуматни торове влияе 
върху растежа на корена. От данните в таблица 2 е видно, че ролята на 
третирането е по-силно от това на генотипа при анализираните сортове ръжта и 
овеса. При тях F crit е с по-малки стойности в сравнение с F, което показва, че има 
доказани разлики, които не се дължат на случайни фактори. При сортовете ориз 
двата фактора, както и взаимодействието по между им имат доказано влияние 
върху проучвания признак, но силата на влияние е ниска. 
При дължина на кълновете, генотипа има доказано влияние върху проучвания 
показател при сортовете овес и ориз. Тренирането с растежни регулатори има 
доказано влияние при овеса, но силата на влияние е ниска (6.33%). При 
анализираните сортове ръж проучваните фактори нямат доказано влияние върху 
растежа на кълна. 
 
Таблица 1. Средни стойности за дължината на кълна и корена при различни 
варианти на третиране на семена от сортове овес, ръж и ориз 

Култура/Сорт 
Дължина на корен, mm Дължина на кълн, mm 

Контрола Хумустим Лумбрекс Контрола Хумустим Лумбрекс 

Овес 

Марина 96.55 125.90+++ 134.35+++ 91.45 108.45+++ 99.65++ 

Силистра 98.30 127.30+++ 137.60+++ 85.90 97.65++ 93.20+ 

Мина 114.00 128.95++ 146.30+++ 82.20 99.70+++ 95.00++ 

Ръж 

Хисар 142.75 131.80- 155.40++ 97.35 94.50 93.15 

Данае 144.40 141.65 153.50 92.80 98.35 93.60 

AC-Rifle 143.10 137.05 153.05++ 92.75 95.55 94.90 

Ориз 

Османчик-97 100.30 115.10+++ 115.10+++ 66.70 68.25 66.45 

Крезо 114.55 107.20 113.85 56.25 55.80 59.15 

№68 119.95 112.25 130.00+ 51.75 60.45+ 61.95++ 

*p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001 
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Таблица 2. Анализ на варианса на признака дължина на корен в зависимост от 
генотипа и третирането на семената с растежните регулатори Хумустим и Лумбрекс 

Източници на вариране SS df MS F 
P-

value 
F crit 

Сила на 
влияние, 

% 

Овес 

Генотип 1414.98 2 707.49 3.01 0.052 3.06 3.57 

Третиране с растежен регулатор 5212.84 1 5212.84*** 22.19 0.000 3.91 13.17 

Генотип х Третиране 529.34 2 264.67 1.13 0.327 3.06 1.34 

Грешка 32424.52 138 234.96 
    

Ръж 

Генотип 388.46 2 194.23 0.92 0.402 3.06 0.95 

Третиране с растежен регулатор 10588.41 1 10588.41*** 50.00 0.000 3.91 25.79 

Генотип х третиране 852.18 2 426.09 2.01 0.138 3.06 2.08 

Грешка 29225.5 138 211.78 
    

Ориз 

Генотип 2713.46 2 1356.73** 5.80 0.003 3.06 6.91 

Третиране с растежен регулатор 2381.44 1 2381.44*** 10.19 0.001 3.91 6.06 

Генотип х третиране 1929.98 2 964.98* 4.13 0.018 3.06 4.91 

Грешка 32265 138 233.80 
    

*p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001 

 
Таблица 3. Анализ на варианса на признака дължина на кълн в зависимост от 
генотипа и третирането на семената с растежните регулатори Хумустим и Лумбрекс 

Източници на вариране SS df MS F 
P-

value 
F crit 

Сила на 
влияние

% 

Овес 

Генотип 1967.78 2 983.89*** 8.00 0.000 3.06 9.66 

Третиране с растежен 
регулатор 

1288.81 1 1288.81*** 10.48 0.001 3.91 6.33 

Генотип х третиране 143.18 2 71.59 0.582 0.56 3.06 0.70 

Грешка 16968.7 138 122.96 
    

Ръж 

Генотип 114.32 2 57.16 0.31 0.734 3.06 0.44 

Третиране с растежен 
регулатор 

182.25 1 182.25 0.99 0.322 3.91 0.71 

Генотип х третиране 115.44 2 57.72 0.31 0.732 3.06 0.45 

Грешка 
25420.1

4 
138 184.20 

    

Ориз 

Генотип 2387.42 2 1193.71*** 8.12 0.000 3.06 10.43 

Третиране с растежен 
регулатор 

37.21 1 37.21 0.25 0.616 3.91 0.16 

Генотип х третиране 163.34 2 81.67 0.56 0.575 3.06 0.71 

Грешка 
20298.8

2 
138 147.09 

    

*p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 
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Изводи 
 
Установени са съществени различия по отношение на влиянието, което тестваните 
препарати оказват върху кълнителната способност и първоначален растеж при 
различните култури и образци. 
Хуматните торове Лумбрекс и Хумустим използвани за третиране на семената от 
сортове ръж и овес съдействат за по-дружното и по-бързото им поникване като 
ефектът на изпитваните препарати върху кълняемата енергия е по-силен отколкото 
ефекта им върху кълняемостта.  
Биоторовете Лумбрекс и Хумустим имат доказан положителен ефект върху растежа 
на кълна и корена при сортове овес. При сортовете ръж Хумустим има инхибиращо 
въздействие върху корена и не оказва влияние върху растежа на кълна.  
При ориза само при сорт Османчик 97 е установено положително въздействие и на 
двата продукта върху показателя дължина на корен. Това обуславя 
необходимостта от широко и задълбочено изпитване на дозите и 
продължителността на третиране с биоторовете при по-голям брой сортове. 
Установено е влиянието на факторите: генотип, третиране на семената с растежни 
регулатори и взаимодействието по-между им върху фенотипната проява на 
признаците дължина на кълн и корен. Третирането на семената с хуматни торове 
влияе в най-голяма степен върху растежа на корена при културите ръж и овес. При 
ориз двата фактора, както и взаимодействието по между им имат доказано влияние 
върху дължината на корена, но силата на влияние е ниска. Генотипа има доказано 
влияние върху дължина на кълновете при сортовете овес и ориз. Тренирането с 
растежни регулатори има доказано влияние при овеса, но силата на влияние е 
ниска (6,33%). При ръжта проучваните фактори нямат доказано влияние върху 
растежа на кълна. 
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Добив на семена, динамика на цъфтеж и зреене на семената при 
ориенталския сорт тютюн Крумовград 17 в зависимост от нивото на 

минералното торене и хранителната площ 
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Резюме 
 
Добивът и качеството на тютюневите семена зависят пряко от агроекологичните 
условия, при които се развиват растенията. В системата от агротехнически 
мероприятия, специфични за семепроизводните посеви, установяването на 
подходящ режим на минерално торене има доминиращо значение. Различните 
норми на самостоятелното или комбинираното с фосфор и калий азотно торене 
обуславят съществени изменения в растежа и развитието на репродуктивните 
органи на ориенталския тютюн.  
Разстоянията на разсаждане оказват слабо влияние върху динамиката на цъфтеж и 
зреене на семената от ориенталския сорт тютюн Крумовград 17. Увеличаването на 
хранителната площ обаче оказва значително влияние върху броя и теглото на 
кутийките в едно съцветие, респективно върху средния добив на семе от едно 
растение. 
Ключови думи: тютюневи семена, добив, цъфтеж, минерално торене. 

 
Seed yield, dynamics of flowering and ripening seed at oriental tobacco variety 

Krumovgrad 17 depending on the mineral fertilization level and nutritional area 
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Abstract 
 
Yield and quality of tobacco seeds directly dependent on agri-environmental conditions in 
which plants grow. In the system of agro technical activities specific to seed production 
crops, to create an appropriate regime of fertilization is the dominant element. Different 
rules of independent or cogeneration with phosphorus and potassium nitric fertilization 
determine significant changes in the growth and development of reproductive organs of 
the oriental tobacco. 
Planting distances have little influence on the dynamics of flowering and ripening seeds 
of oriental tobacco variety Kroumovgrad 17. Increasing food area, however, has a 
significant impact on the number and weight of the boxes in a cluster, respectively, on the 
average yield of the seed of a plant.  
Keywords: tobacco seed, yield, flowering, mineral fertilization. 
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Увод 
 
Добивът и качеството на тютюневите семена зависят пряко от агроекологичните 
условия, при които се развиват растенията. Гъстотата на разсаждане определя 
броя на растенията в декар. Различните вътрередови разстояния формират 
хранителната площ, на която биха се развивали растенията през вегетацията 
(Донев и др., 1971; Донев, 1975; Кунева, 1978). В системата от агротехнически 
мероприятия, специфични за семепроизводните посеви, установяването на 
подходящ режим на минерално торене има доминиращо значение. От запасеността 
на почвата с усвоими форми на азот зависи обемът на формираната биомаса и 
натрупването на белтъчни вещества в семената, а наличието на фосфор и калий 
ускорява процесите на тяхното узряване, както и синтеза на мазнините (Донев и 
др., 1971; Йорданов, 1979; Донев и др., 1981). 
Оптималните условия на отглеждане на семенните тютюневи растения във висока 
степен определят добива от семена и тяхното качество (Златев, 1980; Грицай, 
1981; Яковук, 1984; Яцун и др., 1985). Пълноценни семена се формират при пълно 
обезпечаване на растенията с всички хранителни елементи в оптимално съчетание 
(Вартанян, 1966; Арутюнова, 1981; Яцун и др., 1985). 
Според Мавровски и Корубин-Алексоска (2005) сортовете тютюн подхранвани с 
азотни торове имат по-голям брой кутийки и повече семена в семенната китка в 
сравнение със сортовете отглеждани без подхранване. 
При проведените проучвания в САЩ, Полша, България и други страни е 
установено, че торенето за добив на семена трябва да бъде по-интензивно, 
отколкото на промишлените посеви. По-обилното минерално хранене допринася за 
намаляване процента на дребните и некачествени семена, повишава техния добив 
и кълняемата им енергия (Вартанян, 1966; Elliot, 1970; Донев и Златев, 1974; 
Bawofska, 1981). 
Според Янчева (1991) различните норми на самостоятелното или комбинираното с 
фосфор и калий азотно торене обуславят съществени изменения в растежа и 
развитието на репродуктивните органи на ориенталския тютюн. Повишението на 
азотните дози ускорява преминаването на растенията от ювенилен в 
репродуктивен стадий на развитие, което дава възможност формирането на 
съцветията и узряването на семената да съвпадне с най-благоприятните условия 
на сезона. Най-добро съчетание между продължителността на фенофазите: 
бутонизация, цъфтеж и узряване на тютюневите семена, се осъществява при 
пълното минерално торене с NPK. Най-голямо количество семена от една плодна 
кутийка, респективно съцветие се получава от най-богатия фон на торене. Това се 
дължи както на силно увеличения брой на плодните кутийки, така също и на 
повишеното специфично тегло на съдържащите се в тях семена, което косвено 
обуславя по-високото им качество. 
Реакцията на сортовете на минерално торене представлява специален интерес за 
сортовото семепроизводство, за да се произвеждат семена с високи качества, 
ефектът от които да се изразява в получаването на високи добиви от масовите 
посеви (Вартанян, 1966; Донев и др., 1971; Златев, 1980; Арутюнова, 1981; Грицай, 
1981; Яковук, 1984; Яцун и др., 1985; Янчева, 1991). 
Според Русинов (2006) основната цел на тютюневото семепроизводство може да 
се разглежда в два аспекта. На първо място това е поддържането и подобряването 
на сортовата чистота, стопанските и биологичните качества на районираните 
сортове тютюн. На второ място – производство на семена, които по своето 
количество, качество и сортова структура да осигуряват производството на 
качествен тютюн. 
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Развитието на тютюневите растения след разсаждането преминава през две фази - 
вегетативна (от разсаждането до разтварянето на първия цвят) и репродуктивна - 
от разтварянето на първия цвят до узряването на семената (Атанасов и Несторов, 
1981). При новите сортове тютюн, които имат дълъг вегетационен период зреенето 
на семената може да съвпадне с неблагоприятни климатични условия – чести и 
продължителни валежи, опасност от падане на слани. Затова по-ранното 
настъпване на тези фази е от съществено значение при производството на 
тютюневи семена. Условията на отглеждане (водоснабдяване, аерация, 
температура, хранителен режим) влияят значително върху продължителността на 
вегетативната фаза и съответно върху встъпването на тютюна в репродуктивната 
(Володарский, 1971; Атанасов и Несторов, 1981). 
Целта на изследването е оценка на влиянието на хранителната площ и 
минералното торене върху настъпването на фазите цъфтеж и зреене на семената 
и полученият добив на семена от едно растение при ориенталски сорт тютюн 
Крумовград 17. 
 
Материал и методи 
 
В периода 2011 – 2013 година в Опитна станция по тютюна – Хсково е изведен 
комплексен агротехнически опит с ориенталския сорт тютюн Крумовград17. Опитът 
включва 9 варианта на агрофона получени от комбинирането на три гъстоти на 
разсаждане – 55х10 cm; 55х12,5 cm и 55х15 cm със съответно – 18100; 14500 и 
12100 растения в декар и три норми на минерално торене с комбинирания тор NPK 
15-15-15, съответно – 13,3 kg/dka; 20,0 kg/dka и 0 kg/dka.  
Определените дози комбиниран тор са внесени редово в дъното на браздите с 
последващо заравяне в почвата преди разсаждането. Разсаждането се извърши 
ръчно в предварително поляти бразди при точно фиксирани разстояния между 
растенията в реда. 
Извършени са фенологични наблюдения и биометрични измервания на растенията. 
Настъпването на отделните фенофази е отчитано върху всички растения. За 
начало на настъпване на фенофазата се счита,  когато 5-10 % от растенията са 
навлезнали в нея, а за масово настъпване при навлизане на 75 % от растенията. За 
определяне на добива на семе от едно растение от всеки вариант са реколтирани 
семената от по 20 рандомизирани растения. 
 
Статистически анализ 
Извършена е математическа обработка на данните, като за целта са направени 
следните анализи: 
- двуфакторен дисперсионен анализ съобразен по Генчев и др., 1975 за 
анализиране на самостоятелното и комбинираното влияние на хранителната площ 
и торовите норми върху броя на кутийките в едно съцветие, теглото им и добива 
семена от едно растение; 
- регресионен анализ по доказани зависимости по SPSS 13.0 for Windows, линеен 
модел (Stamatov and Deshev, 2010). 
 
Резултати и обсъждане 
 
Данните за динамиката на цъфтеж и зреене на семената при ориенталския сорт 
тютюн Крумовград 17 са представени във фигура 1. За начало на цъфтеж е 
възприето наличието на 5-10% изцъфтели бутони, а за масов цъфтеж - на повече 
от 75% изцъфтели бутони (Янчева, 1991). 
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По-голямо влияние върху развитието на тютюневите растения има торенето, 
докато ефектът от вътрередовото разстояние е малък. Вариантите без торене са 
със забавено развитие. Недостигът на хранителни елементи при тези условия води 
до задържане на растежните и формообразувателните процеси, поради което 
началото на фаза цъфтеж, както и масовият цъфтеж настъпват по-късно. Добрият 
хранителен режим стимулира по-бързо преминаване на растенията от вегетативна 
към генеративна фаза. Добре очертан е положителният ефект от торенето с 20 
kg/da комбиниран тор върху образуването на репродуктивните органи. Растенията 
от тези варианти са с най-бързо развитие и съответно дружно встъпване в 
репродуктивна фаза. Те започват да цъфтят 75 дни след разсаждането, докато 
растенията от неторените варианти изостават с настъпването на тази фаза с 9-13 
дни. Узряването на семената от неторените варианти завършва 148-152 дни след 
разсаждане, докато при вариантите, торени с най-голямото количество тор, тази 
фаза настъпва с 9-13 дни по-рано. 
 

 
Фигура 1. Динамика на цъфтеж и зреене на семената от сорт Крумовград 17, 
средно за 2011 – 2013 г. 

 
Броят на формираните кутийки в едно съцветие, тяхното тегло и добивът на семена 
от едно растение нарастват както с повишаването на торовата норма, така и с 
увеличаването на разстоянията на разсаждане (фигура 2). Според Янчева (1991) 
нарастването на нормите на азотно торене корелира с увеличаване на 
синтезираните в зелената маса белтъчини, а оттам и с нарастване на броя на 
плодните кутийки. Добивът семена от едно растение от неторените варианти е 
средно 4,4 g, от торения с 13,3 kg/dka комплексен тор тютюн - 5,4 g, а от вариантите 
с най-високата норма – 6,7 g, т.е. увеличението е съответно с 23% и 52%. 
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Фигура 2. Добив на семена от сорт Крумовград 17, средно за 2011 – 2013 г. 

 
Регресионният анализ на данните потвърждава високата зависимост на добива 
семена от едно растение (Y) от нормата на торене (х). Тя се описва с уравнението: 
Y=4,333+0,106х; R=0,877; R

2
=0,769 

Свободният член ―а‖, който показва добива от семена при нулево ниво на торене е 
4,3 g. Всеки килограм комбиниран тор повишава добива в границите на 
експериментираните норми с 0,11 g/растение. 
При увеличаване на хранителната площ, чрез увеличаване на вътрередовото 
разстояние, нараства и количеството семена от едно съцветие. Зависимостта на 
добива семена от едно растение от сорт Крумовград 17 (Y) от размера на 
хранителната площ (х) се изразява със следното уравнение: 
Y=4,567+0,067х; R=0,281; R

2
=0,079 

Най-висок среден добив семена от едно съцветие е получен от отгледания при най-
голямата хранителна площ и торова норма тютюн (вариант 9) – 7,0 g, а най-нисък 
добив – от неторения тютюн, разсаден при най-малкото вътрередово разстояние 
(вариант 1) – 4,2 g. 
От изложеното следва, че в рамките на експериментираните норми, торенето на 
тютюна от сорт Крумовград 17 с 20 kg/dka комбиниран тор води до получаване на 
най-висок добив на семена от едно растение. В системата от агротехнически 
мероприятия, специфични за семепроизводните посеви, важно значение има и 
размерът на хранителната площ. Най-висок добив семена от растение, при 
условията на опита се получава от тютюна, разсаден при най-голямото 
вътрередово разстояние (15 cm).  

 
Таблица 1. Дисперсионен анализ на данните за добив на семена от сорт 
Крумовград 17 

Елементи 
на 

продуктивност 

Източник 
на вариране 

Сума 
от 

квадратите 

Степени 
на 

свобода 

Варианс F-
отношение 

Сила на 
влияние 

на 
фактора,% 

Р-
стойност 

Брой кутийки Вътрередово 224,67 2 112,33 4,37 10,32 0,028 
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в едно 
съцветие 

разстояние(А)* 

Торене (В)*** 1480,22 2 740,11 28,79 68,02 0,000 

А*В n.s. 8,44 4 2,11 0,082 0,39 0,987 

Грешка 462,67 18 25,70  21,27  

Общо 2176,0 26     

Тегло на 
кутийките от 

едно 
съцветие, g 

Вътрередово 
разстояние(А)** 

5,68 2 2,84 6,87 10,64 0,006 

Торене (В)*** 39,50 2 19,75 47,78 73,93 0,000 

А*В n.s. 0,81 4 0,20 0,49 1,51 0,744 

Грешка 7,44 18 0,41  13,92  

Общо 53,43 26     

Добив на 
семена от 

едно 
растение, g 

Вътрередово 
разстояние(А)*** 

2,63 2 1,31 12,63 9,61 0,000 

Торене (В)*** 22,58 2 11,29 108,48 82,57 0,000 

А*В n.s. 0,26 4 0,07 0,64 0,97 0,644 

Грешка 1,87 18 0,10  6,85  

Общо 27,35 26     

***, **, * - доказано съответно при p≤0.001, p≤0.01 и p≤0.05; n.s. – недоказано 

 
Данните от направения дисперсионен анализ показват, че от изследваните фактори 
по-голямо влияние върху броя на кутийките в едно съцветие, теглото им и добива 
семена от едно растение оказва торенето (Фактор В) – 68,0-82,6% от общото 
вариране на данните се дължи на него (табл. 1).  
Влиянието на вътрередовото разстояние (Фактор А) върху тези показатели е 
значително по-слабо (9,6-10,6%), но също е статистически значимо. Влиянието на 
комбинираното действие на изпитваните агротехнически фактори е незначително. 
 
Изводи 
 
1. Установено е влиянието на девет варианта на агрофона върху добива на 
семена от едно растение, динамиката на цъфтеж и зреене на семената при 
ориенталския сорт тютюн Крумовград 17.  
2. Прилагането на балансирано минерално торене с комбиниран тор NPK 15-
15-15 в дози от 13,3 kg/da и 20,0 kg/da води до съкращаване на 
вегетационния период при ориенталския сорт тютюн Крумовград 17.  
3. Промените в торовите норми и хранителната площ са агротехнически 
приоми посредством които може да се влияе върху добива  на семе от едно 
растение при ориенталския тютюн.  
4. Нивото на добива на тютюневи семена се обуславя от фактора минимум - 
минералното торене, следвано от вътрередовото разстояние. Най-много семена от 
едно растение при сорт Крумовград 17 – 7 g, е получено при торене с 20 kg/da 
комбиниран тор, съчетано с най-голямото разстояние вътре в реда (15 cm).  
5. От източниците на вариране, най-силно влияние върху добива на семена от едно 
растение при сорт Крумовград 17 оказва торовата норма и по-слабо размерът на 
хранителната площ.  
6. Изведени са регресионни уравнения, отразяващи връзката между добива семена 
и агротехническите фактори, чрез които може да се прогнозира и управлява 
семенната продуктивност на сорта ориенталски тютюн Крумовград 17 за целите на 
семепроизводството. 
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Резюме 
 
Проучването е проведено през 2015-2016 г. в района на гр. Пловдив на алувиално-
ливаден тип почва. Органичният тор ―Лумбрекс― е изпитан по време на вегетацията 
при 5 сорта ориз. Листното третиране с продукта предизвиква значително влияние 
върху морфологичното развитие на растенията. Височината на стъблото се 
понижава, увеличава се дължината на метлицата и размерите на флаговия лист 
(дължина-ширина). Установено е положително влияние върху добива и неговите 
структурни елементи. Реакцията на генотиповете е еднопосочна, но се изразява в 
различна степен. Най-добър ефект е установен при сортовете Пума, Крезо и 
Османчик 97. 
Ключови думи: ориз, биологичен продукт, добив, морфологични признаци 
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Abstract 
 

The study is conducted during 2015-2016 in the Plovdiv region on an alluvial type of soil. 
The organic fertilizer "Lumbrex" is tested during the vegetation at 5 varieties of rice. The 
foliar treatment with the product induces a significant influence on the morphological 
development of the plants. The height of the stem is lowered, the length of panicle is 
increased and the sizes of flag sheet (length- width). It has been estimated a positive 
influence on the yield and its structural elements. The reaction of genotypes is one-way 
but it is expressed in a different degree. The best effect is found in the varieties Puma, 
Creso and Osmanchik 97. 
Key words: rice, biological product, yield, morphological characters 
 
Въведение 
 
Конвенционалното земеделие е изправено пред сериозен проблем свързан с 
глобалното намаляване на почвеното плодородие и с изискванията на крайните 
потребители за екологично чиста и качествена продукция (Каназирска, 2012; 
Станчева, 2007). Изкуствено синтезираните торове и пестициди се използват 
масово и безкомпромисно от повечето стопани, а те унищожават голяма част от 
организмите в почвата, които се грижат за подобряване на нейния хумусен състав. 
Нуждата от бърза печалба на голяма част от производителите води до ежегодно 
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увеличаване на използваните количества минерални торове и в крайна сметка след 
няколко години почвата е унищожена и загубила плодовитостта си. 
Оризът за разлика от другите културни растения изисква особен воден режим при 
отглеждането. Почвата по време на вегетацията (от сеитбата до началото на 
узряването) следва да бъде покрита с по-малък или по-голям слой вода. 
Заливането предизвиква в нея появяване на нови явления, които не са свойствени 
на сухата или само навлажнена почва. Изменят се хранителният, температурният и 
газовият режим на почвата (Георгиев и др., 1997). Това поставя редица въпроси 
свързани с поддържането на оптимален хранителен режим в нея (Койнов и др., 
1980). 
През последните 2-3 десетилетия на 20 

ти 
век в много страни на света, както и у нас 

е открит нов метод за обработка на почвата и за възвръщане на плодородието и. 
Той включва използването на биопродукти – биохумус (лумбрикомпост), бактерийни 
торове, микоризни инокулати и др. (Нанкова, 2004). В тази връзка интерес 
представлява хуматния тор „Лумбрекс―, получен от жизнената дейност на Червен 
калифорнийски червей (Lumbricus rubellis). По света той намира широко 
приложение като биотор в различни отрасли на земеделието (Elcock and Martens, 
1995). У нас технологията за производството му навлиза през 1998-2000 г. и все 
повече се разширява (Благова, 2002; Христева и др., 2004; 
www.naas.government.bg). Характеризира се с неутрална реакция, високо 
съдържание на органично вещество (35-40%), макро- и микроелементи. Действа 
едновременно като източник на хранителни вещества и растежен стимулатор за 
растенията. 
Целта на изследването е да се изпита влиянието на течния биотор ―Лумбрекс― 
върху морфологичните признаци и продуктивни качества на различни сортове ориз.  
 
Материал и методи 
 
Изследването се проведе през 2015-2016 г. с турски (Османчик 97 – стандарт, Гала) 
и италиански (Крезо, Рома, Пума) сортове ориз. Заложихме полски опит на 
алувиално-ливаден тип почва, по блоков метод в четири повторения, с големина на 
опитната парцелка 10 m

2 
по схемата: вариант 1. Контрола – нетретирани растения, 

вариант 2. Лумбрекс – 150 ml/da. Оризовият посев е отглеждан съобразно с 
утвърдената в страната технология за отглеждане на културата. 
Основното почвено торене се извърши с 18 kg азот и 15 kg фосфор на декар и е 
еднакво за всички варианти, което е необходимо методично условие, за да се 
открои влиянието на проучвания биопродукт. Фосфорът се внасяше под формата 
на суперфосфат еднократно при основната обработка на почвата, а азотът на два 
приема – една втора от торовата норма под формата на амониев сулфат преди 
сеитбата, а останалата част под формата на амониев нитрат по време на 
братенето. 
Изпитваният препарат беше внесен чрез еднократно листно третиране на 
растенията в края на фаза братене. 
Оценени бяха морфологичните признаци – височина на стъблото, дължина и 
ширина на флаговия лист, дължина на метлицата, както и добива и някои негови 
структурни елементи. Статистическата обработка на резултатите е направена с 
помощта на програмния продукт АNOVA. Приложени са дисперсионен анализ за 
двуфакторен опит и LSD тест за проверка значимостта на разликите на средните. 
Определена е и силата на влияние на факторите на вариране (%) по Плохинский 
(1970). 
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Резултати и обсъждане 
 
Получените резултати от листното третиране с Лумбрекс при ориза показват, че 
биотора предизвиква значително влияние върху морфологичното развитие на 
растенията (Табл. 1). Височината на стъблото се намалява. Средно за изпитваната 
група сортове понижението е с 4 cm. Най-силно реагира сорт Крезо. Растенията са 
по-ниски с 6,7 cm. Това от практическа гледна точка има голямо значение във 
връзка с устойчивостта на полягане, технологията на отглеждане и прибиране на 
ориза.  
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Таблица 1.Биометрични данни за изследваните показатели (средно за периода) 
 

Показатели 

Сортове 
Средно 

Османчик 97 (St) Крезо Рома Гала Пума 

Контрола Лумбрекс Контрола Лумбрекс Контрола Лумбрекс Контрола Лумбрекс Контрола Лумбрекс Контрола Лумбрекс 

Височина на стъблото, cm 79,7 76,0 63,1 56,4 100,1 97,4 80,4 76,9 58,0 54,8 76,3 72,3 
Sd генотип - 0,904 LSD 5,0% = 1,80 LSD 0,1% = 3,10 

      
    

Sd третиране с Лумбрекс - 0,571 LSD 5,0% = 1,14 LSD 0,1% = 1,96 
      

    
Sd взаимодействие - 1,278 LSD 5,0% = 2,55 LSD 0,1% = 4,39                 

Дължина на флаговия лист, cm 20,6 23,3 29,6 30,9 36,9 40,5 19,4 22,9 23,4 24,8 25,9 28,5 
Sd генотип - 0,686 LSD 5,0% = 1,37 LSD 0,1% = 2,36 

      
    

Sd третиране с Лумбрекс - 0,434 LSD 5,0% = 0,87 LSD 0,1% = 1,49 
      

    
Sd взаимодействие - 0,970 LSD 5,0% = 1,94 LSD 0,1% = 3,33                 

Ширина на флаговия лист, cm 1,6 1,6 1,2 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 
Sd генотип - 0,062 LSD 5,0% = 0,12 LSD 0,1% = 0,21 

      
    

Sd третиране с Лумбрекс - 0,039 LSD 5,0% = 0,08 LSD 0,1% = 0,13 
      

    
Sd взаимодействие - 0,087 LSD 5,0% = 0,17 LSD 0,1% = 0,30                 

Добив арпа, kg/da 816,7 821,9 779,2 781,5 741,8 749 765,5 776,1 773,0 783,6 775,2 782,4 
Sd генотип - 1,984 LSD 5,0% = 3,96 LSD 0,1% = 6,82 

      
    

Sd третиране с Лумбрекс - 1,255 LSD 5,0% = 2,50 LSD 0,1% = 4,32 
      

    
Sd взаимодействие - 2,805 LSD 5,0% = 5,60 LSD 0,1% = 9,64                 

Общ брой зърна в метлицата 140 152 114 124,5 133,6 143 125 133 101 120 122,7 134,5 
Sd генотип - 1,943 LSD 5,0% = 3,88 LSD 0,1% = 6,68 

      
    

Sd третиране с Лумбрекс - 1,229 LSD 5,0% = 2,45 LSD 0,1% = 4,23 
      

    
Sd взаимодействие - 2,748 LSD 5,0% = 5,48 LSD 0,1% = 9,45                 

Дължина на метлицата, cm 15,6 16,4 18,6 18,9 19,3 19,6 15,3 15,9 17,7 18,5 17,3 17,9 
Sd генотип - 0,136 LSD 5,0% = 0,27 LSD 0,1% = 0,47 

      
    

Sd третиране с Лумбрекс - 0,086 LSD 5,0% = 0,17 LSD 0,1% = 0,29 
      

    
Sd взаимодействие - 0,192 LSD 5,0% = 0,38 LSD 0,1% = 0,66                 

Маса на една метлица, g 4,8 5,4 3,5 3,8 5,1 5,7 4,8 5,0 3,3 4,0 4,3 4,8 
Sd генотип - 0,101 LSD 5,0% = 0,20 LSD 0,1% = 0,35 

      
    

Sd третиране с Лумбрекс - 0,064 LSD 5,0% = 0,13 LSD 0,1% = 0,22 
      

    
Sd взаимодействие - 0,143 LSD 5,0% = 0,29 LSD 0,1% = 0,49                 

Маса на зърното в метлица, g 4,6 5,1 3,2 3,5 4,9 5,4 4,6 4,8 3,1 3,8 4,1 4,5 
Sd генотип - 0,102 LSD 5,0% = 0,20 LSD 0,1% = 0,35 

      
    

Sd третиране с Лумбрекс - 0,064 LSD 5,0% = 0,13 LSD 0,1% = 0,22 
      

    
Sd взаимодействие - 0,144 LSD 5,0% = 0,29 LSD 0,1% = 0,49                 

Маса на 1000 зърна, g 36,8 37,1 35,7 36,6 41,8 42,2 36,7 37,7 36,1 36,4 37,4 38,0 
Sd генотип - 0,152 LSD 5,0% = 0,30 LSD 0,1% = 0,52 

      
    

Sd третиране с Лумбрекс - 0,096 LSD 5,0% = 0,19 LSD 0,1% = 0,33 
      

    
Sd взаимодействие - 0,216 LSD 5,0% = 0,43 LSD 0,1% = 0,74                 
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Листното подхранване с Лумбрекс увеличава дължината на флаговия лист. Средно 
за периода това е с 10,04% спрямо контролата.  
Ширината на флаговия лист при изследваните сортове не се променя съществено 
спрямо контролния вариант, но бележи тенденция на увеличаване. По-изразен 
ефект се наблюдава само при Крезо (с 25% по-щироки листа). 
Данните от таблицата показват, че подхранването с експерименталния разтвор се 
отразява положително върху продуктивността. Никъде не е получен резултат под 
или изравнен с контролите. При направеният дисперсионен анализ увеличението 
на добивите е добре доказано по варианти.  
Установеното подобрение на продуктивността се дължи на по-плътните метлици, с 
по-голяма маса на една метлица и зърното в нея. За проучваният период средният 
общ брой на зърната в метлица се е повишил до 18,8%, масата на една метлица се 
е увеличила с 4,2 - 21,2%, а масата на зърното в нея с 4,3 - 22,6%. Разликите 
спрямо контролите са статистически много добре доказани. 
Ефектът от листното торене се отразява положително и върху дължината на 
метлицата. Установеното увеличаване е в порядъка от 1,6% до 5,1%. Получени са 
по-високи стойности и за масата на 1000 зърна. 
Анализирайки резултатите на изследваните показатели можем да кажем, че 
въпреки благоприятното въздействие върху структурните елементи на 
продуктивността, процента на увеличаване на добива арпа е много нисък (от 0,3% 
до 1,4% спрямо контролите) което е икономически неизгодно за компенсиране на 
вложените разходи по извършване на третирането. Вероятно изпитваната доза на 
препарата се явява недостатъчна за силно изразен ефект върху добива и обуславя 
необходимостта от  задълбочено изпитване на дозите и определяне момента на 
приложение. 
От приложения двуфакторен дисперсионен анализ се установява значимия ефект 
на факторите генотип, среда (контрола и третиране с Лумбрекс) и 
взаимодействието между тях върху фенотипната проява на проучваните параметри 
(Табл. 2, 3, 4).  
 
Таблица 2. Двуфакторен дисперсионен анализ и сила на влияние на източниците 
на вариране върху добива арпа и масата на 1000 зърна 

 

Източници на 
вариране 

Добив арпа, kg/da Маса на 1000 зърна, g 

MS F Fcrit 
Влияние, 

% 
MS F Fcrit 

Влияние, 
% 

Генотип 11314,6 718,79 2,50 95,10 93,76 1009,15 2,50 96,39 

Среда 1015,3 64,50 3,98 2,13 3,57 38,43 3,98 0,92 

Взаймодействие 53,5 3,40 2,50 0,45 1,00 10,72 2,50 1,02 

Грешка 15,74       0,093       

 
И трите източника на вариране имат доказана роля върху изявата на признаците, 
макар и с различна сила на влияние. За всички проследени показатели генотипните 
различия имат доминиращ ефект и тяхното влияние е в интервала 41,61 – 97,02%. 
Най-малката стойност е  установена при ширината на флаговия лист, а най-
значима е ролята на сорта и силата на неговото влияние при височината на 
стъблото. Генотипният фактор е следван от самостоятелното влияние на средата. 
Най-слаб ефект върху варирането на признаците има взаимодействието генотип х 
среда (0,19 – 10,29%)
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Таблица 3. Двуфакторен дисперсионен анализ и сила на влияние на източниците на вариране върху структурните 
елементи на добива 

 

Източници на 
вариране 

Общ брой зърна в метлицата Маса на една метлица, g Маса на зърното в метлица, g 

MS F Fcrit Влияние, % MS F Fcrit Влияние, % MS F Fcrit Влияние, % 

Генотип 3207,2 212,30 2,50 75,62 11,18 271,7 2,50 85,62 11,16 269,43 2,50 86,99 

Среда 2808,45 185,90 3,98 16,55 4,05 98,4 3,98 7,76 3,2 77,24 3,98 6,24 

Взаймодействие 67,7 4,48 2,50 1,59 0,15 3,5 2,50 1,11 0,13 3,14 2,50 1,01 

Грешка 15,11       0,04114       0,041       

 
 

Таблица 4. Двуфакторен дисперсионен анализ и сила на влияние на източниците на вариране върху морфологичните 
признаци  

 

Източници на 
вариране 

Височина на стъблото, cm 
Флагов лист, cm 

Дължина на метлицата, cm 
дължина ширина 

MS F Fcrit 
Влияние, 

% 
MS F Fcrit 

Влияние, 
% 

MS F Fcrit 
Влияние, 

% 
MS F Fcrit 

Влияние, 
% 

Генотип 4682,47 1433,7 2,50 97,02 856,34 454,77 2,50 92,67 0,279 18,29 2,50 41,64 45,91 624,94 2,50 93,45 

Среда 308,11 94,3 3,98 1,59 117,61 62,46 3,98 3,18 0,221 14,46 3,98 8,23 6,73 91,58 3,98 3,42 

Взаймодействие 9,39 2,9 2,50 0,19 5,42 2,88 2,50 0,59 0,069 4,52 2,50 10,29 0,25 3,38 2,50 0,50 

Грешка 3,27       1,88       0,015       0,07346       
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Заключение 
 
Третирането на ориза с органичния тор Лумбрекс в края на фаза братене води до 
понижаване височината на стъблото, увеличаване дължината на флаговия лист и 
дължината на метлицата. 
Лумбрекс, приложен еднократно в доза 150 ml/da не се очертава като икономически 
изгодно средство за получаване на силен ефект върху продуктивността. 
Увеличението на добива арпа се дължи на положителните промени в структурните 
елементи на добива. 
Реакцията на генотиповете е еднопосочна, но се изразява в различна степен. Най-
добър ефект е установен при сортовете Пума, Крезо и Османчик 97. 
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Резюме 
 
Многобройни са изследванията, свързани с оценка на климатичните и агроклиматични 
условия и техните изменения през втората половина на миналия век. В тях се доказват 
преобладаващо негативни тенденции по отношение на условията за растеж, развитие 
и продуктивност на земеделските култури. В различните райони на страната тези 
тенденции се различават. В някои райони измененията са в такава степен, че 
отглеждането на характерни за този район култури става икономически неизгодно. 
Оценките показват изменение в агроклиматичните ресурси, водещи до промени и в 
агроклиматичното райониране на отглежданите култури в България.  
През първите петнадесет години на настоящето столетие всички си спомняме сухите 
2000, и 2011 г, влажните 2005 и 2014 г, топлата и суха зима и пролет на 2007 г., което 
показва засилен екстремен характер на времето. В четири от тези години (2001, 2002, 
2005 и 2007 г.), в резултат на късните пролетни слани са регистрирани до 60% повреди 
при овощните видове в някои райони, а в 8 години от този период, т.е. през 50% от 
годините са регистрирани повреди, предизвикани от метеорологични явления, 
достигащи до компрометиране на посевите и някои овощни видове. 
Целта на това изследване е да бъдат оценени агроклиматичните условия в 
Пловдивска област през периода 1985-2015 г. и детайлно да бъдат разкрити 
тенденциите на изменение за периода 1971-2015 г. Получените резултати ще позволят 
да се оцени съвременното състояние на агроклиматичните ресурси, а чрез това да се 
обоснове целесъобразността за отглеждането на определени селскостопански 
култури. 
Ключови думи: климатични промени, агрометеорологични условия, агроклиматични 
ресурси 

 
Assessment of agroclimatic conditions in Plovdiv district 
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Abstract 
 
Since the middle of last century have been carried out numerous studies related to the 
assessment of climate and agro-climatic conditions and their changes during this period. 
They show predominantly negative trends in terms of growth, development and productivity 
of agricultural crops. In different areas of the country, these trends vary. In some regions, the 
changes are to the extent that the cultivation of typical for this area plants became 
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uneconomic. Estimates change in agro-climatic resources, leading to changes in agro climate 
zoning of crops in Bulgaria. 
During the first fifteen years of the present century, we can recall the dry 2000 and 2011, 
moist 2005 and 2014, the warm winter of 2007, which is evidence of increased extreme 
nature of time. In four of those years - 2001, 2002, 2005 and 2007 as a result of late spring 
frosts were recorded up to 60% damage in fruit species in some areas. During the eight 
years of this period, i.e. 50% of the years were recorded damages caused by various 
weather conditions (drought, floods, hail and frost) reaching compromise of annual crops and 
some fruit trees. 
The aim of this study is to evaluate the agro-climatic conditions in the Plovdiv region during 
the period 1985-2015 on, and be disclosed detailed trends of change for the period 1971-
2015 The analysis of the results will allow us to assess the current state of agro-climatic 
resources and thereby to justify the economic feasibility for growing crops. 
Key words: Agroclimatic conditions, agroclimatic resources, climate change 
 
Увод 
 
Обект на това изследване са агрометеорологичните условия с оглед точната 
ориентция на земеделското производство в Пловдивска област. За областта е 
характерно, че земедлските земи са разположени в два климатични района – 
климатичен район на Източна Средна България и Климатичен район на Източните 
задбалкански полета (Л. Събев и С. Станев, 1959) и съответно в преходно-
континенталната климатична подобласт на европейско-континенталната климатична 
област. Релефът на първия район е равнинен с надморска височина между 150-200 m, 
а втория има котловинен характер със средна надморска височина 400 m. Те се 
характеризират със сравнително мека зима и средна януарска температура на 
въздуха, съответно около 0

о
С и 0 – -1

о
С. Поради котловинния характер на климатичния 

район на Източните задбалкански полета абсолютните минимални температури и 
режимът на почвено засушаване и суша, пролетните и есенни мразове ограничават 
земеделските дейности в района. Пролетта и в двата климатични района е по-хладна 
от. Лятото в Източна Средна България е горещо, а в Източните задбалкански полета 
умерено топло. В климатичния район на Източна Средна България се извършва 
прехода от континентален към континентално-средиземноморски характер на 
валежите. Минимумът на валежите е през август или септември и максимум през юни. 
За климатичния район на Източните задбалкански полета е характерен континентален 
режим на валежите с пролетно-летен максимум и зимен минимум. 
Климатичните особености на Пловдивска област я правят разнообразна и много 
интересна по отношение на агрометеорологичните условия. Изследванията върху 
измененията на състоянието на метеорологичните елементи през втората половина на 
миналия век на територията на България показват тенденции на значителни промени 
(Koleva E., 1990; Alexandrov,V., et al., 2004; Александров В., 2006), което предизвиква 
съответни изменения и в условията за растеж и развитие на основните земеделски 
култури. Независимо от периода, за който са правени оценките на тенденциите на 
изменение на средната годишна температура на въздуха през миналия век, те 
показват намаление в Южна България (Koleva E., et al., 1994; Koleva E., 1990), за 
разлика от тенденциите на увеличение в Северна България. В свое изследване върху 
колебанията на климата през миналото столетие Александров В., 2006 установява 
статистически значима тенденция на повишение на средната годишна температура на 
въздуха през зимата, но за някои области в Северна България. Повишение с от 0.6 до 
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0,8
о
С е установено и на минималните температури. Същото се отнася и за 

максималните температури, макар и по-незначително според данни от същия автор. 
Изследването на колебанията на сумите на валежите през изминалото столетие 
показва тенденция на намаление в равнинните части на България (Koleva E., et 
al.,2008), особено летните и увеличение на зимните, особено в Южна България 
(Александров В., 2006).  
Наши изследвания за периода 1971-2000 (Kazandjiev V., et al., 2008), а по-късно и за 
1996-2015 години (Moteva, M.,et al., 2009) показват подобни тенденции, но с по-малки 
амплитуди на температурите в Южна България в сравнение с тези в северната част на 
страната. 
Посочените тенденции на изменение на температурите и валежа водят до изменение 
на агроклиматичните ресурси на региона (Eitzinger J., et al., 2008), а това оказва 
влияние върху условията за растеж и развитие на основните земеделски култури, 
предимно зърнени, зърнено-фуражни, овощни насаждения и лозя, за чието 
производство се разчита основно на естествените условия от топлина и влага. 
Основната цел на това изследване е да бъдат оценени агроклиматичните условия в 
Пловдивска област през периода 1985-2015 г. и да бъдат разкрити тенденциите на 
изменение. Анализът на получените резултати ще позволи да се оцени съвременното 
състояние на агроклиматичните ресурси, а чрез това да се обоснове икономическата 
целесъобразност за отглеждането на определен тип селскостопански култури. 
 
Материал и методи 
 
Използвани са ежедневни данни за минималната и максимална температура на 
въздуха (

о
С) и сумата на валежа (mm) за една синоптична – Пловдив и три климатични 

станции – Садово, Асеновград и Карлово (Фиг.1) за периода 1971-2015 г. 
Към характеристиките на хидротермичните условия е добавена и информация за 
регистрираните слани през периода 1986-2015 г., като са определени последната дата 
на настъпване на пролетен и първата дата на есенен мраз. За оценка на 
агрометеорологичните условия са определени следните агрометеорологични индекси 
– дати на устойчив преход на температурите през 0, 5 и 10

о
С; суми на активните 

температури за периодите с устойчив преход на средните денонощни температури 
през 0, 5 и 10

о
С; суми на валежите за периодите октомври-март, април-юни и юли-

август. 
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Фиг. 1. Разположение на станциите, използвани в изследването. 

За пространственото разпределение на температурните суми. е използван ArcGIS 
Geostatistical Analyst. Интерполацията е извършена чрез Inverse Distance Weighting, 
като освен станциите от изследването са използвани и тези от най-близките области – 
Пазарджик, Стара Загора и Хасково. 
За характеризиране на условията на засушаване е използван индексът на засушаване 
на Де Мартон. Индексът на сухотата на De Martonne (IDM) е изчислен по формулата: 

   
10

*12




T

P
I

DM
 (De Martonne, 1925),  

където: P – месечна сума на валежа, mm; T – средномесечна температура на въздуха, 
o
C.  

В табл. 1 са показани стойностите на индекса на Де Мартон и типизацията на климата 
според тях. 
 

Таблица 1. Климатична класификация споредстойностите на IDM 

 

IDM Класификация на климата 

I<10 Dry or arid (сух до много сух) 

15≤I≤24 Semiarid (полусух) 

24<I≤30 Moderately arid (умерено сух) 

30<I≤35 Slightly humid (малко влажен) 

35<I≤40 Moderately humid (умерено влажен) 

40<I≤50 Humid (влажен) 

50<I≤60 Very Humid (много влажен) 

60<I≤187 Excessively humid (преовлажнен) 

За оценка на тенденциите на изменение на средните годишни температури на въздуха 
е използван тестът на Мann Kendal. Нивата на значимост се определят при вероятност 
α=0.1 (+), α=0.05 (*), α=0.01 (**) и α=0.001 (***). 
 Прогностичната информация, използвана в разглеждания случай от 
01.04.2017 г., е от глобалния модел на Европейския център за средносрочни прогнози 
(ECMWF) с хоризонтална резолюция в пространството 9 км и 137 нива по вертикалата. 
Общият брой на точките на използваната мрежа е 904 милиона. Това е т.нар. 
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детерминистичен модел, който обновява прогностичните си полета 2 пъти в 
денонощието - в 00 и 12 UTC. Така наречената контролна прогноза е с по-ниска 
разделителна способност.Системата за ансамблова прогноза е с по-ниска 
разделителна способност - 18 км за вероятностната интерпретация на прогнозата до 
15-тия ден; и 36 км за прогнозите над15 дни. Нивата по вертикалата са 91. Всяка от 
прогностичните системи се захранва с информация от схеми за четиримерно 
(пространство-време) усвояване на данни, включващи както конвенционалната 
метеорологична информация, така и данни от спътници, буйове, самолети и т.н.  
 Информацията за реалните стойности на температурата, точката на 
оросяване, относителната влажност на въздуха и скоростта на вятъра са от 
измерванията в синоптична станция Пловдив, НИМХ-БАН. 

 
Резултати  
 
Температурни условия 
Незначителна тенденция към затопляне в страната е установена през миналия век. 
Лятото в България има тенденция да бъде по-топло от началото на 1980-те години. 
През периодите 1901-2000 г. и 1931-2000 г. е налице статистически значима тенденция 
на нарастване на средната температура на въздуха през зимния сезон в 
метеорологичните станции в близост до река Дунав (Северна България). 
Средната годишна температура на въздуха в разглежданите станции, варира между 
12.1

о
С (Карлово) и 13.2

о
С (Асеновград), табл. 2. За откриване и доказване на 

тенденции в многогодишните редици от средните годишни температури на въздуха те 
са изследвани чрез теста на Mann-Kendal. В резултат са установени тенденции на 
повишение на температурите с ниво на значимост α=0.01 в Карлово, Садово и Пловдив 

и α=0.1 в Асеновград.  
 
Таблица 2. Резултати от теста на Mann-Kendal за доказване на тренда на изменение на 

средната годишна температура на въздуха през периода 1971-2015 г. 
 

Станция 
Средна годишна 
температура на 

въздуха [
o
C] 

Тест Mann-Kendal  

Z 
Статистическа 

значимост 

Садово 12.7 3.18 ** 

Асеновград 13.2 1.94 + 

Пловдив 12.8 3.25 ** 

Карлово 12.1 2.71 ** 

 
Същата тенденция се наблюдава и при средните месечни температури на въздуха, 
фиг. 2. Отклонението им за периода 1986-2015 г. спрямо 1971-2000 г. за всички 
станции е отрицателно само през декември. През останалите месеци на изследвания 
период месечните температури са по-високи от тези през предходния. Най-високо е 
увеличението на средните месечни температури в Асеновград – 1.8ºС през август, а 
най-ниско в Карлово – 1.2ºС. Пловдив и Садово заемат междинно положение.  
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Фиг. 2. Средна месечна температура на въздуха (
o
C) за периода  

1986-2015 г. и отклонението спрямо 1971-2000 г. (
o
C). 

  

  
Фиг. 3. Средна месечна минимална температура на въздуха (

o
C) и 

отклонението за периода 1986-2015 г. спрямо 1971-2000 г. (
o
C). 

Изменение на температурите на въздуха се забелязва и при средните месечни 
минимални, фиг. 3 и максимални, фиг. 4 температури. Най-голямо увеличение на 
минималните температури се наблюдава през м. август в Асеновград +1.1ºС, а най 
малко Карлово през м. ноември и Асеновград през м. февруари +0.2ºС. Най-голямо е 
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намалението на средните минимални  температури Пловдив те са -1.7ºС през м. 
февруари и -1.1ºС през декември. В Садово тези стойности са съответно -1.1 и -1.0ºС, 
а в Асеновград отклонението на средните минимални температури през зимните 
месеци декември и февруари са по-ниски с -1°С. В Карлово тези отклонения са 
отрицателни само през три месеца –февруари, април и декември с до -0.3°С. 
При средните месечни максимални температури за периода 1986-2015 г. спрямо 1971-
2000 г. максимумът на положителна промяна на температурите е през м. август, като 
най-голяма е стойността на тази промяна в Асеновград +2.4°С, следва Пловдив с 
+1.4°С и Карлово – 1.3°С и Садово +1.2°С. Отрицателни са отклоненията на средните 
максимални температури във всички станции през октомври - Асеновград -0.8°С, 
Карлово и Садово -0.5°С и Пловдив -0.4°С. В Карлово е най-ниската стойност на 
отклонение на средните максимални температури е минус 2.7°С през м. декември. 
 

  

  
Фиг. 4. Средна месечна максимална температура на въздуха (

o
C) и 

отклонението за периода 1986-2015 г. спрямо 1971-2000 г. (
o
C). 

  
За оценка на тези промени за развитието на земеделските култури, проведохме 
сравнително изследване на средния брой на дните със средна дневна температура ≥0 
и ≥5°С през м. януари, Т≥25°С и Тмакс≥35°С през цялата година за двата периода – 
1971-2000 г. и 1986-2015 г. През втория период средният брой дни с температури над 0 
и 5°С през януари е по-голям с 1-2 дни. Значително по-осезаемо е увеличението на 
дните с Т≥25°С - 12-16 дни, таблица 3. Дните с максимални температури по-високи от 
Тмакс≥35°С, които предизвикват топлинен стрес и оказват задържащ ефект и опасни 
последици за селскостопанските култури, особено тези в репродуктивна фаза от 
развитието си. Най-голям брой такива дни през периода 1986-2015 г. са отчетени в 
Асеновград (366), като повече от половината са през периода след 2000 г. (220). Най-
малък брой дни с Тмакс≥35°С са наблюдавани в Карлово – 104 и само 44 през периода 
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след 2000 г. Увеличението на дните с Тмакс през последните 15 години варира от 36 в 
Карлово до 191 в Асеновград, Таблица 3. 
 
Таблица 3. Брой дни със средна денонощна температури на въздуха  

по-висока от 0°с и 5°с през януари и по-висока от 25°с и ТМАКС. по-висока от 35°с през 
цялата година 

Станция 
 

Брой дни с 
T≥0°C през 

януари 

Брой дни с 
T≥5°С през 

януари 

Брой дни с 
T≥25°С 

Брой дни с 
Tмакс.≥35°С 

1971-
2000 

1986-
2015 

1971-
2000 

1986-
2015 

1971-
2000 

1986-
2015 

1971-
2000 

1986-2015 

Пловдив 20 21 5 6 18 30 142 269(178) 

Садово 19 20 4 6 20 32 140 291(178) 

Асеновград 20 21 6 7 26 42 175 366(220) 

Карлово 19 21 6 7 16 22 68 104(44) 

 
 

 
За земеделието от особена важност е броят на дните с абсолютни минимални 
температури Тмин≤ -15°С, фиг. 5. Отрицателни температури с такава и по-ниска от тази 
стойност, особено през дните без снежна покривка нанасят необратими повреди на 
зимуващите посеви и трайните насаждения – овощни (ранноцъфтящи костилкови 
(праскова – 20

о
С), и лозови масиви (десертни сортове -16

о
С, винени<-18

о
С). Най-голям 

е броят на дните с Тмин≤-15°С в Садово (57) и Пловдив (56), следват Асеновград (18) и 
най-малък е този брой в Карлово (2). 

 
Фиг. 5. Брой дни с минимална температура на въздуха по-ниска от  минус 
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◄ Фиг. 6 Пространствено разпределение на 
сумата на активните температури за периода с 
устойчиво задържане на температурата на въздуха 
над 10ºС.  

Безмразният период, т.е. периодът между 
трайния преход на температурите на въздуха под 
0

о
С наесен и над 0

о
С напролет, в областта е най-

дълъг в Асеновград – 334 дни, в Карлово - 333, а в 
Пловдив и Садово – 328 дни. Потенциалният 
вегетационен период в областта продължава 241 
дни в Асеновград,  235 в Садово, 234 в Пловдив и 
233 дни в Карлово и стартира около 20 март. Най-
добри топлинни условия се отчитат в районите на 
Садово и Асеновград, където натрупаната сума на 
активни температури за този период 4100 – 
4200

о
С. В равнинната част на областта 

натрупаната сума е 3900-4100
 о

С, а районите с по-
голяма надморска височина 3700-3900

о
С, Фиг. 6. 

Ограничаващ фактор през потенциалния 
вегетационен период са екстремните явления с 

метеорологичен произход. В изследването са разгледани датите на настъпване на 
есенните и пролетни мразове, особено ранните през есента и късните през пролетта. 
По тази причина изследвахме и вероятността за настъпване на късни пролетни и ранни 
есенни слани. На фиг. 7-8 са показани вероятностите за поява на пролетна и есенна 
слана в Пловдив, Асеновград и Садово. Отбелязани са датите на настъпване на 
явлението с вероятност Р=0.1, Р=0.5 и Р=0.9. В Пловдив 4 май е датата на настъпване 
на последния пролетен мраз с вероятност Р=0.1, т.е. веднъж на 10 години последната 
слана настъпва на тази или по-късна дата. С вероятност Р=0.5 или веднъж на две 
години, последната слана настъпва след 17 април. Най-вероятният период за 
настъпване на слана в Пловдив е след 24 март (вероятност Р=0.9). В Асеновград 
вероятност Р=0.1 за образуване на последния пролетен мраз, съответства на 100-я 
юлиански ден, т.е. около 10.04, вероятност Р=0.5 на 19 март, а  вероятност Р=0.9 за 
образуване на слана съществува на 05.02, което няма стопанско значение. В Садово 
тези дати са съответно – 05.05, 14.04 и 20.03.  
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Фиг. 7. Вероятности за настъпване 
на слана през пролетта в Пловдив, 
Асеновград и Садово през периода 

1986-2015г. 

Фиг. 8. Вероятности за настъпване 
на слана през есента в Пловдив, 
Асеновград и Садово за периода 

1986-2015г. 
 

Най-голяма е вероятността първият есенен мраз в Пловдив и Садово е след 5 
октомври, а веднъж на две години настъпва, съответно на 23 и 26 октомври. В 
Асеновград първият есенен мраз настъпва с най-голяма вероятност след 23 октомври, 

а на всеки две години едва през ноември. 
 

 
Фигура 9. Карта на стойностите на минималните температури (през 2

о
С) и вероятност 

(в%), точката на оросяване да е под 1оС за 1.04.2017 г. 03 UTC (27-часова прогноза). 
Прогнозирането на сланите е особено трудно, понеже този процес зависи силно от 
динамиката на няколко метеорлогични елемента и по-точно на техните съчетания. 
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Това са – минималната температура на въздуха, минималната радиационна 
температура, относителната влажност на въздуха, точката на оросяване на водната 
пара и скорост на вятъра. Разгледани са 48 случая на слана през пролетта в Пловдив 
през периода 2004-2012 г. и са определени стойностите на тези параметри. Установено 
е, че при относителна влажност >50-60%, ниска радиационна температура (<2˚С) и 
скорост на вятъра под 2 m/sec условията са благоприятни за образуване на слана. 
Опасни за земеделието са ранните есенни слани, които за страната, обикновено се 
регистрират от третото десетдневие на м. септември и късните пролетни слани до 
третото десетдневие на май. В пловдивска област тези срокове са, съответно доста по-
късни и по-ранни, но предвид специализацията на района в зеленчукопроизводство и 
овощарство, прогнозирането на явлението е от особено значение. 

 

 
Фиг. 10 Карта на вероятностите (в %) скоростта на вятъра да е под 1 m/s и стойности 
на относителната влажност на въздуха (%) за 1.04.2017 03 UTC (27-часова прогноза). 

Означено е местоположението на Пловдив.  
 

Конкретните моделни стойности на двата метеорологични параметъра са дадени в 
Таблица 4. 
Таблица 4. Моделни, реални и средни стойности на метеорологичните елементи (МЕ) в 
Пловдив за 1.04.2017 Г. 03UTC. 

Метеорологичен 
елемент 

Прогностична 
стойност, IFS-

ECMWF 

Измерени стойности, 
синоптични наблюдения 

Средни стойности от 
статистически анализ 
на 48 обстановки със 

слана 

Тmin 4.2
o
C 1.6

 o
C -1

o
C 

Td (вероятност) 
Td≤ 1

o
C 

1.9
 o
C, 61% 0.2

 o
C 1

o
C 

RH 1000 80% 89% 84% 

Ws, 
вероятност Ws < 

1 m/s 
0 m/s, 49% тихо 0 m/s 

За да отговорим на въпроса, в каква степен числените модели за прогноза на времето 
могат да бъдат използвани за прогнозиране на слана, сме разгледали един конкретен 
случай от 1 април 2017 г. за Пловдив. След преминаване на студен атмосферен фронт 
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през страната ни през последните два дни на март, понижение на температурите и 
слаби превалявания (в Пловдив количеството на валежа в синоптичната станция на 
НИМХ-БАН е под 1 l/m

2
.), бързо изясняване и стихване на североизточния вятър, на 1 

април се създават условия за слана. Реалните стойности на метеорологичните 
елементи са дадени в Таблица 4. Като имаме предвид средните стойности, получени 
при статистическа обработка на 48 случая на слани през месеците март и април от 
2004 до 2013 г. и показани в последната колона на таблица 4, получените от модела 
резултати с достатъчна сигурност показват, че би трябвало да очакваме образуване на 
слана. Вероятностите за едновременно настъпване на посочените по-горе предиктори 
са показани на фиг. 9-10. 
От разглеждания конкретен случай (1.04.2017 г.), става ясно, че моделът подава по-
високи стойности за минималната температура на въздуха и точката на оросяване, 
което предполага и ниските стойности на вероятността тези метеорологични елементи 
да попадат в критичните стойности, получени при обработката на исторически данни. 
Въпреки това, моделната информация подпомага в голяма степен прогностичния 
процес на определяне на районите с вероятни слани.   

 
Условия на овлажнение 
Условията на овлажнение са съществен и много важен фактор за земеделието, 
особено в случаите, когато отглеждането на културите става при естествени условия. 
Вариациите на годишните валежи в България показват общ спад. В страната бяха 
наблюдавани няколко епизода на засушаване през 20 век, най-вече през 40

-те
 80

-те
 

години.  
За условията на нашата страна, месечната и сезонна сума на валежите е лимитиращ 
фактор за растежа, развитието и добивите от селскостопанските култури и трайни 
насаждения. Ето защо е направено сравнително изследване на сумата на валежите за 
четирите станции – Пловдив, Асеновград, Садово и Карлово през периода 1986-2015 г. 
и отклонението им от тези през периода 1971-2000 г., фиг. 11. Характерен и за 
четирите станции е пролетно-летния максимум през месеците май и юни. Най-добре се 
очертава този максимум в Карлово, който е през м. юни а средната многогодишна 
валежна сума е 75.5 mm. В останалите три станции най-големите количества са 
отчетени през май, като в Асеновград и Садово за периода 1986-2015 г. те надвишават 
тези през 1971-2000 г. В Асеновград, Садово и Карлово в 9 от месеците на годината 
валежните суми през разглеждания период са по-големи от тези на предходния, като 
най-висок процент е отклонението спрямо месечната сума през септември (Пловдив-
37%;Садово-31%, Асеновград-33% и Карлово-23%). В Карлово през август е отчетено 
най-голямо намаление - -42%.  
Количеството на есенно-зимните валежи - фиг. 12, в разглежданите станции варира 
между 248.1 mm в Пловдив и 270.8 mm в Садово. Видно е, че и в четирите станции се 
забелязва повишението им през периода 1986-2015, спрямо 1971-2000 г.  
Най-голямо е увеличението в Садово – 34.3 mm (12.7%), Асеновград – 31.2 mm 
(11.5%), Карлово – 27.9 mm (10.6%) и най-малко в Пловдив – 22.4 mm (9%). 
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Фиг. 11 Месечна сума на валежите за периодите 1971-2015 г. и 1986-2015 г. 

Сезонът април-юни е избран, защото по това време се формират репродуктивните 
органи и добивите при зимуващите култури и се провежда подготовката на почвата и 
сеитбата на пролетните и топлолюбивите култури. Валежите през този период в 
Пловдив, Садово и Асеновград са между 145.6 mm в Пловдив и 196.01 mm в Карлово. 
Не се забелязва тенденция за промяна през периода 1986-2015 в сравнение с 1971-
2000 г., фиг. 13. Летните валежи, през юли-август в Карлово са близки до 100 mm, а в 
Пловдив, Садово и Асеновград са между 86 и 90 mm, фиг.14.  

 

  
Фиг.12 Сума на валежите [mm] през 
октомври-март за периодите 1970-

2000 и 1986-2015 г. 

Фиг.13 Сума на валежите [mm] през 
април-юни за периодите 1970-2000 

и 1986-2015 г. 
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Фиг.14 Сума на валежите [mm] през юли-август  

за периодите 1970-2000 и 1986-2015 г. 
 
С цел подробно и пълно характеризиране на агроклиматичните условия в Пловдивска 
област е пресметнат и индекса на засушаване на Де Мартон за последния 30-годишен 

период на изследване 1986-2015.  
 

  

  
Фиг.15. Месечни стойности на индекса на сухотата IDM [mm/

o
C] 

 
Според класификацията от Табл. 1 през месеците на активна вегетация – април-
октомври, прави впечатление месец август, когато и в четирите станции климатът е 
полусух до сух, фиг. 15. В станции Пловдив, Садово и Асеновград през останалата 
част на вегетационния сезон и Карлово през юли, август и септември условията се 
характеризират като полусухи. фиг. 15.  
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Анализът на температурните условия в област Пловдив показва статистически 
значима тенденция към увеличение на средната годишна температура на въздуха. 
Както вече бе казано, в изследванията за периода до 1990 г. такава тенденция в 
района не се наблюдава. В съчетание с отчетеното повишаване на максималните и 
минимални температури този факт би трябвало да доведе до подобряване на 
топлинните условия в област Пловдив. Както е видно от табл.3., макар и незначително 
се е увеличил броят на дните с ≥5°С през януари. При задържането им в 
последователност от над 5 дни, от една страна позволява на намиращите се във фаза 
поникване и начален стадий на листообразуване зимни житни посеви да продължат 
процеса. Увеличението на броя на дните с температури оптимални за протичане на 
фотосинтезата - Т≥25°С оказва неблагоприятен ефект върху растежа, развитието и 
продуктивността на културите. Значително е увеличен броят и на дните с Тмакс≥35°С в 
съчетание с ниска относителна влажност<30% влияят неблагоприятно на 
фертилността на полена, което е предпоставка за редуциране на добивите. 
Максималният брой дни с Тмин≤ -15°С е 8, като само през 2 от годините това се е 
случвало за повече от 5 дни, а в 11 от тях няма такива случаи. В условия без снежна 
покривка се увеличава риска от измръзване при есенните посеви(ечемик). 
Повишението на температурите води до удължаване на потенциалния вегетационен 
период и натрупването на по-голяма сума от активни температури в района, което 
позволява отглеждането на топлолюбиви култури(памук, фъстъци). Късните пролетни 
мразове в Пловдив и Садово настъпват веднъж на 10 години на 4 и 5 май, а близо 
месец по-рано – в района на Асеновград( 8 април).  
Установено е увеличение в годишната сума на валежите с 10% в Садово и Асеновград 
и с 5% в Карлово и Пловдив, както и по месеци. При анализа на есенно-зимите валежи 
тази тенденция е видна, но при сумите за април-юни и при летните – юли-август няма 
изменение, освен при летните в Карлово. Неблагоприятната тенденция на увеличени 
температури и намаление на валежите през лятото се вижда и в стойностите на 
индекса на Де Мартон, който характеризира условията през вегетацията в като сухи-
полусухи. Това прави отглеждането на пролетни култури при неполивни условия много 
рисково.  
 
Изводи  
 
В резултат на изследването са направени следните изводи: 

 Налице е добре изразена тенденция на нарастване на средната годишна 
температура; 

 Увеличени са средните месечни температури през всички месеци, с 
изключение на декември за последните 30 години в сравнение с предишния 30-
годишен период и в четирите избрани представителни станции; Подобна тенденция се 
наблюдава и при средните месечни минимални и максимални температури; 

 През последните 30 години е констатирано удвояване на броя на дните със 
средна дневна температура  ≥ 25˚С, като най-осезаемо е това увеличение в 
Асеновград; 

 Максималният брой дни с Тмин≤ -15°С е 8, като само през 2 от годините това се 
е случвало за повече от 5 дни, а в 11 от тях няма такива случаи. Увеличава се броят на 
дните с температура ≤ -15 С, като най-съществено това се наблюдава през последните 
15 години в Пловдив и Садово; 
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 Най-късно, но с най-малка вероятност (Р=0.1) пада слана в Садово и Пловдив- 
4 и 5 май, веднъж на две години пада, съответно след 17-ти и 14-ти април. Най-
ранната дата на първия есенен мраз в Пловдив и Садово е 5 октомври, а веднъж на 
две години настъпва, съответно на 23 и 26 октомври. В Асеновград първият есенен 
мраз настъпва с най-голяма вероятност след 23 октомври, а на всеки две години през 
ноември; 

 Чрез многофакторен анализ са идентифицирани предикторите и техните 
гранични стойности за образуване на слана, което ще подобри значително прогнозата 
на това явление и ранното оповестяване на земеделските производители; 

 Увеличението на годишната сума на валежите с 10% в Садово и Асеновград и 
с 5% в Карлово и Пловдив. По месеци най-значимо е увеличението през септември в 
Пловдив-37%, Садово-31%, Асеновград-33% и Карлово-23%. В Карлово през август е 
отчетено най-голямо намаление - 42%. Такава е тенденцията и през периода 
октомври-март (есенно-зимното влагонатрупване). През април-юни и юли-август 
изменение във валежната сума не се наблюдава; 

 През периода на активна вегетация, според стойностите на индекса на Де 
Мартон и в четирите станции през месец август климатът се класифицира като полусух 
до сух. В станции Пловдив, Садово и Асеновград през останалата част на 
вегетационния сезон и Карлово през юли, август и септември условията се 
характеризират като полусухи.  
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Резюме 
 
Експериментът беше проведен през периода 2015-2016 г. в опитна овощна градина в 
землището на Институт по Овощарство-Пловдив. Дърветата са формирани като 
чашовидна система с три скелетни клона (STEEP LEADER (SL)). Обект на наблюдение 
бяха черешовите сортове 'Регина' и 'Лапинс', присадени върху подложка Гизела 5 
(Gisela 5).Получените данни показват, че при равномерно разпределение на плодовете 
между трите скелетни клона (Вар. I), отчетените показатели са най-високи, като са 
задържани и изхранени 98-99 % от оставения завръзи.Тези показатели са най-ниски 
при натрупване на плодовете върху един скелетен клон. 
Ключови думи: череша, плодове, изхранване, скелетни клони 

 
Study the relationship between individual skeletal branches in feeding the fruit 

 
E. Isuf, K. Kolev, S. Gandev 
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Abstract 
 
The experiment was conducted during years 2015-2016 in an cherry garden on the territory 
of Fruit Growing Institute - Plovdiv. The trees are formed  with three skeletal branches 
(STEEP LEADER (SL)). Monitored were cherry varieties Regina and Lapins grafted on a 
rootstock  Gisela 5. The data obtained indicate that the even distribution of the fruits of the 
three skeletal branches (Var. I), reported indicators are at their highest, they are detained and 
nutrition 98-99% of  leaves fruitlet. This  indicators are the lowest in the accumulation of fruit 
on a skeletal branch. 
Key words: cherry, fruit, nutrition, skeletal branches 
 
Увод 
 
В близкото минало в България предимно се отглеждаха сортовете Бигаро Бюрла, Бинг 
и Ван, които се формираха като традиционна свободно растяща корона присадени на 
махалебка (P.mahaleb) за Южна България и на дива череша (P.avium) за Северна 
България. През последното десетилетие започна навлизането на интензивния начин 
на отглеждане на базата на по-слабо растяшите подложки.Такава е серията Гизела, 
като по мнение на нейните селекционери (Franken-Bembenek et al., 1999) най- 
подходящa за модерното, интензивно черешопроизводство е Гизела5. 
Някои специалисти (Siegler, 1996; Baumann, 1997), дори отличават значението на 
подложката Гизела 5 за черешата с това на М9 за ябълката. 
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При отглеждането на Гизела 5 в практиката са установени и някои 
недостатъци.Присадените върху нея сортове не се разклоняват достатъчно добре, 
което се отдава на по-ранното встъпване в плододаване (Baumann, 1997), а също и 
плодовете им не винаги имат нужната едрина (Pfannenstiel and Schulte, 2000).Върху 
средната маса на плодовете влияние оказват и степента на натоварване на дърветата 
с плодове (Vogel, 1996; Scharnhölz, 1997; Сотиров и Христов 2005),  възрастта на 
плододаващата дървесина ( Scharnhölz, 1997), типът на плододаващите клончета ( 
Scharnholz, 1997), използвания сорт ( Scharnhölz, 1997; Szot and Meland, 2001; Köber 
and Siegler, 1994),климатичнте условия през вегитацията (Vogel, 1996).Докато при 
други овощни видове като ябълка, праскова, круша - има информация и за 
взаимоотношенията между отделни скелетни клони, такава при черешата липсва. 
Целта на настоящото изследване бе изясняване на въпроса дали в короната на 
възрастно черешово дърво има определени граници за ефективно придвижване на 
асимилатите при изхранване на плодовете. За целта се разглеждаха 
взаимоотношенията между най-едрите  части на надземната система на дървото – 
скелетните клони. 
 
Материали и методи 
 
Експерименталната работа е проведен върху 16-годишни дървета от сорта „Регина„ и 
„Лапинс„, присадени върху Гизела 5 и формирани по чашовидна система с три скелетни 
клони, като при разработване на темата е приложен класически метод на изследване. 
Изпитани бяха следните варианти: 
Вар.1 - Равномерно разпределение на плодовете между трите скелетни клона. 
Вар.2 - Приблизително същия брой плодове, разпределени върху два скелетни клона. 
Вар.3 – Приблизително същия брой плодове, разпределени само върху единия 
скелетен клон. 
При Вар. 2 и 3, цветните пъпки, върху клоните определени да бъдат без плодове, бяха 
отстранени във фенофаза начало на цъфтеж.Оставянето на приблизително еднакъв 
брой плодове върху дърветата и при трите варианта бе осъществено чрез прореждане 
на завръзите в началото на тяхното формиране.При сорта „Регина„ бяха оставени по 
2000 броя, а при „Лапинс„ 1500 броя. 
Отчетени бяха следните показатели – добив от дърво, средна маса плодовете и 
съдържание на сухо вещество. 
Всеки вариант беше представен от три дървета, разположени рандомизирано в 
насаждението, като всяко дърво беше отчетено като отделно повторение.Данните бяха 
обработени статистически по теста на Дънкан (Лидански, 1988). 
 
Резултати и обсъждане 
 
От получените резултати в таблица 1 се вижда, че при сорт „Регина„ най-висок добив е 
получен при Вар.1 – съответно 22,77 kg/дърво при запазване на 99% от оставените 
завръзи.Най-слаб добив от този сорт е получен при Вар.3 12,9 kg/дърво при 60,3% 
спрямо оставените завръзи.Вариант 2 заема междинно положение.Данните са 
статистически достоверност.Подобна тенденция е установена и за показатели средна 
маса на плода и съдържание на сухо вещество, като и тук Вар.1 се отличава с най-
добри резултати 11,5g и 16,5 %, а с най-дребни плодове са получени при Вар. 3 с 10,7g 
средна маса и 15,9 % сухо вещество. 
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В таблица 2 при сорт „Лапинс„ резулатите са подобни. Вариант 1 е с най-добри 
показатели (с добив от 17,49kg/дърво съставен  98% запазен завръз, 11,9 g средна 
маса на плода и съдържание на сухо вещество 15,3%), като и тук разликите са 
статистически достоверни.Вариант 3 отново е с най-слаби показатели с добив от 9,8 
kg/дърво, средна маса на плода 11g и 14,9% съдържание на сухо вещество. 
      
Особено са показателни данните за средно маса на плодовете и съдържанието на сухо 
вещество, които говорят за прогресиращо влошаване на изхранването на плодовете с 
намаляване равномерността на тяхното разпределение между отделните скелетни 
клони. 
Вегетативния растеж върху клоните с плодове се намира в отрицателна корелация със 
степента на натоварването им с плод. Разликата между клоните с плодове и бeз 
плодове са най-показателни при Вар. III. Клоните без плодове имат почти двойно по-
голяма обща листна площ в сравнение с натоварения клон. 
Тези резултати могат да са в помощ при формирането и отглеждането на черешовите 
дървета в интензивните градини за получаване на качествена плодова продукция и 
оптимални добиви, която да се запази постоянна по време на експлоатацията на 
овощната градина. 
 
Таблица 1. Среден добив от дърво, средна маса на плода и съдържание на сухо 
вещество при сорт Регина, присаден на Гизела 5 и формиран по чашовидна система с 
три скелетни клона 

 
 
Тблица 2. Среден добив от дърво, средна маса на плода и съдържание на сухо 
вещество при сорт Регина, присаден на Гизела 5 и формиран по чашовидна система с 
три скелетни клона 

 
 

 
 
 

Изводи 
 
Въз основа на получените данни може да се направи заключение, че между отделните 
скелетни клони при чашовидната корона практически няма придвижване на асимилати 

кг/дърво %

Вариант I 22,77 a 99 a 11,5 a 16,5 a

Вариант II 14,77 b 68,4 b 10,8 b 16,4 b

Вариант III 12,9 c 60,3 c 10,7 c 15,9 c

Варианти Сорт

Среден добив Средна 

маса на 

плодовете 

Сухо 

вещество 

(%)

Регина

кг/дърво %

Вариант I 17,49 a 98 a 11,9 a 15,3 a

Вариант II 10,87 b 64,7 b 11,2 b 15,2 b

Вариант III 9,8 c 59,4 c 11 c 14,9 c

Варианти Сорт

Среден добив Средна 

маса на 

плодовете 

Сухо 

вещество 

(%)

Лапинс
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при изхранването на плодовете, дори когато те биват струпани по изкуствен начин 
само върху един или два скелетни клона. 
Всеки скелетен клон притежава почти пълна самостоятелност по отношение 
изработването, натрупването и разпределението на продуктите на фотосинтезата. 
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Резюме 
 
Проучването е проведено през периода 2013-2015 г. Изведен е конкурсен опит с турски 
(Османчик 97, Гала) и италиански (Камео, Пума, Линче, Брио) сортове ориз в два 
пункта: ИЗК „Марица‖ – гр. Пловдив и землището на гр. Съединение. Проследени са 
показателите: вегетационен период, добив арпа, дължина на метлицата и маса на 1000 
зърна. Получени са различни стойности за изследваните признаци, в резултат на 
сортовата специфика, годината и района на отглеждане. Проучваните сортове се 
характеризират със средно ран вегетационен период и са подходящи за района на 
Централна Южна България. Най-ранозрял е италианския сорт Пума. Сорт Камео е с 
повишена адаптивност към условията на отглеждане у нас. Характеризира се като най-
високопродуктивен, с дълга метлица и едро зърно, което е статистически добре 
доказано. 
Ключови думи: ориз, интродуцирани сортове, добив 
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Abstract 
 
The study was carried out in the period 2013-2015. A competitive experiment with Turkish 
(Osmanchik 97, Gala) and Italian (Cameo, Puma, Lynche, Brio) rice varieties was performed 
at two points: "Maritsa" Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv and on the Saedinenie 
land. The following indexes are studied: vegetation period, brown rice (paddy) yield, panicle 
length and weight of 1000 grains. Different values of the studied indications were received 
due to the varietal specifics, the year and growing area. Studied varieties are characterized 
by average early vegetation period and they are suitable for the region of Central South 
Bulgaria. The earliest ripening variety is the Italian variety Puma. Variety Cameo has 
increased adaptability to the growing conditions in the country. This variety is characterized 
as the most highly productive, long-panicle and wholesale grain which is statistically well 
proven. 
Key words: rice, introduced varieties, yield 

mailto:sv.tocheva@abv.bg


ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО И 

40 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО 

569 

 

 
Въведение 
 
Разширяването на генетичната основа на съществуващият производствен асортимент 
и оценката на селекционния материал е непрекъснат процес. Постоянното натрупване, 
допълване и систематизиране на получената информация създава условия за 
повишаване ефективността на селекционно-подобрителната дейност (Ilieva, 2004). 
Всички новосъздадени сортове са оценени в своите страни по биологични и стопански 
качества при определените агроклиматични условия на тези страни и райони, и при 
специфичните микроклиматични условия през периода на отглеждане, което не 
гарантира потвърждаване резултатите при други условия и в други страни (Койнов и 
др., 1980; Делчев и др., 2000). Това налага диференциран подход при решаването на 
този въпрос за всеки район (Ангелова и др., 2002; Лукипудис, 2007; Vozhehova, 2004; 
Ilieva et al., 2008; Baishya et al.,2015). 
През последните 5-6 години площите с ориз в България достигнаха и надхвърлиха 
120 000 da (Аграрен доклад, 2011;  Агростатистика, 2016). Наред с разширяването на 
посевите е налице повишен интерес от страна на земеделските производители към 
интродуцираните нови сортове от Италия и Турция. Това изисква допълнителни 
изследвания по отношение на тяхната приспособимост към местните фактори на 
околната среда. 
С това изследване си поставихме за цел да проучим продуктивните възможности и 
стопански качества на някои италиански и турски сортове ориз за района на Централна 
Южна България. 
 
Материал и методи 
 
Изследването е направено в Института по растителни генетични ресурси – гр. Садово 
и Аграрен университет – гр. Пловдив през 2013-2015 г. Изведено е сравнително 
изпитване с два турски и четири италиански сорта ориз в два пункта: ИЗК „Марица‖ – 
гр. Пловдив и землището на гр. Съединение. Опитът е заложен по единна методика за 
двете полета, включваща: засяване по блоков метод в четири повторения с реколтна 
площ 10 m

2
 при 600 броя кълняеми семена на 1 m

2
 на алувиално-ливаден тип почва. 

Срокът на сеитба е в зависимост от метеорологичните условия, а торовия фон е фон 
P7 и N18. Цялото количество фосфор и 4 kg/da от азотната торова норма са внесени 
предсеитбено, а останалата част от азота е внесен като подхранване във фаза 
братене. 
За контрола е използван сорт Османчик 97 (Турция). Направена е сравнителна 
характеристика по дължина на вегетационен период, добив арпа, дължина на 
метлицата, общ брой зърна в метлица и маса на 1000 зърна. Данните са обработени 
статистически с дисперсионен анализ (Duncan). 
Метеорологичните условия през трите опитни години показват различие (Фиг. 1, 2, 3, 
4). Най-благоприятно за развитието на ориза е съчетанието им през 2013 г. и в двата 
пункта на изследване. Температури през годината  позволиха навременно извършване 
на сеитбата и създадоха предпоставка за бързо поникване и интезивно нарастване на 
растенията. Валежите почти по време на цялата вегетация са по-ниски в сравнение с 
многогодишния период, но са благоприятно разпределени. 
Опитната 2014 г. се характеризира като по-хладна и много влажна. През месеците май, 
септември и октомври са регистрирани по-големи количества валежи, надвишаващи 
многократно стойностите на средните многогодишни за съответния район. 
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В температурно отношение реколтната 2015 г. се явява най-топла, а по количество на 
падналите валежи е близка до 2014 г. През месец август, когато се осъществява 
оплождането, месеците септември и октомври свързани с узряването и прибирането на 
ориза количеството на валежите също е значително над многогодишния период. 

 
Фигура 1. Средномесечни температури (°С) за района на гр.Пловдив 

 

 
Фигура 2. Средномесечни температури (°С) за района на гр. Съединение 

 

 
Фигура 3. Сума на валежите (mm/m

2
) за изследвания период в гр.Пловдив 
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Фигура 4. Сума на валежите (mm/m

2
) за изследвания период в гр.Съединение 

 
Резултати и обсъждане 
 
В сравнение с типичните оризопроизводни страни, България  се намира към северната 
граница на районите с подходящ климат за отглеждане на оризовата култура. Поради 
тази причина продължителността на вегетационния период е съществен показател, от 
който до голяма степен зависи продуктивността и технологията на отглеждане.  
В таблица 1 са отразени данните за вегетационния период в двата пункта.  

 
Таблица 1. Вегетационен период (дни) на изпитваните сортове ориз 

Сортове Опитно поле ИЗК „Марица‖ Опитно поле гр. Съединение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Средно 2013 г. 2014 г. 2015 г. Средно 

Османчик 97 128 129 132 130 116 124 121 120 

Гала 125 128 134 129 118 118 123 120 

Пума  117 122 125 121 123 127 127 126 

Брио  125 126 130 127 123 127 130 127 

Камео 128 128 136 131 123 130 132 128 

Линче 128 130 134 131 126 127 130 128 

 
Резултатите от фенологичните наблюдения показват, че изпитваните сортове се 
характеризират със средно ранен вегетационен период (120 – 135 дни) и се изравняват 
със стандарта Османчик 97. Това ги прави подходящи за отглеждане при нашите 
условия. По-благоприятно за развитието на ориза е съчетанието на 
агрометеорологичните фактори в землището на гр. Съединение, където е отчетен като 
цяло по-къс вегетационен период. 
За тригодишният период най-ранозрял за района на гр. Пловдив е сорт Пума, а за 
землището на гр. Съединение - Османчик 97 и Гала. Тази закономерност се повтаря 
всяка година независимо от различните метеорологични условия на годината. 
Добивът на зърно е сумарен фактор, стойностите на който зависят както от 
самостоятелното действие между проучвания сорт с неговите генетични заложби, 
влиянието на почвено-климатичните условия и прилаганата технология за отглеждане 
върху структурните елементи на добива. 
От представените в таблица 2 и 3 данни се наблюдава, че изпитваните сортове 
показват значителни колебания в добива на арпа през отделните години. И в двата 
пункта е отчетен по-висок добив през благоприятната 2013 г. На опитното поле в гр. 
Пловдив продуктивността е в границите 776,3 – 917,0 kg/da. С доказано по-висок добив 
от стандарта Османчик 97 се откроява италианският сорт Камео, следван от Линче. 
Образците Гала и Брио са със статистически доказан най-нисък добив.  
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Таблица 2. Добив арпа от опитното поле в гр. Пловдив 

Вариант 
Сорт  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

kg/da Доказаност % kg/da Доказаност % kg/da Доказаност % 

Османчик 97 824,0 c 100 820,0 c 100 814,0 c 100 

Гала 779,0 е 94,50 768,0 d e 93,7 763,0 d 93,7 

Линче 873,0 b 105,90 861,0 b 105,0 854,0 b 104,4 

Камео 917,0 a 111,30 902,0 a 110,0 890,0 a 109,3 

Пума 786,0 d 95,40 772,0 d 94,2 774,0 d 95,1 

Брио 766,3 f 92,90 759,0 e 92,6 726,0 e 89,2 

 
В землището на гр. Съединение се наблюдава по-голямо вариране в стойностите на 
показателя. Сортове Гала и Османчик 97 са показали най-добри резултати.  
През втората опитна година, която се характеризира като по-прохладна и влажна 
добивите са понижени. На оризовото поле в гр. Пловдив с най-висок добив отново са 
Камео и Линче, превишаващи стандарта до 10%. Сорт Камео се проявява като най-
продуктивен и при условията на гр.Съединение. И в двата пункта сорт Брио е с най-
ниски резултати, съответно 759,0 и 723,7 kg/da. 

 
Таблица 3. Добив арпа от опитното поле в гр. Съединение 

Вариант 
Сорт  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

kg/da Доказаност % kg/da Доказаност % kg/da Доказаност % 

Османчик 97 1213,6 a 100 740,0 a 100 640,8 a 100 

Гала 1172,2 a 96,6 747,0 a 100,9 741,9 a 115,8 

Линче 767,2 b 63,2 795,4 a 107,7 722,3 a 112,8 

Камео 982,2 a b 80,9 888,9 a 120,1 754,4 a 117,8 

Пума 917,6 a b 75,6 757,9 a 102,4 751,8 a 117,3 

Брио 1130,0 a bf 93,1 723,7 a 97,8 780,4 a 121,8 

 
При условията на 2015 г. от оризовата клетка, в ИЗК „Марица‖ са получени аналогични 
с предходните години резултати, а във втория пункт всички изпитвани сортове са с по-
висок добив от стандарта.  
При комбинативното взаимодействие на сорт и година и влиянието му върху 
показателя добив арпа за опита в ИЗК „Марица‖ може да се обобщи, че сорт Камео 
през целия период на изследване се доказва като стабилен и продуктивен сорт, а  сорт 
Брио реагира с ниски стойности (Табл. 4). На оризовото поле в гр. Съединение  се 
наблюдават различия и силно вариране през годините, които са причина и за 
установените различия за сортовете. През благоприятната 2013 г. турските сортове 
Гала и Османчик 97  превъзхождат всички останали, а през другите две години 
проучваните образци са с близки категории на сравняване. 

 
 
Таблица 4.Влияние на взаимодействието между година и сорт върху добива арпа 
(kg/da) 

Сортове Доказаност гр. Пловдив Доказаност гр. Съединение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Средно 2013 г. 2014 г. 2015 г. Средно 

Османчик 97 f f f 819,3 a c d d 864,8 

Гала g i j j k 770,0 a c d c d 853,3 

Линче d e e 862,7 c d c d c d 761,6 

Камео a b c 893,0 a b d b c d c d 875,2 

Пума g h I j h i 777,3 b c d c d c d 809,1 

Брио l j k k l 750,4 a b c d c d 878,0 
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При условията на гр. Пловдив изпитваните сортове формират по-дълги метлици със 
среден размер 15,37 – 20,17 cm (Табл. 5). И през трите години с доказано по-високи 
стойности е Камео. Добри резултати са получени и при сорт Пума. През две от 
годините доказано превишава стандарта, а през третата са в една категория. 

 
Таблица 5. Влияние на сорта върху дължината на метлицата при условията на гр. 
Пловдив 
Вариант 

Сорт  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

cm Доказаност % cm Доказаност % cm Доказаност % 

Османчик 97 16,60 b c 100 15,30 b 100 16,50 b c 100 

Гала 15,50 c 93,37 15,20 b 99,35 15,40 c 93,33 

Линче 17,40 b 104,82 16,50 b 107,84 17,40 b 105,45 

Камео 21,00 a 126,51 20,00 a 130,72 19,50 a 118,18 

Пума 20,20 a 121,69 20,50 a 133,99 17,60 b 106,67 

Брио 17,40 b 104,82 14,19 b 97,39 17,10 b c 103,64 

 
Таблица 6. Влияние на сорта върху дължината на метлицата при условията на гр. 
Съединение 
Вариант 

Сорт  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

cm Доказаност % cm Доказаност % cm Доказаност % 

Османчик 97 13,68 b  100 13,10 а b 100 12,63 a 100 

Гала 13,61 b 99,49 13,35 b 101,91 12,75 a 100,95 

Линче 14,82 а b 108,33 13,98 а b 106,72 13,67 a 108,23 

Камео 13,95 b 101,97 14,81 a 113,05 14,39 a 113,94 

Пума 15,71 a 114,84 14,50 а b 110,69 13,78 a 109,11 

Брио 13,67 b 99,93 14,43 а b 110,16 13,70 a 108,47 

 
През 2013 г. сорт Пума развива най-дълга метлица – 15,71 cm, което е статистически 
доказано. В една категория с него е и сорт Линче. Дължината на метлицата през 
следващите две години варира в много тесни граници и изпитваните сортове попадат в 
една категория. През този период най-дълга метлица формира Камео и превъзхожда 
стандарта до 13,94%.  
Изследвайки влиянието на сорта върху показателя маса на 1000 зърна статистически 
се доказва, че с най-едро зърно, превишаващо стандарта до 21,5 % при опитната 
територия на гр. Пловдив е сорт Камео (Таблица 7). Получените средни стойности от 
42,6 g до 45,2 g,  го отличават от всички останали сортове в изследването. Този 
генотип се откроява като най-едрозърнест и във втория опитен пункт (Таблица 8). В 
землището на гр. Съединение са получени статистически добре доказани резултати и 
за сорт Пума. 
Доказано най-ниска стойност на този показател има сорт Брио и в двата пункта през 
всички изпитвани години. 

 
Таблица 7. Влияние на сорта върху масата на 1000 зърна при условията на гр. 
Пловдив 
Вариант 

Сорт  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

g Доказаност % g Доказаност % g Доказаност % 

Османчик 97 36,1 b  100 36,5 b 100 37,2 b 100 

Гала 36,9 b 102,2 34,6 c 94,79 35,1 d 97,04 

Линче 36,6 b 101,4 34,6 c 94,79 36,2 b c 97,31 

Камео 42,6 a 118,0 41,5 a 113,7 45,2 a 121,5 

Пума 35,1 c 97,23 35,4 c 96,99 36,0 c d 96,77 
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Брио 30,8 d 85,32 30,5 d 83,56 32,5 e 87,37 

 
Таблица 8. Влияние на сорта върху масата на 1000 зърна при условията на 
гр.Съединение 
Вариант 

Сорт  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

g Доказаност % g Доказаност % g Доказаност % 

Османчик 97 35,1 а  100 33,5 b 100 36,4 b 100 

Гала 32,4 b 92,31 33,4 b 99,70 34,3 c 94,23 

Линче 32,9 b 93,73 33,1 b 98,81 35,4 b c 97,25 

Камео 35,6 a 101,40 38,2 a 114,00 38,5 a 105,80 

Пума 34,6 а 98,58 31,7 b 94,63 34,9 b c  95,88 

Брио 30,3 c 86,32 29,1 c 86,87 31,3 d 85,99 

 
Заключение 
 
В условията на Централна Южна България проучваните сортове имат средно ранен 
вегетационен период и са подходящи за отглеждане у нас. Италианският сорт Пума в 
землището на гр. Пловдив се откроява от останалите, като образец с по-бърз темп на 
развитие, а при условията на гр. Съединение турските сортове Османчик 97 и Гала. 
Сорт Камео е с повишена адаптивност към условията на отглеждане у нас. И в двата 
пункта се отличава като най-високопродуктивен, с дълга метлица и едро зърно, което е 
статистически доказано. 
Поради отделните положителни свойства, които характеризират изпитваните сортове 
те са ценна генетична плазма и могат успешно да се използват като родителски форми 
в селекцията на ориза. 
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Резюме 

 
В доклада е представен математически модел за използване на земеделски земи, 
който позволява определянето на ефективен сеитбен план, удовлетворяващ условията 
за диверсификация на земеделските култури, поддържане на екологично насочени 
площи, капацитета на сдружението с контролиран акцент за сеитбооборота и 
регионалните почвено-климатични условия. Математическият модел включва следните 
матрици: на преференциите, площите, производствените разходи, приходите, 
добивите, посевния план, както и удовлетворяване на агротехническите изисквания, 
стратегията и капацитета на сдружението. Целевата функция може да е максимална 
печалба, оптимален сеитбооборот или съчетание от двата критерия. Представен е 
пример за определяне на сеитбен план на сдружение, което притежава 13 сеитбени 
площи (6270 дка), които планира да засее с пет земеделски култури – пшеница, 
царевица, люцерна, ечемик и рапица. Моделът е реализиран с помощта на 
приложение Solver в MS Excel. Времето за решение на задачата е около три-четири 
минути. Резултатът от задачата за оптимален сеитбооборот е с печалба около 640 000 
лева, а задачата с наложени ограничения от капацитета на сдружението е с 
приблизително 610 000 лева.   
Ключови думи: математически модел, Solver, сеитбооборот, почвено-климатични 
условия, посевни площи, матрица на преференциите. 

„Богатството на една страна се таи в нейната земя“ – Джими Картър 
Въведение 

 
Земята е най-ценното и незаменимо национално богатство и дълг на нацията е както 
да го опазва, така и да полага усилия за неговото хармонично развитие. От дълбока 
древност земеделските стопани използват сеитбооборота за поддържане на 
плодородието на земеделската земя. В съвременния, глобализиращ се и климатично 
променящ се свят, се използват и непрекъснато усъвършенстват интелигентни агро - 
системи [1], които предлагат производство на земеделска продукция с икономически и 
екологически обосновано количество и качество, в съответствие с обществените 
потребности, природните и производствените ресурси, при запазване и повишаване на 
плодородието на почвата и опазване и подобряване на околната среда.  
В един от институтите на Европейската комисия - Institute for Environment and 
Sustainability (IES), чиято мисия е да осигурява научна и техническа подкрепа за 
политиките на  Европейския съюз за опазване на околната среда и глобално устойчиво 
развитие, на базата на иновативната концепция, ‗Dynamic Land Functions‘, е 
разработена платформа (Land use Modelling Platform, (LUMP) [2]. 
Тази статия предлага математически модел, който позволява формулиране на 
стратегии за ефективно използване на обработваеми земеделски земи, съобразно 
наличните:  
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 почвено плодородие; 

 биологичен потенциал на земеделските култури; 

 почвено-климатични условия; 

 ресурси за растителна защита, торене, механизация, работна сила; 

 изискванията за диверсификация на земеделските култури. 
Постановка на задачата 
Земеделски култури 
Предполага се, че сдружението планира на отглежда m едногодишни земеделски 
култури 

К1, К2, ..., Кm. 
Допуска се, към всяка от тези култури да се асоциира и междинна или междинни 
култури или земеделската площ да бъде земя на угар. 
Сеитбени площи 
Предполага се, че сдружението разполага с n сеитбени площи,  

А1, А2, ..., Аn, 
всяка от които разполага с многослойни карти и документация, съдържащи : 
идентификатор, площ; 
история на сеитбооборота; 
описание на агроклиматичните условия; 
статистика и динамика на добивите; 
история на агрохимическото обслужване;  
показатели на почвеното плодородие 
 
На всяка сеитбена площ Аi се засажда точно една земеделска култура. 
Матрица на приоритетите   
Тази матрица се попълва от агроном, експерт по сеитбооборота или експертен съвет 
утвърждаващ сеитбения план на сдружението, след анализ на историята на всяка от 
сеитбените площи А1, А2, ..., Аn.   

  
Земеделски култури 

  
C1 C2 

 
Cm 

П
о
с
е
в
н
и
 п

л
о

щ
и

 A1 P11 P12 ... P1m 

A2 P21 P22 ... P2m 

... 
    

An Pn1 Pn2 ...  Pnm 

 
На най-подходящата култура се назначава приоритет m, a на най-малко подходящата 
приоритет 1. Ако приоритета на една култура е по-голям от приоритета на друга 
култура, това означава, че първата култура е по-подходяща за отглеждане на 
разглежданaта площ. 

Матрица на площите 
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Тази матрица съдържа площите, в декари, от използваните земеделски площи. Вместо 
матрица на площите, би могло да се използва вектор на площите, но за по-голяма 
яснота на изложението е прието първото и затова  

             , за            

  
Земеделски култури 

  
C1 C2   Cm 

П
о

с
е
в

н
и

 п
л

о
щ

и
 A1 S11 S12  ... S1m 

A2 S21 S22  ... S2m 

...          

An Sn1 Sn2 ...  Snm 

 

Матрица разходите 

В тази матрица, елементът Cij представлява разхода за отглеждане на един декар на 
културата Cj, в условията на приоритет Pij. Значенията на Pij могат да бъдат от 1 до m. 
Ако към културата Cj е асоциирана една или повече междинни култури, се добавят и 
разходите за отглеждането им. 

  
Земеделски култури 

  
C1 C2   Cm 

П
о
с
е
в
н
и
 п

л
о

щ
и

 A1 C11 C12  ... C1m 

A2 C21 C22  ... C2m 

...          

An Cn1 Cn2 ...  Cnm 

 
 
 

Матрица на добивите 

В тази матрица, елементът Yij представлява добива от един декар на културата Cj, в 
условията на приоритет Pij. Ако към културата Cj е асоциирана една или повече 
междинни култури, то към матрицата на добивите се асоциира матрица Mij на добивите 
от междинни култури.  
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Земеделски култури 

  
C1 C2   Cm 

П
о
с
е
в
н
и
 п

л
о

щ
и

 Y1 Y11 Y12  ... Y1m 

Y2 Y21 Y22  ... Y2m 

...          

Yn Yn1 Yn2 ...  Ynm 

 

Матрица на приходите 

В тази матрица, елементът Rij представлява прихода от един декар на културата Cj, в 
условията на приоритет Pij. Към тази сума следва да се включат субсидиите и други 
финансовите средства, получени по европейски или национални програми, както и 
приходите от междинни култури. 

  
Земеделски култури 

  
C1 C2   Cm 

П
о
с
е
в
н
и
 п

л
о

щ
и

 A1 R11 R12  ... R1m 

A2 R21 R22  ... R2m 

...          

An Rn1 Rn2 ...  Rnm 

Матрица на печалбата 

В тази матрица, елементът PRij представлява печалбата от един декар на културата 
Cj, в условията на приоритет Pij. Ясно е, че PRij=Rij-Cij. 
 

  
Земеделски култури 

  
C1 C2   Cm 

П
о
с
е
в
н
и
 

п
л

о
щ

и
 

A1 PR11 PR12  ... PR1m 

A2 PR21 PR22  ... PR2m 
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...          

An PRn1 PRn2 ...  PRnm 

Матрица на сеитбения план 

Тази матрица, съдържа неизвестните величини Xij. Всяка величина Xij е бинарна 
променлива и може да приема две стойности 1, ако в посевна площ Ai се засажда 
култура Cj или 0, ако в посевна площ Ai не се засажда култура Cj. 

  
Земеделски култури 

  
C1 C2   Cm 

П
о
с
е
в
н
и
 п

л
о

щ
и

 A1 X11 X12  ... X1m 

A2 X21 X22  ... X2m 

...          

An Xn1 Xn2 ...  Xnm 

Ограничения на модела 

Ограниченията за осигуряване на засаждането на само една култура върху точно един 
участък са: 

               
               
  
               

Ограниченията за осигуряване на минимална рекол6та       от култура Cj имат вида 

∑            

 

   

 

Ограниченията за максимална реколта от култура Cj до maxCj имат вида 

∑           

 

   

 

Ограничения, касаещи структурата на посевните площи имат вида 

∑        

 

   

 

Където Aj e минималната площ засята с културата Cj и т. н. 

Целева функция 
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Целевата функция за оптимален сеитбооборот е 
       

където P е матрицата на преференциите, а X – матрицата на посевния план; знакът (.) 
е знак за скаларно произведение на матриците P и X. 
Целевата функция за оптимална печалба е 

          
където S е матрицата на площите, PR – матрицата на печалбата. 
Целевата функция за оптимална печалба със засилен сеитбооборот е 

          . 
Пример 
Предложеният модел се прилага за намиране на оптимално определяне на сеитбен 
план на сдружение, което притежава 6270 дка, които са разпределени на 13 сеитбени 
площи. На тях се планира отглеждането на пет земеделски култури – пшеница, 
царевица, люцерна, ечемик и рапица. 
Моделът е реализиран с помощта на приложение Solver в MS Excel. 
Матрица на приоритетите 

  
Земеделски култури 

  
Пшеница Царевица Люцерна Ечемик Рапица 

П
о
с
е
в
н
и
 п

л
о

щ
и

 

А1 5 2 3 4 1 

А2 3 5 1 4 2 

А3 4 5 2 1 3 

А4 2 1 3 5 4 

А5 1 3 5 4 2 

А6 5 2 4 3 1 

А7 1 3 4 5 2 

А8 3 4 1 2 5 

А9 4 5 2 3 1 

А10 3 2 4 1 3 

А11 5 4 3 1 2 

А12 3 1 4 2 5 

А13 3 5 1 2 4 

Матрица на площите 

  
Земеделски култури 

  
Пшеница Царевица Люцерна Ечемик Рапица 

П
о
с
е
в
н
и
 п

л
о

щ
и

 А1 250 250 250 250 250 

А2 520 520 520 520 520 

А3 500 500 500 500 500 

А4 360 360 360 360 360 

А5 800 800 800 800 800 

А6 450 450 450 450 450 
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А7 360 360 360 360 360 

А8 440 440 440 440 440 

А9 380 380 380 380 380 

А10 600 600 600 600 600 

А11 670 670 670 670 670 

А12 560 560 560 560 560 

А13 380 380 380 380 380 

 
 
Матрица на добивите 

  
Земеделски култури 

  
Пшеница Царевица Люцерна Ечемик Рапица 

П
о
с
е
в
н
и
 п

л
о

щ
и

 

А1 0,4 0,58 0,6 0,34 0,21 

А2 0,35 0,68 0,62 0,35 0,23 

А3 0,36 0,7 0,58 0,29 0,24 

А4 0,31 0,45 0,6 0,37 0,25 

А5 0,28 0,57 0,7 0,36 0,22 

А6 0,41 0,54 0,68 0,32 0,21 

А7 0,3 0,59 0,65 0,38 0,23 

А8 0,34 0,62 0,54 0,31 0,28 

А9 0,37 0,67 0,56 0,34 0,2 

А10 0,32 0,52 0,65 0,3 0,24 

А11 0,42 0,61 0,63 0,29 0,22 

А12 0,35 0,48 0,66 0,32 0,28 

А13 0,36 0,66 0,48 0,3 0,29 

 
Използвани са данни за добиви на земеделските култури в България от 2010 г. [4]. 
Матрица на печалбата (от декар) 

  
Земеделски култури 

  
Пшеница Царевица Люцерна Ечемик Рапица 

П
о
с
е
в
н
и
 п

л
о

щ
и

 

А1 81 130 82 82 72 

А2 72 152 74 82 74 

А3 76 150 76 73 76 

А4 68 126 82 84 78 

А5 64 138 88 82 74 

А6 80 132 85 81 68 

А7 65 138 86 85 74 
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А8 72 144 74 76 82 

А9 75 148 78 79 70 

А10 72 132 86 73 76 

А11 80 144 80 73 74 

А12 73 126 86 76 80 

А13 72 146 75 75 78 

Използвани са данни за печалба от декар на земеделските култури в България от 2010 
г. [5]. 

Матрица на посевния план при оптимален сеитбооборот 

  
Земеделски култури 

  
Пшеница Царевица Люцерна Ечемик Рапица 

П
о
с
е
в
н
и
 п

л
о

щ
и

 

А1 1 0 0 0 0 

А2 0 1 0 0 0 

А3 0 1 0 0 0 

А4 0 0 0 1 0 

А5 0 0 1 0 0 

А6 1 0 0 0 0 

А7 0 0 0 1 0 

А8 0 0 0 0 1 

А9 0 1 0 0 0 

А10 0 0 1 0 0 

А11 1 0 0 0 0 

А12 0 0 0 0 1 

А13 0 1 0 0 0 

тона 565,9 1209 950 270 280 

 
Стойността на печалбата при този посевен план е Z = 639330 лв. и тъй като осигурява 
оптимален сеитбооборот може да се нарече – естествен посевен план. 
 
Матрица на посевния план – оптимална печалба,  
при осигуряване на необходима продукция 

  
Земеделски култури 

  
Пшеница Царевица Люцерна Ечемик Рапица 

П
о
с
е
в
н
и
 

п
л

о
щ

и
 А1 0 0 0 1 0 

А2 0 1 0 0 0 

А3 0 1 0 0 0 

А4 0 0 0 1 0 
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А5 0 0 1 0 0 

А6 1 0 0 0 0 

А7 0 0 1 0 0 

А8 0 0 0 0 1 

А9 1 0 0 0 0 

А10 0 1 0 0 0 

А11 1 0 0 0 0 

А12 1 0 0 0 0 

А13 0 0 0 0 1 

  
803 1 016 794 218 233 

  
>= >= >= >= >= 

  
800 900 700 200 200 

Оптималната печалба при този посевен план е Z=610040 лв. 

Резултатите показват, че при използване на представения математически модел и 
прилагане на предложения метод може от 6270 дка да се постигане печалба от 610040, 
за обвързания посевен план, до 639 330 лева, за естествения посевен план, или от 
97,3 до 101,97 лева от декар при спазване на агротехническите изисквания. 
От съществено значение за достоверността на резултатите е съставянето на 
матрицата на приоритетите. Нейното адекватно и обективно попълване изисква 
подробна и достоверна информация за всяка площ и по-конкретно за историята на: 

 сеитбооборота; 

 отглежданите култури и добивите от тях; 

 проведените агротехнически операции; 

 запасеността на почвата с макро и микро елементи и нейната киселинна реакция; 

 възможност за изкуствено напояване и други. 
Тази информация може да се вземе от технологичните карти и обследването на всяка 
земеделска площ. 
Изводи 
Предложеният математически модел 

 позволява да се формулират политики за рационално използване на 

обработваемите земеделски земи; 

 да се определя оптимален посевен план, който подобрява плодородието на 

почвата, оптимизира печалбата, осигурява диверсификация на земеделските 

култури и ограниченията на капацитета на сдружението. 

 може да бъде използван от сдружения, които управляват земеделски земи, 

консултантски фирми, както и от държавни институции на национално или 

регионално ниво, които могат да инициират политики в земеделието. 
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