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1. УВОД 
Предизвикателствата, породени от изменението на климата върху адаптацията на културите в 

световен мащаб дават на ex situ колекциите решаваща роля при опазването на агробиоразнообразието за 
настоящите и бъдещите поколения. 

За България царевицата е втората по площ и производство на зърно култура след пшеницата. 
Разпространението ú се дължи на няколко нейни особености, но най-вече на големите ú продуктивни 
възможности. В нашата страна тази култура остава основна, като заема 57,8% от площите на фуражните 
култури и осигурява 62,4 % от фуражното зърно. 

За да се повиши ефективността при селекцията на царевицата, е необходимо да се приложат 
съвременни генетични и молекулярни методи за подпомагане и ускоряване на селекционния процес. С оглед 
повишаване на продуктивността и подобряване качеството на зърното, трябва да продължат изследванията 
по изучаване генетичните основи на хетерозиса. 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
Настоящата разработка има за цел да се направи биологична и стопанска характеристика на ex situ 

колекция местни образци и кръстоски царевица и да се установи продуктивния им потенциал, с оглед 
бъдещо използване в селекцията. 

За постигане на целта е извършено комплексно проучване в следните направления: 
 Характеристика на фенотипните особености, добива и неговите елементи на колекция 

местни образци и някои техни кръстоски (хибриди). 
 Избор на подходящи образци като изходен материал за включване в перспективни 

кръстоски (хибриди). 
 Сравнителна оценка на проучваните морфологични, биологични, биохимични и стопански 

признаци, спрямо параметрите на използваните стандарти. 
 Проучване степените на доминиране и анализ на хетерозисните прояви при набор от F1 

царевични хибриди, чрез оценка на родителските им форми. 
3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

3.1. Растителни ресурси от вида Zea mays L. в националната ex situ колекция 
Научно-изследователската работа по дисертационната тема е проведена в опитното поле на 

Института по растителни генетични ресурси – Садово, през периода 2012-2015 г. Използван е дескрипторен 
лист, съгласно международните класификатори за културата (Унифициран класификатор за вида Zea mays 
L., 1984; CIMMYT/IBPGR, 1991), допълнен с показатели на UPOV, използван в системата на ИАСАС. 
Съставена е представителна извадка от 49 местни образци царевица, групирани според дължината на 
вегетационния им период (400-500 по ФАО). 

През третата десетдневка на април 2011 г. в карантинния участък на ИРГР е засят един 
интродуциран образец от Румъния, с цел изследване за наличието на карантинни болести и неприятели, 
както и за предварителна оценка на някои морфологични признаци и биологични свойства.  

3.2. Проучване на морфологични, биологични и стопански признаци на образците царевица от 
Националната генбанка  

Изпитването на образците е проведено по възприета методика за отглеждане на царевица след 
предшественик пшеница (Димова и др., 1999). Растенията са засети в рандомизирани полски опити, в две 
повторения, при големина на опитната парцелка 10m2  и гъстота на посева 5000р/da.  

Проучването на фенотипните особености, морфологичната и биологичната характеристика на 
образците е базирано на извършените фенологични наблюдения във фазите: „поникване”, „изметляване”, 
„цъфтеж на кочана”, „дължина на ASI интервала” и „узряване”.  

3.3. Стопанска характеристика 
Направени са биометрични измервания на 30 нормално развити растения по признаците: „височина 

на растение”, „височина до метлицата”, „брой надземни възли”, „брой листа над горния кочан” „дължина и 
ширина на прикочанния лист” и „брой странични разклонения на метлицата”. Във фаза пълна зрелост на 50 
кочана от средната проба са измерени показателите: „дължина на кочана”, „брой редове в кочана”, „дължина 
на зърното”, „хектолитрова маса”, „маса на 1000 зърна” и „добив зърно”. За контролен вариант (стандарт) в 
сравнителния анализ е използван хибрид Кнежа 435 (400 по ФАО).  

3.4. Предварителни сортови опити (ПСО) 
В топкросна схема е проведено изпитване на тесткроси (хибриди), чрез кръстосване на 

предварително размножени майчини компоненти с три тестера, предоставени от ИЦ – Кнежа: 
           ♂Линия 118/96В (генетичен източник Lancaster);  
             ♂Линия PHK–42 (генетичен източник Iodent); 
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           ♂Линия DK–16/G2 (непознат източник). 
 Кръстоските са получени през 2012 г., а са изпитани през 2013-2015 г. В ПСО през 2013 г. са 
заложени 21 кръстоски, с два стандарта – Кнежа 435 и LG-3475 (450 по ФАО), а в ПСО през 2014 г. и 2015 
г.– 26 кръстоски със стандарти Кнежа 435 и PR 9578 (360 по ФАО). Опитните парцелки са прибирани във 
фаза „стопанска зрелост”, а добива е изчислен в kg/da при стандартна влага 14%. 
 3.5. Биохимична оценка – направен е химичен анализ на зърнения материал на образците от ex situ 
колекцията и двата предварителни сортови опита по следните показатели: суров протеин (%), сурови 
мазнини (%) и скорбяла (%), по общовъзприета методика, както и изследване на пробите с апарат за 
автоматични анализи „Infralizer 400”, извършено в лабораторията по биохимия към ИЦ-Кнежа. 
 3.6. Статистически анализ на местни образци и техните кръстоски – приложени са следните 
статистико-математически методи по Duncan (1955), Генчев и др. (1975), Омаров (1975), Мокрева и др. 
(1988, 2007), Pevicharova et al.(1995), Димова и др.(1999), Iliev et al. (2008; 2008a), Stamatov et al. (2010), 
Williams (2010): вариационен, дисперсионен анализ (ANOVA) и корелационен анализ за оценка на 
морфологичните, биологичните и стопанските показатели. Йерархичната структура на генетичното сходство 
между проучваните образци царевица, е представена чрез Cluster-анализ. Използван е факторен анализ, 
който демонстрира разстоянията между гените в генома, контролиращи структурните елементи на добива. 
Направен е анализ на истинския хетерозис (към по-добрия родител), както и проследяване степените на 
доминиране в F1 царевични хибриди, за 14 признака, с помощта на два параметъра: “d” и “a”. 

4. ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 
 Територията на ИРГР-Садово е част от Пловдивско-Пазарджишкото поле, разположено в 
централната част на Тракийската низина, на 141 m надморска височина и географски координати: 42°07′ 
северна ширина и 24°56′ източна дължина по Гринуич. 
 Почвите в опитния участък по литературни данни са определени като ливадно-канелени смолници 
(Койнов, 1974; Рачовски, 2005). Метеорологичната обстановка, по отношение на царевицата е 
характеризирана със сумата на вегетационните валежи (април – септември), температурата на въздуха и 
атмосферната влажност. Експерименталните години се характеризират със сравнително благоприятни за 
растежа и развитието на царевицата агрометеорологични условия. През периода не са наблюдавани рискови 
за културата климатични фактори като: повратни майски студове, градушки или много силни ветрове, които 
да повредят растенията в опитните парцели. 

5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 5.1. Статус и обогатяване на колекцията от род Zea  

Колекцията царевица (Zea mays L.) е поддържана чрез дългосрочно и средносрочно съхранение в 
Националната генбанка на ИРГР – гр. Садово. Тя съдържа общо 4878 образци и това я определя като 
сравнително богата колекция. Биологичният статус на колекцията е представен на фигура 1. Най-голям 
процент (61%) заемат самоопрашените линии, от които 243 са с български произход, а 2120 – с чужд. 
Общият брой на сортовете, съхранявани в генбанката е 1003, от които местни – 8%, а интродуцирани – 13%. 
Синтетиците съставляват 5% от колекцията, а местните популации – 13%. Генофондът при царевицата (Zea 
mays L.), регистриран в Националната колекция на ИРГР – Садово през периода 1982-2014 г. включва 
интродуцирани образци по линията на международния безвалутен обмен – 1135 образци от 20 страни.  

 

 
Фигура 1. Биологичен статус на колекцията царевица 

Линии, 61%
Местни сортове, 

8%

Местни 
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Интродуцирани 
сортове, 13%

Синтетици, 5%
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През периода 2011-2014 г., основно чрез експедиции, са колекционирани 11 местни образци 
царевица (по проект SEE-ERA.NET 226/01).  

5.2. Морфологична характеристика 
Морфологичната характеристика е първата стъпка в класификацията и описанието на зародишната 

плазма при всяка култура. 
Доминиращ признак е липсата на антоцианова пигментация по стъблата при 43 местни образци 

царевица. По отношение на разположението на листата спрямо стъблото, образците се разделят в три групи 
– при 35 от тях листата са полуприбрани към стъблото, 13 са с междинно разположена листна петура, а само 
при три листа е обърнат надолу. Според типа на метлицата, който се определя от разположението на 
страничните клонки спрямо централната ос, образците са групирани в три групи – най-голяма е групата 
образци със среднокомпактна метлица (30-45° спрямо главната ос), 12 от тях са със сбита метлица (<30°) и 9 
– с рехава метлица (>45°). Различия са установени и по отношение на морфологичните признаци, 
характеризиращи кочана (по 3 групи) – форма (повечето образци са с цилиндрична форма на кочана); 
направление на редовете (преобладават кочаните с прави редове) и цвят на вретеното (повечето образци 
имат бяло вретено). При проучените фенотипове е установено значително разнообразие и по признаците, 
характеризиращи морфологията на зърното (5 групи) – тип (преобладават образците от подвариетети 
полутвърда царевица и полуконски зъб) и оцветяване (6 групи). 

 
5.3. Агробиологична характеристика 

              Образците от представителната колекция попадат в групата на средно-ранните (ФАО 400-500), с 
дължина на вегетационния период средно 123 дни за периода 2012-2014 г.В групата на ранните образци 
(ФАО 300-400) попадат: 74Е3015, А8Е0643, А8Е0521, А9Е1006, В0Е0153, В0Е0158, според дължината на 
вегетационния им период, която е от 110 до 115 дни. Периодът от поникване до цъфтеж на метлицата варира 
от минимум 30-47 дни (средно 36 дни), до максимум 54-58 дни (средно 56 дни). Фазата е отчетена при 50% 
изметляване. Установеният брой дни от поникване до изметляване за трите експериментални години е 
48,87±2,2 дни. При този подпериод не са установени големи различия през трите години на проучване – 
94,12% от генотиповете изметляват от 41 до 60-я ден от поникването. 

Фазата„поникване-цъфтеж на кочана” е отчетена при 50% цъфнали растения.Установено е, че при 
по-голяма част от тях (34) цъфтежа настъпва между 51-60 дни от поникването; десет от генотиповете 
формират свила между 41-50 ден от поникването, а при шест от образците този подпериод е по-дълъг (над 
60 дни).Продължителността на подпериода „поникване-цъфтеж”, на база осреднени данни за годините на 
проучване е 54,23±2,01дни.  

По отношение на интервалът между подпериодите „поникване-изметляване” и „поникване-цъфтеж 
на кочана” е установено, че при 66,67% от образците разликата между двата подпериода е не повече от пет 
дни. При останалите 33,33%, обаче интервала ASI е с продължителност от 6 до 10 дни. Средната 
продължителност на ASI (аnthesis–silking interval) за периода на проучване е 5,03±0,6 дни. На фигура 2 е 
илюстрирана средната продължителност на отделните междуфазни периоди и на вегетационния период през 
трите експериментални години.  

 

 
Фигура.2. Продължителност на вегетационния период и отделни фенофази от развитието на 51 местни 
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5.4. Стопанска характеристика 
 Височина на растението - от сравнителният анализ на база осреднени данни за тригодишния 
период на проучване се вижда, че стойността на признака е различна по години, като най-голяма е през 2013 
г. Средната стойност е 161,48 ± 5,69 cm (Таблица 1). 
 Височина до метлицата - величината на този признак кореспондира с предходния, като най-ниски 
стойности са наблюдавани през 2012 г. (116,31±8,53 cm), а най-високи (135,71±8,00 cm) – през 2013г. 
Размахът на вариране между минималната и максималната стойност е от 80,10 cm до 85,50 cm (Таблица 1). 
 Брой на надземните възли – средната стойност на признака за трите експериментални години е 
10,91±0,6 броя. Коефициента на вариране е 25,25%, а амплитудата е от 4,45 до 7,20 (Таблица 2). 

Таблица 1.  
Височина на растенията и височина до метлицата на образците за периода (2012-2014 г.) 

Статистически 
величини 

Обща височина на растенията (cm) Височина на растенията до 
метлицата(cm) 

51 образци 51 образци 
Години Години 

2012 2013 2014 x  2012 2013 2014 x  

x  156,37 169,62 158,46 161,48 116,31 135,71 132,89 128,30 

S x  2,99 4,47 9,62 5,69 8,53 8,00 9,25 8,59 

S 21,37 14,13 30,43 21,98 26,97 25,29 29,25 27,17 

S x % 1,91 2,64 6,07 3,54 7,33 5,89 6,96 6,73 

Min 100,80 146,20 109,00 118,67 69,80 89,40 82,00 80,40 

Max 198,80 187,50 198,50 194,93 155,30 170,40 162,10 162,60 

D 98,00 41,30 89,50 76,27 85,50 81,00 80,10 82,20 

CV% 13,67 8,33 19,20 13,73 23,19 18,64 22,01 21,28 
 Брой листа над горния кочан – средната стойност за трите експериментални години е 4,71±0,2 
броя. Степента на вариране е средно висока (CV – 12,19%). Размахът на вариране също не е висок – 1,82 
(Таблица 2). 

Таблица 2. 
Брой надземни възли и брой листа над горния кочан на образците за периода (2012-2014г.) 

Статистически 
величини 

Надземни възли (брой) Листа над горния кочан (брой) 
51 образци 51 образци 

Години Години 
2012 2013 2014 x  2012 2013 2014 x  

x  10,95 11,26 10,53 10,91 4,43 5,01 4,68 4,71 

S x  0,49 0,75 0,45 0,56 0,18 0,20 0,17 0,18 

S 1,56 2,36 1,42 1,78 0,56 0,62 0,54 0,57 

S x % 4,47 6,66 4,27 5,13 4,06 3,99 2,99 3,68 

Min 8,05 7,45 8,20 7,90 3,50 3,95 3,65 3,70 

Max 12,85 14,65 12,65 13,38 5,25 5,95 5,35 5,52 

D 4,80 7,20 4,45 5,48 1,75 2,00 1,70 1,82 

CV% 14,25 20,96 40,55 25,25 12,64 12,38 11,54 12,19 
 Дължина на прикочанният лист – средната стойност за годините на проучване при него е 65,71 
cm±2,9. Степента на изменчивост на показателя е висока – измерени са стойности от 49,48 cm до 76,40 cm. 
Средната стойност на вариационният коефициент е 14,02%, а разликата между минималната и максималната 
стойност е 26,92 cm (Таблица 3). 
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Таблица 3. 
Дължина и ширина на прикочанния лист на образците царевица за периода (2012-2014 г.) 

Статистически 
величини 

Дължина на прикочанния лист(cm) Ширина на прикочанния лист (cm) 
51 образци 51 образци 

Години Години 
2012 2013 2014 x  2012 2013 2014 x  

x  64,48 63,64 69,01 65,71 9,06 9,11 8,88 9,02 

S x  2,07 2,91 3,80 2,93 0,32 0,34 0,49 0,38 

S 6,56 9,20 12,02 9,26 1,02 1,09 1,53 1,21 

S x % 3,21 4,57 5,51 4,43 3,53 3,73 5,52 4,26 

Min 53,95 47,25 47,25 49,48 7,50 6,95 6,55 7,00 

Max 72,50 75,35 81,35 76,40 10,40 10,35 10,50 10,42 

D 18,55 28,10 34,05 26,92 2,90 3,40 3,95 3,42 

CV% 10,17 14,46 17,42 14,02 11,26 11,96 17,23 13,48 
 Ширина на прикочанния лист – средната стойност за 2012-2014 г. е 9,02±0,4. Вариационният 
коефициент е от 11,26% до 17,93%, минималната отбелязана стойност е 7,00 cm, а максималната – 10,42 cm, 
амплитудата на вариране е 3,42 (Таблица 3). 

Броят на страничните разклонения на метлицата е много вариабилен признак. Средната стойност 
по години не се отличава със съществено вариране – 13,88±1,4 броя. Степента на изменчивост, обаче е 
висока – СV=32,08%. Измерени са стойности от 8,13 до 21,92, а размахът е 13,78 (Таблица 4). 

Таблица 4. 
Брой разклонения на метлицата и брой кочани в едно растение за периода (2012-2014 г.) 

Статистически 
величини 

Разклонения на метлицата (брой) Кочани на едно растение (брой) 
51 образци 51 образци 

Години Години 
2012 2013 2014 x  2012 2013 2014 x  

x  13,92 13,77 13,95 13,88 1,04 1,50 1,39 1,31 

S x  1,29 1,37 1,57 1,41 0,02 0,11 0,09 0,07 

S 4,07 4,32 4,97 4,45 0,07 0,35 0,30 0,24 

S x % 9,27 9,95 11,25 10,16 1,92 7,33 6,47 5,24 

Min 8,70 7,85 7,85 8,13 1,00 1,05 1,10 1,05 

Max 20,10 22,20 23,45 21,92 1,20 2,00 2,00 1,73 

D 11,40 14,35 15,60 13,78 0,20 0,95 0,90 0,68 

CV% 29,24 31,37 35,63 32,08 6,73 23,33 21,58 17,21 
 Брой кочани - величината на средната стойност, на базата на тригодишното проучване е 1,31±0,1 
броя. Степента на вариране е средно висока – 17,21%. Амплитудата между min и max е ниска – 0,68 
(Таблица 4).                                                                                                                                                 Таблица 5. 

Дължина и брой редове в един кочан на образцитеза периода (2012-2014 г.) 

Статистически 
величини 

Дължина на кочана (cm) Редове в един кочан (брой) 
51 образци 51 образци 

Години Години 
2012 2013 2014 x  2012 2013 2014 x  

x  14,77 16,73 17,25 16,25 11,74 11,23 11,59 11,52 



Автореферат 

8 
 

S x  0,78 0,87 0,93 0,86 0,67 0,62 0,66 0,65 

S 2,46 2,76 2,96 2,73 2,13 1,96 2,08 2,06 

S x % 5,28 5,20 5,39 5,29 5,71 5,52 5,69 5,64 

Min 11,95 12,90 12,25 12,37 8,95 9,05 8,90 8,57 

Max 17,75 19,90 20,50 19,38 15,80 14,35 15,40 16,35 

D 5,80 7,00 8,25 7,01 6,85 5,30 6,50 7,78 

CV% 16,66 16,50 17,16 16,77 6,50 17,45 17,95 13,97 
 Дължина на кочана. Сравнителният анализ на база осреднени данни за трите години на проучване 

показва средна степен на вариране–16,77%, а величината на x  е 16,25±0,9. Минималната измерена стойност 
при този показател е 12,37 cm, а максималната–19,38 cm, размаха на вариране е 7,01 cm(Таблица 5). 
 Брой на редовете в кочана-средната стойност за годините на проучване е 11,52±0,7 броя. Степента 
на вариране при този признак е средно висока–13,97%. Амплитудата на вариране е 7,78 (Таблица 5). 

Таблица 6. 
Абсолютна и хектолитрова маса на образците царевица през периода (2012-2014 г.) 

Статистически 
величини 

Маса на 1000 зърна (g) Хектолитрова маса на зърното(kg/l) 
51 образци 51 образци 

Години Години 
2012 2013 2014 x  2012 2013 2014 x  

x  97,25 267,19 301,35 221,83 69,54 73,31 70,49 71,11 

S x  9,08 22,27 20,80 17,38 0,53 0,34 0,50 0,46 

S 28,72 70,42 65,77 54,97 5,32 3,42 5,09 4,61 

S x % 9,34 8,33 6,90 8,19 0,76 0,46 0,71 0,64 

Min 28,60 128,60 189,50 115,57 56,00 62,80 53,20 57,33 

Max 131,10 401,20 411,50 314,60 78,40 86,80 79,20 81,47 

D 102,50 272,60 222,00 199,03 22,40 24,00 26,00 24,13 

CV% 29,53 26,36 21,83 25,91 7,65 4,67 7,22 6,51 
 Масата на 1000 зърна е косвен показател. Измерената средна стойност на база тригодишни данни е 
221,83±17,38g. Степента на вариране е много висока – 25,91%. Размахът на вариране по този признак също е 
значителен – D=199,03 (Таблица 6). 
 Хектолитрова (обемна) маса – средната стойност, на база на тригодишните данни е 71,11±0,5 kg/l. 
Степента на изменчивост е слаба – 6,51%, размаха на вариране между минималната и максималната 
стойност е 24,13(Таблица 6). 
 Дължина на зърното – този признак, в съчетание с дължината на кочана и броя на редовете е от 
голямо значение за продуктивността на растенията и е преди всичко сортово качество. Средната стойност за 
тригодишния период е 7,22±0,4mm. Коефициента на вариране е в границите от 12,88% до 22,73%, със 
средна стойност – 19,33% (Таблица 7). 

Таблица 7. 
Дължина на зърното на и добив зърно при образци царевица за периода (2012-2014 г.) 

Статистически 
величини 

Дължина на зърното (mm) Продуктивност на растенията (kg/da) 
51 образци 51 образци 

Години Години 
2012 2013 2014 x  2012 2013 2014 x  

x  8,00 6,95 6,70 7,22 277,96 503,01 194,58 325,18 

S x  0,32 0,50 0,48 0,43 22,19 32,59 17,93 24,24 
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S 1,03 1,58 1,50 1,37 158,50 232,76 128,08 173,11 

S x % 4,00 7,19 7,16 6,12 7,98 6,49 9,21 7,89 

Min 7,00 5,00 5,25 5,75 48,50 63,50 11,00 41,00 

Max 10,00 8,75 9,00 9,25 892,80 1247,30 655,80 931,97 

D 3,00 3,75 3,75 3,50 844,30 1183,80 644,80 890,97 

CV% 12,88 22,73 22,39 19,33 57,02 46,27 65,82 56,37 
 Продуктивност – при показателят „добив на зърно (kg/da)” средната стойност за годините на 
проучване е 325,18±24,2 (Таблица 7). Степента на изменчивост е с много висока стойност (56,37%). 
Амплитудата на вариране също е много голяма – минималната стойност е 41,00 kg/da, а максималната – 
931,97 kg/da. Степента на вариране на проучваните признаци, е показана на фигура 3.  

 
Фиг.3. Степен на изменчивост на морфологичните и стопанските показатели, според стойността на CV%: 
Х1-височина на растенията, cm; Х2-височина до метлицата, cm; Х3-брой надземни възли; Х4-брой листа над 
кочана; Х5-дължина на лист, cm; Х6-ширина на лист, cm;Х7-брой разклонения на метлицата; Х8-брой 
кочани на едно растение; Х9-дължина на кочана, cm; Х10-брой редове в един кочан; Х11-маса на 1000 
зърна, g; X12- хектолитрова маса, kg/l; Х13-дължина на зърното, mm 

 
5.5. Изменчивост на химичния състав на зърното 

 Царевицата има важно значение за предотвратяване на белтъчния глад в световен план, тъй като от 
нея се получават високи добиви на зърно и биомаса, производството ú е голямо и използването ú е в много 
широк аспект. 
 На фигура 4 е представено групиране на местните образци на базата на биохимичния състав на 
зърното за трите експериментални години, а на таблица 8 – варирането на средните стойности на 
проучваните показатели. От графиката е видно, че по-голямата част от местните генотипове са с високо 
маслено съдържание (до 8%). Резултатите показват слаба степен на изменчивост – 8,92%. Съдържанието на 
суров протеин варира от 9 до 16%. Стойността на CV е средно висока. Процентното съдържание на скорбяла 
показва стойности от 60 до 77%, а степента на вариране е ниска (4,95%). 
 

Фиг.4. Групиране на образците според химичния състав на зърното – 2012/2014г. г. 
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Таблица 8. 
Вариране на средните стойности на качествените показатели на зърното за 2012/2014 г. 

Извършеното проучване върху биохимичния състав на царевичното зърно открои някои от местните 
генотипове, притежаващи високи стойности по съответните показатели. Това са: А9Е1006, А8Е0521, 
88ВМ39, 74Е3355 и А9Е1127. Масленото и протеиновото съдържание в зърното зависят от наследствените 
заложби на растението и слабо се влияят от условията на отглеждане. Съдържанието на скорбяла също се 
определя основно от генотипа, но може да се измени и под влияние на външните условия (Христов и др., 
1983; Терзиев и др., 2001). 

 
5.6.Статистически анализи на ex situ колекцията царевица. Йерархичен клъстер анализ 
Извършен е клъстер анализ, по метода на евклидово разстояние между отделните групи, на 50 

местни образци царевица и стандарт Кнежа 435. Резултатите от кластерирането са представени чрез 
дендрограма, илюстрираща последователността на обединяване на генотиповете в две клъстерни групи (на 
ниво до 4). Първата клъстерна група е разделена на 3 ясно обособени подгрупи (Фигура 5). Във втора, 
самостоятелна клъстерна група се отделя стандарта. 

В първата подгрупа се обединяват 20 генотипа, показали най-нисък среден добив за проучвания 
период – 188,22 kg/da. В този клъстер попадат образците с най-високи средни стойности на признака „брой 
редове в един кочан”. Това са: A9E0371, A9E0674, A9E0660, A9E0802 и 88BM29. Местен сорт 88ВМ29 
освен това се характеризира с най-голяма дължина на зърното. 
 Във втора подгрупа попадат 21 генотипа със среден добив за трите години на проучване 360,03 
kg/da. По отношение на показателя продуктивност, образците следват предходната група, като разликите са 
статистически доказани.  В трета подгрупа на първия клъстер се обособяват девет образци, със среден добив 
480,86 kg/da, следващ този на стандарта, като разликите са статистически доказани. С най-висока 
продуктивност се характеризира образец 74Е3015 (523,50 kg/da). Той се групира по показателя добив от 
единица площ заедно с още седем местни генотипа, както и с интродуцирания А7Е0920 (Румъния), показал 
среден добив за трите експериментални години 426,10 kg/da. От фигура 5 е видно, че стандарт Кн 435 
образува втора (самостоятелна) клъстерна група, което се обяснява с полученият висок добив по години и 
средно за тригодишния период (986,90 kg/da). 

Анализ на основните компоненти 
Извършен е факторен анализ, по метода за анализ на главните компоненти (Principal Component 

Analysis). Стойностите на четирите компонента (РС1-РС4), спрямо всеки показател са изчислени емпирично. 
Данните от анализа на основните компоненти показват, че тези четири фактора са достатъчни, за да обяснят 
74,5% от общото изменение на признаците в изследваната група местни образци. Този процент е показател 
за съществуването на сложни взаимовръзки между изследваните признаци (Таблица 9).  

Относителното влияние на първия фактор (РС1) е 37,5% и тази стойност е формирана, в резултат на 
комплексното взаимодействие на признаците: добив на зърно, височина на растението, височина до 
метлицата, брой надземни възли, дължина на лист, ширина на лист, дължина на кочана и вегетационен 
период.  

Вторият фактор (РС2) е с относително влияние 14,7% и стойността му е формирана при 
взаимодействието на признаците: брой редове в кочана, хектолитрова маса и маса на 1000 зърна. 
Относителното влияние на третия фактор (РС3) е 11,6% и тази стойност е формирана, в резултат на 
комплексното взаимодействие на признаците: брой листа над горния кочан и дължина на зърното. 
Отрицателно проявление спрямо този фактор има признакът „дължина на зърното”. Четвъртият фактор 
(РС4) е с 10,8% относително влияние и обхваща комплексното взаимодействие на признаците брой 
странични разклонения на метлицата и брой кочани на едно растение (Таблица 9). 

Биохимични показатели на 
зърното 

Брой 
образци Mean Min Max 

Std. 
Deviation CV% 

Суров протеин, % 51 12,04 9,54 15,37 1,35 11,21 
Сурови мазнини, % 51 4,01 3,22 7,56 1,25 8,92 

Скорбяла, % 51 70,06 61,37 77,49 3,47 4,95 
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Фиг. 5. Дендрограма на добива и неговите елементи при местните образци 

Таблица 9. 
Претеглени фактори (РС1-РС4) на дескриптивните характеристики с четири компонента 

Фактори 
Структурни елементи  РС1 РС2 РС3 РС4 

Добив на зърно, kg/da 0,765 0,279 -0,385 -0,151 
Растение-обща височина, cm 0,862 -0,002 0,018 -0,105 
Височина до метлицата, cm 0,874 0,136 0,123 -0,095 
Брой надземни възли 0,633 0,334 0,567 0,054 
Брой листа над горния кочан 0,579 0,147 0,608 0,014 
Дължина на прикочанния лист, cm 0,846 0,002 -0,041 0,280 
Метлица- брой странични разклонения 0,111 0,061 0,091 0,770 
Ширина на прикочанния лист, cm 0,844 0,229 0,062 0,136 
Брой кочани на едно растение 0,206 0,055 -0,066 -0,772 
Дължина на кочана, cm 0,843 -0,028 0,029 -0,144 
Брой редове в кочана 0,260 0,798 -0,073 -0,027 
Дължина на зърното, mm 0,247 0,139 -0,744 -0,243 
Хектолитрова маса, kg/l 0,236 0,724 -0,041 0,307 
Маса-1000 зърна, g 0,262 -0,815 -0,237 0,262 
Вегетационен период, дни 0,588 0,254 0,505 -0,201 

 
Корелационни зависимости между проучваните показатели при местните образци 

За изясняване на взаимовръзките между показателите, определящи продуктивността, морфологията 
и биологичните качества на царевицата, са изчислени корелационните коефициенти (Таблица 10). 
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Силна положителна корелация съществува между добива на зърно и височината на растението 
(r=0,665**). Височината до основата на метлицата също корелира доказано положително с добива 
(r=0,635**). Достоверни корелационни зависимости са установени между добива и броя на надземните 
възли (r=0,396*), дължината на кочана (r=0,583**), дължината и ширината на прикочанния лист, съответно 
r=0,630** и r=0,623**. Аналогични резултати се наблюдават и в проучването на Вълчинков (2000). 

На базата на класическите изследвания, описани в монографията на Hruska (1962), е установена 
доказано средна отрицателна корелация между броя на редовете в кочана и масата на 1000 зърна (r= -
0,508**), както и между хектолитровата маса и масата на 1000 зърна (r= -0,373*) (Таблица 10). 

 
Групиране на образците чрез дисперсионен анализ, с прилагане теста на Duncan 

 В таблица 11 са представени биометрични данни и доказаност на разликите за добива и елементите 
на продуктивността при 50 местни образци царевица, средно за периода на проучване. По отношение на 
признака „добив зърно” съществени различия има между стандарта и всички останали образци. Двайсет и 
четири генотипа превишават средния добив за групата (325,18 kg/da) с 9,94% до 16,1%.С най-високи средни 
стойности на добива, за проучвания период се отличават: 74Е3015, 88ВМ39, А9Е0791 и А9Е1006. 
Сравнителната оценка на разликите на образците за признака височина на растението(cm) показва, че 17 от 
тях са в групата с най-високи стойности, в граници от 10,7% до 12,4%. За признака височина до метлицата 
13 генотипа попадат в групата с най-високи стойности в границите от 11,3% до 12,7%.  

В групата с най-голям брой надземни възли попадат 37 образци, както и стандарта в граници от 
11,05 броя до 13,48 броя. Сравнителната оценка показва, че по за признака брой листа над горния кочан 12 
генотипа показват най- високи стойности – от 5,02 до 5,83 броя. При признака дължина на прикочанния лист 
17 образци заедно със стандарта, се характеризират с по-високи стойности в границите от 70 cm до 76,38 cm. 
Сравнителната оценка на признака ширина на прикочанния лист установи 7 генотипа с най-високи 
стойности – от 10,07 cm до 10,60 cm.  

За брой клонки на метлицата 8 от образците формират групата с най-високи стойности, в границите 
от 18,28 броя до 21,25 броя. Сравнителната оценка на признака брой кочани на едно растение определи 
групата с най-високи стойности – 14 образци, както и стандарта, при който почти всички растения формират 
по два кочана. По този признак стойностите варират от 1,05 броя до 1,63 броя.  

По отношение на признака дължина на кочана 17 генотипа и стандарта попадат в групата с най-
високи стойности – от 18,02 cm до 21,57 cm. За признака брой редове в кочана 15 образци, заедно със 
стандарта се обединяват в групата с най-високи стойности, в границите от 13 броя до 16,35 броя. 
Сравнителната оценка на признака дължина на зърното 19 генотипа и стандарта съставляват групата с най-
високи стойности – от 7 mm до 8,08 mm.  

По отношение на признака хектолитрова маса на зърното 6 генотипа и стандарта попадат в групата 
с най-високи стойности, в граници от 75 kg/l до 77,4 kg/l. За признака маса на 1000 зърна 11 генотипа 
формират групата с най-високи стойности, в границите от 12,1% до 15%. (Таблица 11). 
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Таблица 10. 
Корелационни зависимости между добива, елементите на продуктивност и вегетационния период на образците за периода 2012-2014 г. 

Признаци 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Добив на зърно 1 0.665** 0.635** 0.396* 0.193 0.630** -0.057 0.623** 0.322 0.583** 0.406* 0.463* 0.372* 0.040 0.393* 
Растение-обща 

височина  1 0.732** 0.514** 0.526** 0.664** -0.061 0.637** 0.158 0.785** 0.248 0.151 0.195 0.143 0.426* 

Височина до 
метлицата   1 0.635** 0.612** 0.701** 0.017 0.722** 0.270 0.699** 0.294 0.154 0.351* 0.082 0.576** 

Брой надземни 
възли    1 0.762** 0.486* 0.234 0.660** 0.082 0.473* 0.349* -0.136 0.325 -0.223 0.714** 

Брой листа над 
кочана     1 0.404* 0.157 0.594** 0.079 0.419* 0.192 -0.122 0.212 -0.117 0.541** 

Лист-дължина      1 0.311 0.671** 0.041 0.660** 0.232 0.076 0.289 0.264 0.432* 
Метлица-

разклонения       1 0.267 -0.284 -0.112 -0.010 -0.081 0.151 0.085 0.014 

Лист-ширина        1 0.110 0.671** 0.372* 0.242 0.340* 0.045 0.561** 
Брой кочани на 
едно растение         1 0.143 0.013 0.318 -0.136 -0.202 0.257 

Дължина на 
кочана          1 0.285 0.139 0.122 0.154 0.516** 

Брой редове в 
кочана           1 0.179 0.464* -0.508** 0.345* 

Дължина на 
зърното            1 0.009 0.047 -0.128 

Хектолитрова 
маса             1 -0.373* 0.229 

Маса-1000 зърна              1 -0.144 
Вегетационен 

период               1 

*Доказано при достоверност = 0.05                            **Доказано при достоверност = 0.01 
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Таблица 11. 

Сравнителен анализ на морфологични и стопански признаци на образците от ex situ колекцията за периода 2012/2014 г. 
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1 2 16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 St Kn 435 986,90 a 192,73 ab 160,70 ab 12,08 ab 4,42 abc 73,58 ab 9,32 abc 8,13  d 1,63 a 18,97 ab 13,17 ab 7,67 ab 75,40 ab 232,73 cb 
2 74E3015 523,50 b 132,33 a-d 89,47   cd 8,65 bc 3,98 b 50,25 bc 7,38 bc 9,12  d 1,22 abc 13,05 b-d 9,50 c 7,83 ab 71,10 bc 184,77 cd 
3 88BM39 517,20 b 140,10 a-c 123,17 bc 11,08 ab 4,63 abc 67,92abc 8,78 bc 17,72 abc 1.25 abc 13,82 b-d 13,10 ab 6,50 abc 73,80 abc 194.53 cd 
4 A9E0791 504,20 b 133,92 a-d 114,15  c 11,62 ab 4,92 abc 60,00abc 8,72 bc 11,08 cd 1,18 abc 14,17 bc 12,43 abc 4,92 bcd 72,70 abc 168,97 c-e 
5 A9E1006 501,90 b 131,93 a-d 100,63  c 10,58 abc 4,20 abc 55,97 bc 7,28 bc 9,32  d 1,23 abc 14,37 bc 12,23 abc 6,17 abc 67,10 b-d 208,23  c 
6 B0E0153 490,30 b 145,88 c 113,75  c 10,10 abc 4,43 abc 62,93abc 8,57 abc 15,52 bc 1,13 abc 14,57 bc 8,50 c 7,00 ab 69,70 bc 321,37 ab 
7 A9E1127 465,20 b 154,25 c 117,90 bc 11,30 ab 4,83 abc 67,35abc 8,45 abc 19,85 ab 1,10 abc 16,30 abc 12,17 abc 5,42 bc 67,10 b-d 232,53 bc 
8 A8E0521 459,70 b 118,63  d 90,72  cd 8,55 bc 4,02 abc 53,98 bc 7,47 bc 11,13 cd 1,67 a 13,02 b-d 9,27 c 7,67 ab 62,50 abc 210,40 c  
9 A8E0643 439,60 b 145,82 c 104,63 d 8,93 bc 4,23 abc 56,78 bc 7,40 bc 12,57 cd 1,08 abc 13,28 b-d 11,03 abc 6,83 abc 69,50 bc 221,20 bc 

10 A7E0920 426,10 b 134,93 c 120,72 bc 12,83 ab 5,40 ab 62,88abc 8,40 bc 12,02 a-d 1,30 ab 14,90 bc 10,53 bc 5,50 bc 71,10 bc 182,90 cd 
11 78E5938 416,50 bc 167,90 bc 116,58 cd 11,33 ab 4,73 abc 66,28abc 8,45 bc 13,85 c 1,25 abc 18,78 ab 13,48 ab 5,33 bc 69,80 bc 215,66 b-d 
12 88BM41 415,70 bc 171,35 bc 125,50 bc 11,03 ab 4,72 abc 66,45abc 9,00 abc 17,63 abc 1,05 abc 16,18 abc 13,00 ab 6,00 abc 75,50 ab 205,27  c 
13 B0E0158 407,60 bc 155,05 bc 121,53 bc 11,57 ab 5,02 ab 65,22abc 9,35 abc 15,88 bc 1,10 abc 15,25 bc 10,67 bc 6,67 abc 73,20 abc 245,33 abc 
14 59E0316 403,80 bc 156,27 bc 159,90 ab 11,65 ab 4,82 abc 72,07 ab 9,40 abc 19,40 ab 1,32 ab 17,28 abc 12,30 abc 6,33 abc 73,60 abc 208,90  c 
15 88BM30 402,50 bc 156,61 bc 97,55  c 11,15 ab 4,72 abc 56,42 bc 8,75 bc 13,05 cd 1,15 abc 14,20 bc 13,27 ab 7,17 ab 71,50 bc 194,30 cd 
16 A7E0661 400,10 bc 152,63 bc 123,98 bc 10,78 abc 4,82 abc 69,30abc 8,60 bc 8,00  d 1,13 abc 16,13 abc 13,20 ab 7,00 ab 72,60 abc 222,27 bc 
17 A9E0733 398,70 bc 172,32 bc 134,07 abc 12,43 ab 4,97 abc 68,75abc 10,42 ab 16,90 bc 1,30 abc 20,02 ab 11,38 abc 7,92 a 65,80 b-d 245,37 abc 
18 A9E0734 387,00 bc 154,82 bc 111,28 a-d 11,32 ab 4,57 abc 61,50abc 8,68 bc 18,28 ab 1,10 abc 14,17 bc 10,43 bc 6,25 abc 65,60 b-d 211,27 b-d 
19 A9E0773 383,80 bc 151,82 bc 118,87 cd 11,48 ab 4,62 abc 59,63 bc 9,13 abc 12,02 cd 1,23 abc 14,45 bc 13,28 ab 5,58 bc 72,90 abc 189,10 cd 
20 8192 373,60 bc 169,85 bc 114,63 cd 12,15 ab 4,88 abc 71,08 ab 9,08 abc 17,97 abc 1,22 abc 16,05 abc 11,97 abc 6,58 abc 70,50 bc 216,83 b-d 
21 B0E0157 371,70 bcd 167,82 bc 134,62abc 11,07 ab 4,88 abc 70,55 ab 8,80 bc 15,47 bc 1,13 abc 17,87 abc 9,32 c 6,83 abc 72,50 abc 298,47 ab 
22 A8E0429 338,2 c 172,80 ab 125,85 bc 10,85 abc 4,80 abc 65,70abc 8,60 bc 12,17 cd 1,20 abc 16,90 abc 8,60 c 6,40 abc 72,00 abc 270,90 ab 
23 A9E0625 335,70 c 172,20 ab 150,95 ab 11,85 ab 4,50 abc 71,90 ab 9,00 abc 11,95 cd 1,35 ab 16,50 abc 10,80 bc 6,20 abc 74,00 abc 217,50 b-d 
24 A9E1128 330,20 c 187,80 ab 103,28  c 9,95 bc 3,90 b 73,55 ab 9,60 abc 17,68 abc 1,65 a 18,13 аb 13,17 ab 7,33 ab 67,90 b-d 245,73 abc 
25 A8E0560 325,30 c 180,10 ab 162,97 a 13,48 a 5,83 a 70,90 ab 10,60 a 16,82 bc 1,40 ab 18,60 ab 10,40 bc 6,60 abc 69,00 bc 223,30 bc 
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26 B0E0145 324,40 c 166,30 bc 129,20 abc 10,85 abc 4,50 abc 73,60 ab 8,40 bc 11,58 cd 1,30 ab 14,10 bc 9,00 c 6,30 abc 67,00 b-d 272,70 ab 
27 A8E0561 322,40 c 200,50 a 160,57 ab 12,45 ab 5,55 ab 74,40 ab 9,40 abc 12,75 cd 1,20 abc 20,20 ab 11,90 abc 6,30 abc 68,00 b-d 292,50 ab 
28 B0E0168 320,00 c 156,38 bc 141,15 abc 12,32 ab 5,12 ab 66,68abc 9,00 abc 14,53 c 1,07 b 16,72 abc 10,83 bc 6,17 abc 70,50 bc 287,03 ab 
29 B0E0165 310,40 cd 161,70 bc 129,68 abc 10,73 abc 4,40 abc 68,50abc 8,80 bc 16,02 bc 1,20 abc 16,00 abc 11,70 abc 6,40 abc 70,00 bc 332,10 a 
30 B0E0151 298,70 cde 131,35 c 96,07  c 11,07 ab 4,28 abc 63,10abc 8,72 bc 15,37 bc 1,32 ab 14,15 bc 8,57 c 6,25 abc 66,90 b-d 293,97 ab 
31 A8E0512 294,40 cde 165,50 bc 130,50abc 11,82 ab 5,13 ab 66,20abc 9,10 abc 13,88 c 1,10 abc 16,30 abc 12,30 abc 5,90 abc 70,00 bc 236,50 bc 
32 A9E0399 292,50 cde 162,00 bc 146,08 ab 11,40 ab 4,82 abc 72,28 ab 10,23 ab 12,42 cd 1,17 abc 18,15 ab 15,18 ab 7,75 ab 73,00 abc 222,23 bc 
33 88BM31 286,20 cdef 167,60 bc 146,98 ab 11,07 ab 4,92 abc 70,80 ab 9,60 abc 17,40 abc 1,30 ab 16,28 abc 14,07 ab 7,25 ab 74,10 abc 213,93 b-d 
34 A9E0371 285,10 cdef 177,57 ab 145,15 ab 12,60 ab 4,75 abc 68,95abc 9,37 abc 11,93 cd 1,25 abc 19,02 ab 16,35 a 7,75 ab 69,70 b-d 202,13  c 
35 A9E0674 280,60 cdef 176,73 ab 137,12 abc 10,68 abc 5,15 ab 71,90 ab 9,48 abc 13,57 c 1,35 ab 17,57 abc 15,75 a 7,75 ab 72,30 abc 217,03 b-d 
36 B0E0170 256,90 d 183,40 ab 123,98 bc 11,68 ab 4,57 abc 68,25abc 9,40 abc 8,87  d 1,23 abc 19,37 ab 13,27 ab 7,42 ab 68,50 b-d 217,20 b-d 
37 B0E0160 255,50 d 172,97 ab 140,80 abc 10,72 abc 5,02 ab 76,38 a 10,08 ab 17,12 abc 1,27 abc 19,05 ab 8,98 c 7,25 ab 70,70 bc 314,60 ab 
38 B0E0156 255,10 d 162,07 bc 119,12 cd 9,53 bc 4,17 abc 69,20abc 8,55 bc 14,18 c 1,15 abc 16,05 abc 9,48 c 7,50 ab 69,00 b-d 294,93 ab 
39 88BM29 241,20 d 135,33 c 131,22 abc 12,47 ab 4,52 abc 68,32abc 9,37 abc 20,58 ab 1,17 abc 15,78 b 15,05 ab 8,08 a 74,60 abc 194,50 cd 
40 74E3296 218,30 e 160,20 bc 137,57 abc 12,03 ab 4,88 abc 67,90abc 9,40 abc 16,27 bc 1,20 abc 16,53 abc 13,83 ab 6,42 abc 76,20 a 186,67 cd 
41 74E3334 203,50 e 181,37 ab 115,60 cd 12,05 ab 4,70 abc 76,08 a 9,23 abc 19,18 ab 1,20 abc 19,18 ab 12,00 abc 6,00 abc 75,40 ab 178,93 cd 
42 88BM32 192,90 ef 167,28 bc 133,98 abc 12,45 ab 4,87 abc 67,93abc 10,07 ab 21,25 a 1,22 abc 14,62 bc 12,83 abc 7,42 ab 75,80 ab 200,33  c 
43 A9E0660 149,40 g 171,05 bc 136,37 abc 11,53 ab 4,68 abc 70,98 ab 9,72 abc 11,23 cd 1,13 abc 19,03 ab 15,75 a 6,83 abc 77,40 a 206,43  c  
44 88BM34 133,60 gh 173,27 bc 138,50 abc 12,80 ab 5,43 ab 70,95 ab 9,73 abc 21,45 a 1,33 ab 14,67 bc 13,25 ab 7,42 ab 74,20 abc 203,60  c 
45 A9E0257 130,50 gh 204,83 a 154,85 ab 12,62 ab 5,37 ab 66,35abc 9,75 abc 8,95  d 1,45 ab 18,58 ab 13,12 ab 7,00 ab 69,80 b-d 226,53 bc 
46 A9E0744 123,70 ghi 182,82 ab 146,47 ab 11,55 ab 4,78 abc 66,12abc 9,33 abc 10,90 a-d 1,30 ab 18,32 ab 11,90 abc 7,42 ab 68,10 b-d 216,43 b-d 
47 A8E0234 121,40 ghi 172,32 ab 128,48 b 12,45 ab 5,12 ab 68,33abc 9,28 abc 17,87 abc 1,08 b 16,93 abc 11,80 abc 6,42 abc 74,30 ab 256,53 abc 
48 B0E0143 116,60 ghi 168,50 bc 127,37 b 11,05 ab 4,73 abc 71,32 ab 10,65 a 13,78 c 1,18 abc 18,02 ab 13,50 ab 6,58 abc 69,90 b-d 254,10 abc 
49 74E3355 88,90 j 173,08 ab 145,65 ab 12,58 ab 5,42 ab 67,63abc 9,48 abc 12,20 cd 1,40 ab 18,32 ab 12,62 abc 6,58 abc 75,00 ab 115,57   d 
50 B0E0147 74,10 j 172,82 ab 144,70 abc 11,82 ab 4,68 abc 70,00 ab 9,70 abc 18,78 ab 1,23 abc 18,73 ab 11,52 abc 6,50 abc 71,30 bc 268,87 ab 
51 A9E0802 58,40 k 183,77 ab 157,72 ab 11,68 ab 4,68 abc 69,07abc 10,20 ab 9,17  d 1,28 abc 21,57 a 11,62 abc 6,75 abc 72,90 abc 253,10 abc 

CV% 56,37 13,73 21,28 25,25 12,19 14,02 13,48 32,08 17,21 16,77 13,97 19,33 6,51 25,91 
   Средно 325,18 161,48 128,30 10,91 4,71 65,71 9,02 13,88 1,31 16,25 11,52 7,22 71,11 221,83 

         a, b, c, ……. Оценка на разликите при P0.05% 
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V.7. Агробиологична характеристика при кръстоски царевица, заложени в ПСО І и ПСО ІІ 
Вегетационният период при отделните тесткроси царевица се обуславя от наследствените заложби 

на родителските компоненти, както и от факторите на околната среда – ниски или високи температури и 
воден дефицит.  

На фигури: 13-18 е представена продължителността на вегетационният период при кръстоските, 
заложени в ПСО I и ПСО II през периода 2013/2015 г. Графичното представяне на вегетационния период и 
подпериодите: поникване-изметляване и поникване-цъфтеж на кочана определя проучваните кръстоски като 
средно-ранни, с дължина на вегетацията от 120 до 126 дни. С най-къс вегетационен период (102 дни) от 
всички останали кръстоски, се отличи 8352 х РНК-42 в ПСО I през 2014 г. При същият майчин компонент – 
8352, но кръстосан с тестер 118/96В в ПСО II през 2014 г., дължината на вегетационния период е 124 дни, 
което е показателно за генетичния потенциал на родителските двойки. При същата кръстоска – 8352 х 
118/96В в ПСО II през следващата година (2015) дължината на вегетацията е 121 дни, което означава, че 
върху вегетационния период и отделните подпериоди, освен сортовите особености, влияние оказват и 
метеорологичните фактори. 

Промяна в дължината на вегетацията през 2014 и 2015 г. се забелязва също и при кръстоска 
В0Е0153 х РНК-42, която е съответно 111 дни в ПСО I през 2014 г. и 121 дни в ПСО I през 2015 г. При 
останалите тесткроси продължителността на вегетационния период за трите години на проучване е в 
порядъка от 115 до 126 дни. 

V.8. Клъстер анализ и факторен анализ при родителските линии и изпитваните кръстоски от 
ПСО І и ПСО ІІ 

Извършен е клъстер анализ, анализ на главните компоненти и дисперсионен анализ, с прилагане 
теста на Duncan, чрез компютърна програма SPSS 19, на база на тригодишните средни стойности, по 
следните признаци: височина на растението, брой листа над горния кочан, дължина и ширина на 
прикочанния лист, дължина на кочана, брой редове в един кочан, дължина на зърното, маса на 1000 зърна и 
добив от декар. От дендрограмата, илюстрираща обединяването на генотиповете, включени в ПСО І е видно, 
че в зависимост от относителното разстояние между тях, се формират два големи клъстера, с ясно 
различими подгрупи. Групирането на родителските компоненти се базира на сходство, по отношение на 
средния добив, на ниво до 4 (Фигура 6). 

 

 
Фиг. 6. Дендрограма на генотиповете от ПСО I и ПСО IІ, по комплекса от проучвани признаци 

 
В зависимост от относителното разстояние между тях, генотиповете, участващи в ПСО II, се 

диференцират в 4 клъстера.В първи и втори клъстер се разграничават по три подгрупи (Фигура 6). 
Силата на влияние на проучваните девет признака, е установена, чрез факторен анализ, с прилагане 

метода на главните компоненти, при родителските двойки от ПСО I и ПСО II. От възможните 10 
компонента, анализът е представен до третия, тъй като с тях се обясняват 73% от общото вариране, при 
родителските двойки от ПСО I и 72%-при родителите от ПСО II (Таблица 12). За пространствена 
визуализация на взаимовръзката между добива и изследваните признаци при родителските линии, 
участващи в ПСО I и ПСО II, са представени графични изображения на фигура 7. 
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Таблица 12. 
Обяснени значими компоненти на дескриптивните характеристики при родителските двойки от ПСО І и 

ПСО ІІ 

Структурни елементи-ПСО І 
Фактори 

Структурни елементи-ПСО ІІ 
Фактори 

РС1 РС2 РС3 РС1 РС2 РС3 
Височина на растение, cm 0,878 -0,078 -0,062 Височина на растение, cm 0,929 -0,131 0,045 

Брой листа над кочана 0,753 -0,346 -0,237 Брой листа над кочана 0,577 0,527 0,027 
Дължина на лист, cm 0,828 0,338 -0,049 Дължина на лист, cm 0,762 -0,472 -0,105 
Ширина на лист, cm 0,863 -0,045 0,044 Ширина на лист, cm 0,743 0,171 0,408 

Дължина на кочана, cm 0,640 -0,020 0,397 Дължина на кочана, cm 0,739 0,013 0,021 
Брой редове в един кочан 0,465 -0,680 0,271 Брой редове в един кочан 0,016 0,856 0,026 
Дължина на зърното, mm 0,310 0,545 0,401 Дължина на зърното, mm 0,194 0,209 -0,786 

Маса на 1000 зърна, g -0,015 0,927 -0,067 Маса на 1000 зърна, g 0,207 -0,774 0,329 
Добив, kg/da -0,144 -0,090 0,871 Добив, kg/da 0,340 0,034 0,787 

 
Фиг.7. Проекция на изследваните признаци във факторната равнина (1x2x3), при родителските 

линии от двата сортови опита 
 

Резултатите от кластерирането на кръстоските с тестери 118/96В и РНК-42, са представени на 
фигура 8. От дендрограмата се вижда, че в зависимост от относителното разстояние между тях, тесткросите 
образуват три клъстера и се разделят в шест подгрупи.  

Разграничаването на отделните подгрупи се базира на средния добив, получен в групата, за трите 
години на проучване. 

 
Фиг.8. Кластериране на хибридите с тестери 118/96В и РНК-42 
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Таблица 13. 
Анализ на основните компоненти, при F1 хибриди с 

бащина линии 118/96В и РНК-42 

Признаци – 118/96B Основни компоненти-118/96B Признаци – PHK-42 
Основни компоненти-

PHK-42 
PC1 PC2 РС1 РС1 РС2 

Височина на растение, cm 0,857 0,064 0,120 Височина на растение, cm 0,926 0,104 
Брой листа над кочана 0,021 -0,132 0,880 Брой листа над кочана 0,877 0,228 
Дължина на лист, cm 0,749 0,544 -0,092 Дължина на лист, cm 0,901 0,163 
Ширина на лист, cm 0,893 0,143 0,087 Ширина на лист, cm 0,899 0,095 

Дължина на кочана, cm 0,673 -0,290 0,375 Дължина на кочана, cm 0,790 -0,240 
Брой редове в един кочан 0,280 0,141 0,709 Брой редове в един кочан 0,711 0,211 
Дължина на зърното, mm 0,692 0,360 0,311 Дължина на зърното, mm 0,282 0,897 

Маса на 1000 зърна, g 0,033 0,876 -0,118 Маса на 1000 зърна, g 0,104 -0,872 
Добив, kg/da 0,170 0,807 0,110 Добив, kg/da 0,639 0,541 

Графичното представяне на изследваните признаци, проектирани в рамките на представената 
извадка от 33 кръстоски с бащина линия 118/96В и разпределението на признаците във факторната равнина 
(1х2) при кръстоските с тестер РНК-42, е представено на фигура 9. Седем от тях попадат в положителния 
квадрант на първи и втори фактор. Признаците: дължина на кочана и абсолютна маса са в положителната 
част на първи фактор и в отрицателната на втори. 

 
Фиг.9. Проекция на изследваните признаци при кръстоските с тестери 118/96В и РНК-42 

 
           Резултатите от кластерирането на кръстоските с баща DK-16/G-2 и пространствената визуализация на 
изследваните признаци, илюстрираща корелационните връзки между вариациите на признака, са 
представени на фигура 10. В зависимост от относителното разстояние между тях, тесткросите се групират в 
един голям и един по-малък клъстер, на ниво до 4. Разпределението на вариантите в подгрупи и тук е 
базирано на стойностите на средният добив, получен за съответната група. 

             
Фиг.10. Клъстер анализ и факторен анализ при кръстоските с баща DK-16/G-2 
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           С помощта на анализа на главните компоненти при кръстоските с баща DK-16/G-2, променливите са 
групирани в три значими компонента, тъй като с тях се обясняват 65,539% от общото вариране (Таблица 14). 

Таблица 14. 
Факторен анализ при F1 хибриди с баща DK-16/G-2 

Признаци Основни компоненти 
PC1 PC2 PC3 

Височина на растение, cm 0,831 -0,021 0,293 
Брой листа над горния кочан 0,654 0,352 -0,109 

Дължина на прикочанния лист, cm 0,893 0,139 0,022 
Ширина на прикочанния лист, cm 0,591 0,106 0,293 

Дължина на кочана, cm 0,223 0,089 0,820 
Брой редове в един кочан -0,032 0,810 0,323 
Дължина на зърното, mm 0,471 0,539 -0,031 

Маса на 1000 зърна, g -0,197 -0,769 0,157 
Добив, kg/da 0,576 0,294 -0,466 

Създаването на разнообразен изходен материал при селекцията на царевицата е основен момент, 
изискващ използването на различни методи, както в процеса на създаване, така и при неговото проучване и 
подобряване. Важен етап от селекционната оценка на изходния материал, независимо от начина на 
създаване е да се прецени доколко той е подходящ за включване в хибридни комбинации. 

V.9. Групиране на кръстоските, според химичния състав на зърното 
Чрез провеждането на клъстер анализ са групирани вариантите, обект на настоящото изследване, 

според средното проявление на признаците: суров протеин, сурови мазнини и скорбяла. Групирането на 
вариантите, включени в клъстерния анализ е представено на фигура 12. В зависимост от относителното 
разстояние между тях, тесткросите с бащини родители: РНК-42, DK-16/G-2 и използваните стандарти се 
групират в четири клъстера, на ниво до 4. Първият клъстер се разделя на две подгрупи, с по четири 
кръстоски, които имат близки стойности на проучваните признаци. Във втори клъстер също са обособени 
две подгрупи. В трети клъстер са обособени три кръстоски: 88ВМ41 х DK-16/G-2, 88ВМ32 х DK-16/G-2 и 
88ВМ31 х DK-16/G-2. 

 
Фиг.12. Кластериране на кръстоските от ПСО І и ІІ, по отношение на химичния състав на зърното 

 
           Групиране, по отношение на качественият състав на царевичното зърно, чрез неговото средно 
проявление при тесткросите от ПСО ІІ, е отразено на фигура 12. В зависимост от относителното разстояние 
между тях кръстоските с бащини компоненти 118/96В и DK-16/G-2 се групират в три клъстера, на ниво до 4. 
Кластерирането на кръстоските от двата опита, по отношение на биохимичните признаци установи много 
добър качествен състав на зърното при някои от тях. С високо маслено съдържание се отличават: А8Е0234 х 
DK-16/G-2, В0Е0158 х DK-16/G-2, 56Е0210 х DK-16/G-2, В0Е0153 х РНК-42, 74Е3296 х РНК-42, а 
протеиновото съдържание е най-високо при: 88ВМ32 х DK-16/G-2, 88ВМ31 х DK-16/G-2, 88ВМ41 х DK-
16/G-2. С много добро качество, по отношение съдържанието на суров протеин и сурови мазнини се 
характеризират 30,43% от кръстоските от ПСО II. 
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Фиг. 13. Продължителност на междуфазните периоди при кръстоските от ПСО І/ 2013 г. 

 
Фиг. 14. Продължителност на междуфазните периоди при кръстоските от ПСО ІI/ 2013 г. 

120 122 123 122 123 123 119 117 124 122 123 122 121 124 125 123 122 116 118 120 117

0
20
40
60
80

100
120
140

П
ер

ио
д/

дн
и

Кръстоски

2013

Поникване-изметляване, дни

Поникване-цъфтеж на кочана, 
дни

Вегетационен период, дни

121 122 123 120 120 124 124 123 124 121 123 125 120 118 123 124 115 125 119 119 119

0
20
40
60
80

100
120
140

П
ер

ио
д/

дн
и

Кръстоски

2013

Поникване-изметляване, дни

Поникване-цъфтеж на 
кочана, дни

Вегетационен период, дни



Автореферат 

21 
 

 
Фиг. 15. Продължителност на междуфазните периоди при кръстоските от ПСО І/ 2014 г. 

 
Фиг. 16. Продължителност на междуфазните периоди при кръстоските от ПСО ІI/ 2014 г. 
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Фиг. 17.Продължителност на междуфазните периоди при кръстоските от ПСО І/ 2015 г. 

 

 
Фиг. 18. Продължителност на междуфазните периоди при кръстоските от ПСО ІI/ 2015 г. 
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V.10. Прояви на хетерозис и наследяване при кръстоските от ПСО І и ПСО ІІ 
 Хетерозисът като биологично явление и метод е основа на съвременната селекционно-подобрителна 
работа на много култури (Petrovska et al., 2008). Осреднените данни от проучените показатели са подложени 
на генетичен анализ за определяне на истинския (към по-добрия родител–НР) хетерозис в F1 (Таблици 15-
18).  

Таблица 15.  
Хетерозис(%) и степени на доминиране(d/a) за признаците във фаза изметляване при ПСО І 

Признаци 
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88BM34 x PHK-42 11,2 16,2 0,0 -22,1 5,8 -13,5 -12,5 11,9 
d/a 4,55 2,93 1,00 -2,33 7,00 -8,13 -1,00 1,60 

74E3015 x PHK-42 -8,0 6,9 -21,4 -38,2 -21,2 -44,1 -34,7 2,1 
d/a 0,32 1,70 -0,50 -1,54 -1,20 -1,69 -1,72 1,35 

59E0316 x PHK-42 3,4 -11,1 -12,5 -8,8 5,8 -11,4 -13,3 32,7 
d/a 1,34 1,35 1,00 0,08 7,00 -20,25 -0,52 1,35 

88BM41 x PHK-42 12,4 15,0 10,0 -13,2 1,9 -15,6 -19,4 -6,2 
d/a 4,93 2,57 0,00 0,22 2,00 -3,50 -3,75 0,62 

88BM31 x PHK-42 10,0 17,6 8,3 2,9 -1,9 -19,5 -21,4 41,6 
d/a 4,33 3,06 2,00 1,15 -1,00 -15,67 -9,50 11,67 

88BM32 x PHK-42 26,3 39,0 0,0 14,0 7,7 -13,6 -17,8 29,7 
d/a 12,43 6,12 1,00 2,90 2,60 -3,86 -3,22 3,70 

88BM30 x PHK-42 4,5 24,1 20,0 0,7 -9,6 -33,5 -24,5 29,6 
d/a 1,24 2,62 0,00 1,04 0,09 -1,95 -1,67 3,00 

88BM29 x PHK-42 -2,1 2,9 7,7 -18,4 -5,8 -19,2 -22,1 -13,3 
d/a 0,75 1,23 1,67 -4,00 -0,50 -9,57 -6,67 0,29 

A9E0371 x PHK-42 10,6 21,2 7,7 -14,7 -16,7 -22,9 -28,6 11,3 
d/a 2,93 3,29 1,67 -5,67 -8,00 -4,55 -8,33 1,51 

74E3296 x PHK-42 2,2 7,6 -18,8 -22,1 -19,2 -28,6 -41,9 -18,3 
d/a 1,38 1,72 0,00 -2,53 -4,00 -23,44 -4,16 -1,30 

A9E0773 x PHK-42 22,7 50,2 16,7 -28,7 -5,8 -26,9 -21,4 -2,8 
d/a 7,14 43,07 3,00 -2,90 -4,00 -1,22 -1,50 0,68 

B0E0153 x PHK-42 -16,2 -7,7 -8,3 -50,0 -28,8 -40,8 -38,8 6,2 
d/a -0,73 -0,49 0,00 -1,43 -0,58 -12,06 -2,04 7,00 

88BM34 x DK-16/G2 11,8 19,9 -35,3 -27,3 -11,1 -29,7 -41,1 -17,9 
d/a 2,41 2,76 -1,00 -21,00 -3,00 -3,73 -8,20 0,38 

A9E0802 x DK-16/G2 5,1 15,7 -15,4 -29,8 -18,5 -23,2 -29,1 5,3 
d/a 1,52 2,49 -1,00 -13,40 -4,00 -29,00 -7,00 1,30 

B0E0158 x DK-16/G2 11,2 17,0 18,2 -29,8 -24,8 -26,0 -19,6 -3,4 
d/a 2,62 2,82 0,00 -3,80 -5,50 -4,82 -3,44 0,85 

B0E0160 x DK-16/G2 22,7 30,9 -21,4 -23,1 -13,0 -25,6 -32,4 23,7 
d/a 4,86 4,31 -1,00 -1,24 -1,80 -22,53 -6,50 2,65 

56E0210 x DK-16/G2 0,1 20,6 -20,0 -22,3 -14,8 -18,7 -19,6 -20,6 
d/a 1,00 2,64 -0,50 -1,80 -2,20 -21,00 -12,33 0,20 
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59E0316 x DK-16/G2 5,7 7,8 -25,0 -20,7 -13,0 -18,7 -29,4 9,3 
d/a 1,39 1,08 -0,60 -1,50 -2,50 -28,50 -11,00 1,48 

88BM41 x DK-16/G2 3,2 5,7 18,2 -36,4 -22,2 -24,6 -33,3 -17,6 
d/a 1,39 1,47 5,00 -1,84 -5,00 -4,97 -4,67 0,33 

88BM31 x DK-16/G2 15,6 21,2 -16,7 -33,9 -13,0 -20,8 -27,5 6,5 
d/a 2,90 2,50 -1,00 -1,22 -5,00 -45,00 -6,00 1,98 

88BM32 x DK-16/G2 11,7 17,2 -31,3 -35,5 -20,4 -23,3 -34,6 4,4 
d/a 2,54 2,63 -1,00 -16,20 -2,14 -5,72 -13,80 1,19 

88BM29 x DK-16/G2 -5,2 0,7 -23,1 -36,5 -13,0 -27,3 -32,7 -26,5 
d/a 0,60 1,04 -2,00 -17,40 -1,33 -5,10 -33,00 0,06 

A8E0234 x DK-16/G2 25,2 34,1 -9,1 -32,2 -5,6 -19,4 -23,5 20,2 
d/a 4,83 4,71 -1,00 -7,70 0,00 -3,05 -2,23 1,88 

 
От резултатите за степените на доминиране на признаците във фаза изметляване, получени за 

кръстоските от ПСО І: височина на растението, височина до метлицата, брой кочани на едно растение, брой 
надземни възли, брой листа над горния кочан, дължина и ширина на прикочанния лист и брой странични 
разклонения на метлицата, е установено участието на значително по-голям брой доминантни гени при 
контрола на признаците: височина на растението до метлицата, обща височина на растението и брой 
рзклонения на метлицата, спрямо признаците: брой кочани на едно растение, брой надземни възли, дължина 
и ширина на прикочанния лист, брой листа над горния кочан.  

При следващата група признаци: дължина на кочана, брой редове в кочана, дължина на зърното, 
хектолитрова маса, маса на 1000 зърна и добив на зърно, средните стойности за степента на доминиране 
(d/a) в F1 показват по-голям брой доминанти гени при контрола на признаците: добив на зърно, брой редове, 
маса на 1000 зърна и дължина на кочана, следвани от признаците: хектолитрова маса и дължина на зърното. 

 
Таблица 16. 

Хетерозис(%) и степени на доминиране (d/a) за признаците във фаза узряване при ПСО І 
Признаци 

 
 

Кръстоски 

Дължина на 
кочана, cm 

Брой редове 
в кочана 

Дължина 
на зърното, 

mm 

Хектолитрова 
маса, kg/l 

Маса на 1000 
зърна, g 

Добив на 
зърно, 
kg/da 

88BM34 x PHK-42 12,7 8,5 -18,9 6,0 -0,5 146,9 
d/a 2,29 2,29 -2,11 0,91 3,29 4,80 

74E3015 x PHK-42 -20,4 7,1 21,8 16,8 -12,3 36,4 
d/a -1,48 2,00 3,62 3,70 -0,13 2,40 

59E0316 x PHK-42 3,1 12,9 -7,7 16,2 -4,7 26,9 
d/a 1,17 0,39 -4,00 0,38 4,31 8,94 

88BM41 x PHK-42 -4,7 16,7 -7,7 1,4 8,2 76,4 
d/a 0,71 6,00 -1,00 1,22 3,56 25,01 

88BM31 x PHK-42 -9,4 -6,0 -13,7 -0,3 10,2 15,2 
d/a 0,36 0,51 -1,50 0,96 47,92 1,39 

88BM32 x PHK-42 3,4 10,2 -12,2 19,4 -0,8 131,5 
d/a 1,24 2,73 -1,00 0,88 5,25 4,63 

88BM30 x PHK-42 7,8 11,1 -3,1 17,7 -4,6 27,6 
d/a 1,92 3,00 -1,00 0,31 3,89 1,68 

88BM29 x PHK-42 7,9 0,0 -19,8 17,2 1,4 112,4 
d/a 1,68 1,00 -1,00 1,32 10,16 3,79 

A9E0371 x PHK-42 -3,8 5,3 -23,1 19,9 -9,3 222,7 
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d/a 0,81 1,40 5,92 -2,20 4,52 7,20 
74E3296 x PHK-42 -1,1 2,9 -7,7 7,7 -1,6 78,1 

d/a 0,93 1,33 -9,00 0,80 1,86 3,76 
A9E0773 x PHK-42 36,2 -2,1 -7,7 5,1 -3,9 47,2 

d/a 8,29 0,81 -0,11 0,46 1,43 25,21 
B0E0153 x PHK-42 42,3 -28,6 -17,1 7,3 1,5 71,0 

d/a 
 

37,67 
 

-1,67 
 

-3,80 
 

2,00 
 

1,48 
 

18,84 
 88BM34 x DK-16/G2 24,1 24,0 -18,9 1,8 1,4 64,6 

d/a 4,45 16,50 -3,00 1,42 3,26 3,07 
A9E0802 x DK-16/G2 -3,6 17,6 -16,7 -7,5 3,1 43,5 

d/a 0,75 2,93 -1,36 2,83 -2,98 2,71 
B0E0158 x DK-16/G2 2,9 12,0 -3,0 5,1 1,4 89,7 

d/a 1,26 2,20 0,00 1,50 1,53 4,72 
B0E0160 x DK-16/G2 14,4 -4,0 -32,6 0,6 5,2 209,4 

d/a 1,97 0,74 -1,64 3,00 1,04 9,90 
56E0210 x DK-16/G2 -2,2 28,0 -10,4 9,5 4,3 29,6 

d/a 0,83 18,50 -13,00 2,23 6,48 15,37 
59E0316 x DK-16/G2 21,9 12,0 -10,4 12,7 1,0 83,1 

d/a 2,43 31,00 -2,50 1,21 5,01 4,57 
88BM41 x DK-16/G2 -10,5 -10,4 12,0 5,6 3,0 31,9 

d/a 0,26 7,00 -1,00 1,85 4,90 9,16 
88BM31 x DK-16/G2 16,1 -6,0 -17,8 2,4 0,8 -8,1 

d/a 2,32 0,25 -3,33 1,23 2,17 0,75 
88BM32 x DK-16/G2 -10,2 10,2 -14,9 4,6 2,1 27,5 

d/a 0,10 14,00 -2,14 1,50 2,64 2,01 
88BM29 x DK-16/G2 4,2 12,5 -19,8 1,4 1,4 50,8 

d/a 1,48 2,14 -1,29 1,91 42,00 2,50 
A8E0234 x DK-16/G2 33,8 28,0 -10,4 1,7 0,3 35,5 

d/a 7,80 36,00 -3,67 1,13 0,58 25,86 
 

Резултатите за средните стойности на степените на доминиране за признаците във фаза 
изметляване, получени за кръстоските от ПСО ІІ: височина на растението, височина до метлицата, брой 
кочани на едно растение, брой надземни възли, брой листа над горния кочан, дължина и ширина на 
прикочанния лист и брой странични разклонения на метлицата, предполагат участието на по-голям брой 
доминантни гени при контрола на признаците: обща височина на растението, височина на растението до 
метлицата и брой рзклонения на метлицата, спрямо признаците: брой кочани на едно растение, брой 
надземни възли, дължина и ширина на прикочанния лист, брой листа над горния кочан.  

При следващата група признаци: дължина на кочана, брой редове в кочана, дължина на зърното, 
хектолитрова маса, маса на 1000 зърна и добив на зърно, средните стойности за степени на доминиране (d/a) 
в F1 показват по-голям брой доминанти гени при контрола на признаците: добив на зърно, маса на 1000 
зърна, хектолитрова маса , следвани от признаците: дължина на кочана, брой редове и дължина на зърното. 
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Таблица 17.  
Хетерозис (%) в F1 и степени на доминиране (d/a) за признаците във фаза изметляване при кръстоските от 

ПСО II 
          Признаци  
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A8E0429 x DK-16/G2 26,4 31,3 0,0 -24,5 -6,3 -4,4 -5,2 29,2 
d/a 3,01 3,76 0,00 -3,17 -2,50 0,59 -0,60 2,47 

A8E0512 x DK-16/G2 30,9 41,1 0,0 -27,0 -9,6 -9,9 -11,7 21,6 
d/a 2,97 3,94 0,00 -3,77 -1,50 0,32 0,00 4,89 

A9E0257 x DK-16/G2 9,6 28,4 -44,4 -56,0 9,6 -8,4 -26,7 36,8 
d/a 1,47 1,67 -1,00 -8,29 1,25 0,43 -0,70 2,23 

A9E0371 x DK-16/G2 10,1 20,1 0,0 -25,4 -6,1 -7,9 -11,0 50,0 
d/a 1,48 2,06 -1,00 -2,21 -1,67 0,52 1,50 3,22 

A9E0399 x DK-16/G2 -4,3 2,2 0,0 -29,8 -8,2 -16,5 -33,0 25,0 
d/a 0,79 1,13 0,00 -4,67 -7,00 -0,07 -0,95 2,31 

A9E0733 x DK-16/G2 13,4 21,4 0,0 -28,9 0,0 -9,2 -14,3 4,6 
d/a 1,66 2,08 0,00 -4,50 1,00 0,42 0,09 1,42 

A9E0744 x DK-16/G2 5,2 10,9 -28,6 -31,0 -9,3 -22,5 -17,5 26,4 
d/a 1,24 1,51 -1,00 -4,14 -0,67 -0,14 -0,36 5,75 

A7E0661 x DK-16/G2 25,7 46,4 40,0 -21,6 -10,4 -29,7 -16,8 11,1 
d/a 2,67 5,25 0,00 -21,00 -2,67 -0,42 -1,09 1,54 

74E3296 x DK-16/G2 6,9 13,2 -18,8 -31,1 -10,4 -23,4 -33,3 -0,6 
d/a 1,33 1,66 0,00 -3,35 0,00 -0,24 -0,73 0,92 

A9E0773 x DK-16/G2 41,7 54,3 8,3 -28,4 -14,6 3,5 -2,5 27,8 
d/a 3,83 5,90 2,00 -3,71 0,00 1,44 0,56 2,14 

B0E0145 x DK-16/G2 2,6 7,9 0,0 -41,8 -16,7 -30,7 9,7 31,9 
d/a 1,13 1,41 1,00 -2,03 -4,33 -0,49 0,00 3,79 

B0E0156 x DK-16/G2 3,0 17,1 20,0 -19,6 -18,0 -34,7 -10,2 33,3 
d/a 1,14 1,99 0,00 -39,00 -8,00 -0,56 -0,13 9,73 

B0E0157 x DK-16/G2 2,9 12,7 20,0 -28,3 -14,6 -38,0 -16,5 26,0 
d/a 1,17 1,94 0,00 -4,82 -1,00 -0,94 -0,58 9,00 

B0E0165 x DK-16/G2 17,3 31,3 0,0 -22,0 -22,3 -2,0 -22,0 7,4 
d/a 1,88 2,78 0,00 -4,00 -1,00 -0,06 0,39 1,64 

88BM34 x 118/96B 10,9 19,9 -41,2 -32,2 -21,6 -21,3 -25,9 -19,1 
d/a 2,76 4,18 -1,00 -5,33 -3,40 -0,61 -1,64 0,24 

A9E0802 x 118/96B 4,8 19,1 -23,1 -30,2 -8,0 -20,6 -9,1 25,0 
d/a 1,62 4,52 -1,00 -6,00 -1,00 -0,56 0,00 3,11 

74E3015 x 118/96B -9,4 -11,8 -28,6 -34,0 -13,0 -3,5 -33,3 -20,0 
d/a -0,02 0,00 -1,00 -5,55 -2,00 0,38 -2,53 -4,56 

88BM32 x 118/96B -15,6 -19,5 -37,5 -32,8 -14,9 -28,2 -45,8 -15,4 
d/a -1,89 -2,59 -1,00 -6,60 -13,00 -1,86 -4,76 0,15 

A9E0371 x 118/96B 5,0 15,1 -23,1 -38,5 -14,8 -13,0 -4,3 27,6 
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d/a 1,60 3,10 -2,00 -3,17 -1,00 -0,50 -3,00 2,73 
A9E0674 x 118/96B 11,1 16,7 -8,3 -39,8 -10,0 -9,9 -10,4 23,8 

d/a 2,29 2,96 0,00 -2,93 -1,50 0,29 -0,38 3,52 
A7E0661 x 118/96B 32,3 41,6 0,0 -24,5 -6,5 -26,7 3,2 63,8 

d/a 98,00 12,00 0,00 -7,67 -5,00 -0,73 2,20 5,77 
A9E0773 x 118/96B 15,8 23,1 -16,7 -30,2 -8,3 6,1 -14,4 55,2 

d/a 32,33 7,47 -1,00 -6,00 -3,00 0,00 -1,89 4,05 
B0E0170 x 118/96B -12,1 -2,6 0,0 -40,7 -20,7 -17,0 -30,9 -18,1 

d/a -0,27 0,69 0,00 -2,79 -1,00 -1,28 -7,57 -0,35 
B0E0157 x 118/96B 3,2 21,0 0,0 -29,2 -13,0 -22,8 -12,1 24,7 

d/a 2,25 51,00 0,00 -8,43 -1,40 0,29 -21,00 3,00 
 

Таблица 18. 
Хетерозис(%) в F1 и степени на доминиране(d/a) за признаците във фаза узряване при кръстоските от ПСО II 

Признаци 
 
 
 

Кръстоски 

Дължина 
на кочана, 

cm 

Брой 
редове в 
кочана 

Дължина 
на 

зърното, 
mm 

Хектолитрова 
маса, kg/l 

Маса на 
1000 

зърна, g 

Добив на 
зърно, kg/da 

A8E0429 x DK-16/G2 24,1 -6,3 -25,9 1,7 17,8 112,8 
d/a 5,67 0,71 0,00 1,89 7,28 12,76 

A8E0512 x DK-16/G2 25,4 1,3 -31,8 5,8 7,8 75,3 
d/a 3,35 1,14 -1,70 27,67 2,34 5,36 

A9E0257 x DK-16/G2 -8,4 0,0 -23,5 5,4 -11,9 83,3 
d/a 0,49 1,00 0,20 3,96 -0,59 11,64 

A9E0371 x DK-16/G2 4,3 16,5 -25,9 3,7 2,3 -24,6 
d/a 1,27 9,67 0,00 3,26 1,79 0,08 

A9E0399 x DK-16/G2 -10,0 4,4 -31,8 8,0 -17,4 26,0 
d/a 0,49 1,28 -0,08 11,18 -0,47 1,88 

A9E0733 x DK-16/G2 -4,0 -15,2 -31,8 2,2 -1,6 9,8 
d/a 0,70 -0,12 -11,80 1,34 0,81 1,42 

A9E0744 x DK-16/G2 -10,6 -7,0 -31,6 -6,6 6,0 54,6 
d/a 0,35 0,42 -5,00 7,00 12,71 5,57 

A7E0661 x DK-16/G2 -12,5 0,0 -25,9 2,5 9,7 113,5 
d/a 0,09 1,00 -0,76 1,93 18,03 3,85 

74E3296 x DK-16/G2 1,7 -13,9 -35,3 0,0 -11,9 40,1 
d/a 1,17 -1,00 0,00 1,00 -0,65 3,82 

A9E0773 x DK-16/G2 24,1 0,6 -29,4 -1,3 7,1 183,8 
d/a 18,50 1,13 -0,35 0,69 3,71 5,92 

B0E0145 x DK-16/G2 20,1 -19,6 -33,3 3,3 7,2 50,9 
d/a 16,00 0,05 -11,00 2,23 1,67 5,10 

B0E0156 x DK-16/G2 15,4 -16,5 -18,8 2,2 -5,4 8,1 
d/a 3,17 0,20 -0,56 1,71 0,66 1,44 

B0E0157 x DK-16/G2 3,2 -13,3 -29,4 4,9 -11,5 59,8 
d/a 1,27 0,33 -0,67 1,71 0,27 4,92 

B0E0165 x DK-16/G2 9,6 2,5 -25,9 -0,1 -13,7 0,7 
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d/a 2,06 1,21 -0,19 0,92 0,29 1,02 
88BM34 x 118/96B 7,0 -15,4 -4,8 5,2 15,2 -8,6 

d/a 2,22 -1,30 -1,00 2,85 18,29 0,54 
A9E0802 x 118/96B 14,5 -6,5 -4,8 7,6 10,7 69,9 

d/a 2,06 -4,00 -0,20 7,35 30,62 8,77 
74E3015 x 118/96B -7,9 -46,3 19,0 -0,5 -12,6 -83,4 

d/a -1,00 -1,60 2,20 0,79 -0,92 -12,54 
88BM32 x 118/96B -14,8 -15,4 -15,9 1,3 -2,0 -28,6 

d/a -0,44 -1,09 -0,20 1,38 0,09 -1,40 
A9E0371 x 118/96B 15,2 -0,7 -29,4 4,2 14,4 35,7 

d/a 1,90 0,33 -1,27 5,00 3,55 4,27 
A9E0674 x 118/96B 2,1 -12,4 -4,8 2,9 3,7 118,0 

d/a 1,16 -2,33 -1,00 2,29 1,60 55,80 
A7E0661 x 118/96B 3,0 -10,7 0,0 6,1 16,1 51,4 

d/a 1,20 -2,56 -1,00 3,84 5,80 2,17 
A9E0773 x 118/96B 38,3 -16,1 -12,7 0,0 14,7 -1,7 

d/a 10,90 -0,70 -0,07 1,00 3,78 0,92 
B0E0170 x 118/96B 6,3 -3,4 0,0 1,7 17,8 9,4 

d/a 1,39 0,58 1,00 1,83 2,45 1,53 
B0E0157 x 118/96B 0,5 -35,6 -12,7 -1,1 2,4 -53,4 

d/a 1,04 -0,96 1,00 0,57 1,18 -6,45 
Посочените резултати за изследваните признаци от двата ПСО потвърждават тезата, че хетерозисът 

се дължи на свръхдоминиране, а в основата на неговата проява е хетерозиготността. 
 

V.11. Устойчивост към стресови фактори 
Проведено е тригодишно проучване на образците от ex situ колекцията царевица и кръстоските от 

двата сортови опита, по отношение на устойчивостта им към стресовите фактори: полягане, пречупване и 
полска устойчивост на фузариоза (Fusarium moniliforme). 

При лабораторни условия е проследено мицелното развитие на гъбата върху специална хранителна 
среда и са изолирани микро и макроконидиите, причиняващи симптомите на болестта (Фигури 19, 20 и 21). 

 

                                       
Фиг. 19. Мицел на F.moniliforme върху                        Фиг. 20. Микро и макроконидии 

                          SNA+(Special Nirenberg Agar) агар                                        на F.moniliforme 
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Фиг. 21. Симптоми на розово гниене по кочана  

          Направената оценка (в балове), по отношение устойчивостта към полягане на 50 местни образци, 
кръстоските от двата сортови опита и използваните стандарти установи висока до много висока 
устойчивост. Изключение правят кръстоски: 88ВМ32 х 118/96В през 2014 г. и В0Е0157 х 118/96В през 2015 
г., характеризиращи се с много ниска устойчивост на полягане. 
          Най-висок процент устойчиви на чупливост образци, е установен през 2013 г. – 47,1%; през 2012 г. 
процентът на устойчиви образци е 41, 2%, а с най-нисък процент на устойчивост на образците се 
характеризира 2014 г. – 23,5%. 
           В ПСО І, през трите години на проучване с много висока устойчивост на пречупване, се отличават 
кръстоските: 88ВМ34 х DK-16/G-2, 56Е0210 х DK-16/G-2, 88ВМ31 х 118/96В и 59Е0316 х РНК-42, а в ПСО 
ІІ – А8Е0234 х 118/96В, А9Е0257 х 118/96В, А9Е0773 х 118/96В, А8Е0429 х DK-16/G-2 и А8Е0512 х DK-
16/G-2. По отношение устойчивостта към фузариоза, при естествен инфекциозен фон, е установено че 
местните образци притежават средна до много висока устойчивост. В ПСО І и ПСО ІІ през 2013 г. е 
установено нападение от патогена при 23,8% от проучваните тесткроси. През 2014 г. и 2015 г. процентът на 
засегнати от болестта кръстоски в ПСО І е 19,2%, а в ПСО ІІ – 11,5%. 
 
ИЗВОДИ 
 
           1. Определен е статуса на колекцията от род Zea, съхранявана в Националната генбанка – гр. Садово, 
показващ наличието на 4896 образци, от които 518 с български произход. Те формират категорията местна 
оригинална зародишна плазма. Направена е комплексна оценка на 51 образци, от които 50 с български 
произход и един интродуциран образец от Румъния (А7Е0920). В периода 2011/2014 г., колекцията е 
обогатена с 11 местни генотипа.  
           2. По-голяма част от проучените образци в колекцията се причисляват към подвариетети „полутвърда 
царевица” и „полуконски зъб”. В зависимост от продължителността на вегетацията, материалите са 
разделени в две групи по зрелост: по-голяма част са от групата на средно-ранните форми, с вегетационен 
период 123 дни. Като ранни, със средна продължителност на вегетацията 110 дни, се отличиха местните 
образци: 74Е3015, А8Е0643, А8Е0521, А9Е1006, В0Е0153 и В0Е0158.  
           3. Най-висок коефициент на вариране е установен при признаците: брой странични разклонения на 
метлицата, маса на 1000 зърна и брой надземни възли, а най-нисък – при признаците: хектолитрова маса и 
брой листа над горния кочан.  
           4. Проучените 50 местни образци царевица показват съществени различия по 14 признака. Някои от 
елементите на продуктивност са оптимално съчетани при следните генотипове:  
           •По отношение на признаците: височина на растението, височина до метлицата, брой листа над горен 
кочан и брой надземни възли, най-подходящ за включване в селекционни програми е образец А8Е0560.  
           •По отношение на признаците: дължина на прикочанния лист, височина на растението и дължина на 
кочана, най-подходящ в селекционно отношение е образец А8Е0561.  
           •Като най-подходящ за увеличаване на редовете в кочана, може да се препоръча образец А9Е0660.  
           5. Направено е групиране по важни за селекцията признаци с помощта на йерархичен клъстер анализ 
и анализ на главните компоненти. Клъстерният анализ позволи изследваните образци царевица да се 
групират в две групи. Определящо значение при кластерирането има признакът „добив” от един декар. Чрез 
комбинираното прилагане на клъстерен и дисперсионен анализ, с тест за установяване на разликите по 
Duncan, са обособени доказано „отдалечени” от стандартния сорт образци: А9Е0802, 88ВМ32, 88ВМ34, 
А9Е0660, А9Е0257, А9Е0744, А8Е0234, В0Е0143, В0Е0147 и 74Е3355. Това ще спомогне за увеличаване на 
надеждността при подбора на родителски двойки за селекционно-подобрителна дейност при царевицата.  
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           6. Приложен е факторен анализ, който показва, че най–ефективна би била селекционната работа, 
насочена към отбор по признаците: височина на растение, височина до метлицата, брой надземни възли, 
дължина и ширина на прикочанния лист, дължина на кочана и дължина на вегетационния период.  
           7. Добре доказана, положителна корелационна зависимост съществува между добива и признаците: 
височина на растението, височина до метлицата, дължина и ширина на прикочанния лист и дължина на 
кочана. Установена е отрицателна корелационна зависимост между добива и брой на страничните 
разклонения на метлицата, както и добре доказана, средна отрицателна корелация между броя на редовете в 
кочана и масата на 1000 зърна (r=-0,508**).  
           8. Направена е комплексна биохимична оценка на образците и техните кръстоски по признаците – 
суров протеин, сурови мазнини и скорбяла.  
           •Много добре осигурени положителни разлики, спрямо стандарта по трите изследвани признака има 
установени при: 74Е3355, 74Е3015, 74Е3296, 88ВМ41, А9Е0791, А9Е1127, А9Е1128, В0Е0147 и В0Е0151. 
Образец № 74Е3355 притежава оптимално съчетание на трите биохимични признаци, а А9Е1127 и 74Е3296, 
съчетават високо съдържание на сурови мазнини и скорбяла в зърното. 
           •При биохимичната характеристика на материалите от двата сортови опита се откроиха кръстоски с 
много добър качествен състав на зърното: В0Е0157 х DK-16/G-2 (с най-високо съдържание на протеин); 
А8Е0234 х DK-16/G-2, В0Е0158 х DK-16/G-2, 56Е0210 х DK-16/G-2 (най-високомаслени); с най-високо 
съдържание на скорбяла от всички изпитвани варианти, се характеризират стандарти LG-3475 и PR-9578.  
           9. При проучването на 31 родителски комбинации, включени в предварителни сортови опити, са 
констатирани съществени различия по 14 признака. Излъчени са най-подходящите в селекционно 
отношение образци, според проявата на отделни признаци или група признаци. Това са: А9Е0371, А9Е0744, 
А9Е0733, А9Е0399, В0Е0153, 88ВМ29, 164 А7Е0661, 59Е0316, В0Е0160. Същите са включени в създаване 
на експериментални кръстоски (хибриди).  
           10. От трите използвани тестери, линия 118/96В показва най-висока обща комбинативна способност 
за добив. Тя се отличава и с най-дълга вегетация – 124 дни, спрямо 118 дни за линия РНК-42 и 103 дни за 
линия DK-16/G-2.  
           11. Чрез съвместното прилагане на клъстер, факторен и дисперсионен анализ при родителските линии 
от ПСО I и ПСО II, е установено че най – ефективна би била селекционната работа, насочена към отбор по 
признаците: височина на растението, брой листа, дължина и ширина на прикочанния лист, дължина на 
кочана и брой редове в кочана. Статистическата обработка спомогна за обособяване на генетически 
отдалечени образци: 8192, В0Е0160 и А7Е0661.  
           12. Съвместното прилагане на клъстер, факторен и дисперсионен анализ при кръстоските с тестер 
118/96В показва, че най-ефективна би била селекционната работа, насочена към отбор по признаците: 
височина на растението, дължина и ширина на листа, дължина на кочана и дължина на зърното. От 
кръстоските с бащина линия 118/96В, генетически най-отдалечени по изследваните признаци са: А9Е1006 х 
118/96В и А9Е1127 х 118/96В.  
           13. Съвместното прилагане на клъстер, факторен и дисперсионен анализ при кръстоските с тестер 
РНК-42 показва, че най-ефективна би била селекционната работа, насочена към отбор по признаците: 
височина на растението, брой листа, дължина и ширина на листа, дължина на кочана, брой редове в кочана и 
добив на зърно. От кръстоските с бащина линия РНК-42, генетически най-отдалечени по изследваните 
признаци са: 74Е3015 х РНК-42 и В0Е0153 х РНК-42.  
           14. Съвместното прилагане на клъстер, факторен и дисперсионен анализ при кръстоските с тестер 
DK-16/G-2 показва, че най-ефективна би била селекционната работа, насочена към отбор по признаците: 
височина на растението, брой листа, дължина и ширина на листа и добив на зърно. От кръстоските с бащина 
линия DK-16/G-2, генетически най-отдалечени по изследваните признаци са: 74Е3296 х DK-16/G-2 и 
88ВМ31 х DK-16/G-2.  
           15. Данните за проявата на хетерозис и степени на доминиране в F1, за признаците: добив на зърно, 
маса на 1000 зърна, хектолитрова маса, дължина на кочана, брой разклонения на метлицата, височина на 
растението и височина на растението до метлицата, показват еднаква тенденция и в трите тесткросни схеми. 
При наследяването им се проявяват свръх доминантни генни ефекти.  
           16. Комплексна устойчивост към стресови фактори, при полски условия притежават местните 
образци: 88ВМ31, А9Е0802, В0Е0170 и В0Е0143. Проучването на комплексната устойчивост при 
кръстоските от двата сортови опита установи много добри резултати при: А8Е0512 х DK-16/G-2, 88ВМ29 х 
DK-16/G-2, В0Е0160 х DK-16/G-2, 59Е0316 х DK-16/G-2, 74Е3296 х РНК-42 и А8Е0512 х 118/96В. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
I. ПРИНОСИ С ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР 
           1. В проучваната колекция от род Zea е констатирано значително генетично разнообразие, по 
отношение на изследваните морфологични, стопански и биохимични признаци и е създадена 
информационна база данни, която е на разположение на всички интересуващи се ползватели. 
           2. Направена е комплексна оценка и е установен продуктивният потенциал на 50 местни образци 
царевица, съхранявани и поддържани в генбанката на ИРГР – Садово. 
           3. Подбрани са 31 генотипа, съчетаващи комплекс от ценни морфологични и стопански качества, 
които са включени в предварителни сортови опити.  
           4. Установена е пригодността на интродуцирания образец А7Е0920 (Румъния), да се отглежда в 
условията на Южна България (гр. Садово). 
 
II. ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР  
           1. Потвърдени са корелационните зависимости, получени за 14 морфологични, стопански и 
биологични признаци.  
           2. Установени са степените на доминиране в F1 и е направена връзка между типа на генните действия 
и проявите на хетерозис за някои от стопанските признаци. При наследяването им се проявяват свръх 
доминантни генни ефекти.  
           3. Наблюдавано е както наличие, така и липса на хетерозис за признаците: „маса на 1000 зърна”; 
„хектолитрова маса”; „дължина на кочана” и „брой редове в кочана”. Степените на доминиране в F1 варират 
в широки граници, като запазват взаимовръзката с проявите на хетерозис.  
           4. Потвърдено е мнението, че хетерозисът е сумарен ефект от различни генни фактори (доминиране, 
свръхдоминиране, адитивни генни действия и неалелни взаимодействия).  
 
III. ПРИНОСИ С ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР  
           1. Образците и експерименталните кръстоски са групирани по съществени за селекцията 
морфологични, стопански и биологични признаци, с помощта на различни статистически методи, което 
позволява многостранно използване на колекцията.  
           2. Обособени са генетически най-отдалечените местни образци и кръстоски, комбинациите между 
които ще са най-ефективни.  
           3. Чрез съвместното прилагане на клъстерния, факторния и дисперсионния анализ при кръстоските с 
три различни тестера, е установено по кои селекционни признаци отборът ще бъде най – ефективен.  
           4. Най-висока обща комбинативна способност за добив, е установена при тестерна линия 118/96В.  
           5. Установени са високодобивни кръстоски, с доказано по-висока продуктивност от стандарти: LG-
3475 и Кн 435. Това са: А9Е0371 х DK-16/G-2, 88ВМ29 х DK-16/G-2, 88ВМ34 х DK-16/G-2, А9Е0733 х DK-
16/G-2, В0Е0160 х 118/96В, А7Е0661 х 118/96В, 88ВМ29 х 118/96В и А9Е0674 х 118/96В.  
           6. Направената оценка на изследваните образци – “per se” и на тесткросите разкрива ценни източници 
за селекция на качество. 
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           In our country the maize is the second important crop after wheat grain cereal.  
           Cultural maize, Zea mays ssp. mays belongs to the genus Zea, it has a large genetic potential for productivity 
and wide range of distribution in the world. 
           The aim of this study was to investigate biological and economic traits of local maize accessions and their 
crosses for future use in breeding programs. The investigation includes 50 accesssions. 
           In order to achieve this aim the following tasks were performed: 
           Characteristics and comparative evaluation of the morphological, biological, biochemical and economic traits 
of local maize accessions and their crosses, compared to the parameters used standarts (checks); Selection of 
appropriate accessions as donors for inclusion in hybridization; Studying the degrees of dominance and analysis of 
the heterosis occurrences in F1 maize hybrids, by assessing their parents. 
           Most of the tested maize accessions and crosses (88,2%), are from the middle-early group (FAO 400-500), 
with the vegetation period about 123 days. It was found that with the shortest vegetation period are six accessions: 
74Е3015, А8Е0643, А8Е0521, А9Е1006, В0Е0153, В0Е0158, by 110 days to 115 days. 
           The highest coefficient of variation have the traits: number of tassel branches (NTB) - 32,8%, mass of the 
1000 grains (MVK) - 25,9%, number of ground nodes (25,3%) and plant height to panicle (21,3%). 
           In terms of content of crude protein, crude fat and starch in maize grain, it was found that accessions with cat. 
№ A9E1006, A8E0512, 88BM39, 74E3355, A9E1127 and crosses: 88BM41xDK-16/G2, 88BM31xDK-16/G2, 
A8E0234xDK-16/G2, B0E0158x DK-16/G2, 56E0210xDK-16/G2, B0E0153xPHK-42, 74E3296xPHK-42, 
combine high content of crude protein and crude fat and they are suitable to be used as donors of selection of 
quality. Highest starch content was found in the standarts: Lg-3475 and PR-9578. 
           The cluster analysis conducted grouped maize accessions in two clusters: all the 50 local accessions are 
grouped into one cluster; standart Kneja 435 formed a second, separate one. Twenty-four maize accessions from 
tested -50 proven to exceed the average for the group (325,2 kg/da) by 9,9% to 16,1%. The highest grain yield show 
accessions with cat. №: 74Е3015, 88ВМ39, А9Е0791 and А9Е1006. 
          In all tested local maize accessions between yield and plant height, height of the plant to panicle, leaf length, 
leaf width and ear length have a significant positive correlation (r=0,396 – 0,665). It was found the negative 
correlation between grain yield and NTB, just like between number of rows per ear and mass of the 1000 grains (r= -
508). 
           From three used testers, inbred line 118/96B demonstrated the highest general combining ability (GCA) for 
grain yield. The combined application of ANOVA with Duncan`s test, cluster analysis and factor analysis 
contributed to differentiation of genetically “distinguished” local maize accessions and crosses: A9E0802, B0E0160, 
A7E0661, А9Е1006х118/96В, А9Е1127 х 118/96В, 74Е3015хРНК-42, В0Е0153хРНК-42, 74Е3296хDK-16/G-2 
and 88ВМ31хDK-16/G-2. 
           Data of heterosis events and degrees of dominance in F1, for traits: grain yield, mass of the 1000 grains, 
hectoliter mass, ear length, number of branches of the panicle, plant height, height of the plant to panicle had shown 
the same trend in various indications. In the succession they exhibit over dominant gene effects. In other traits in this 
study the phenomenon of heterosis has a different nature of the interaction of genes. In their succession have been 
occurred mainly dominant and super dominants gene effects. Regarding number of rows per ear, it was found that 
this quantitative trait is under complex and redefinition genetic control without a clear dominance of specific gene 
effects.  
           Dominance in F1 degrees also varies widely, but cases of incomplete dominance or intermediate inheritance 
prevalent. Regarding length of grain in most cases heterosis is due to a negative over domination.  
          In the study genetically “distinguish” local accessions and crosses were observed and combinations between 
them would be most effective for breeding. 
           Complex resistance assessment under field conditions to: stalk lodging, stem brittleness and fusarium agents 
indicates the next local accessions and crosses: 88ВМ31, А9Е0802, В0Е0170, В0Е0143, А8Е0512хDK-16/G-2, 
88ВМ29хDK-16/G-2, В0Е0160хDK-16/G-2, 59Е0316хDK-16/G-2, 74Е3296хРНК-42 and А8Е0512х118/96В. 
 
 


