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I. Въведение 

Обикновената зимна пшеница (Triticum aestivum l) е една от най-важните 

продоволствени култури в света.  

Поради стратегическото си значение пшеницата е обект на изследване в много 

страни с оглед повишаване на продуктивността и качеството на зърното, създаване на 

нови сортове и линии, устойчиви на променящите се климатични условия.  

Наред с класическите методи на селекция приложение намират и методите на 

растителните биотехнологии. Приложението им за създаване на нови линии  и сортове  

за по кратки срокове,  е основна тенденция в съвременната селекция при обикновената 

зимна пшеница. 

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. 

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 

и биоинформатика (Атанасов, А., 2001).  

Необходимо е да се отбележи, че In vitro техниките не изместват традиционните 

методи на селекция. Умелото им използване и комбиниране с класическите методи дава 

възможност на селекционерите да създават нови сортове, с подобрени признаци, за 

значително по-кратки срокове (Милкова, В.,  2000). 

Доказано е, че възникващите по време на In vitro култивиране изменения засягат 

различни полезни морфологични, биохимични и физиологични признаци и свойства 

(Милкова, В., 2000). 

В настоящата разработка е направена сравнителна характеристика върху някои 

биологични и стопански качества на колекция линии от Triticum aestivum, получени по 

биотехнологични методи при условията на Южна България с оглед на тяхната оценка и 

внедряването им в производството или използването им като изходен селекционен 

материал. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Целта на настоящатa дисертационна работа е: 

 Да се проучи и оцени колекция от 14 регенерантни линии обикновенна зимна 

пшеница Triticum aestivum L., получени по биотехнологични методи при условията на 

Южна България, както по добив, така и по някои по-важни признаци, свързани с 

продуктивността и качеството на зърното, с оглед внедряването им в производството и 

използването им като изходен селекционен материал.  

Задачите, включении в изследването са: 

1. Биометрична характеристика на проучваните регенерантни линии по 

количествени признаци, свързани с продуктивността, както и преценяване 

достоверността на разликите спрямо стандартния сорт Садово1.  

2. Определяне силата на влияние на анализираните признаци върху теглото на 

зърното от растение  за всеки от изпитваните варианти, прилагайки path- коефициентен 

анализ. 

3. Оценка на изпитваните варианти по някои показатели за качество на зърното. 

4. Проучване и оценка на регенерантните линии по добив и стабилност на 

добива.  
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III. Материал и методи 

 

Материал 

Експерименталната работа по дисертацията е проведена в Института по 

растителни генетични ресурси ” Константин Малков”- гр. Садово през периода 2010-

2013 г. В продължение на три години са провеждани сравнителни сортови опити с 14 

регенерантни линии пшеница, създадени в отдел Растителни биотехнологии от доц.д-р 

Петър Бояджиев. Като стандарт в опитите е използван сорт Садово1 (табл.1). 

В експерименталната схема за проучване по плана на изследването са включени 

линии на прави и обратни кръстоски между сортовете Катя и Тунджа и Садово1 и 

Здравко. 

Таблица 1 Колекция от регенерантни линии обикновена зимна пшеница 

 
№ 
 

Линии 

1  Садово 1 St 
 

2 Катя  х  Тунджа 
 

3 Катя  х  Тунджа 
 

4 Катя  х  Тунджа 
 

5 Катя  х  Тунджа 
 

6 Тунджа  х  Катя 
 

7 Тунджа  х. Катя 
 

8 Тунджа  х  Катя 
 

9 Тунджа  х  Катя 
 

10 Садово 1  х  Здравко 
 

11 Садово 1  х  Здравко 
 

12 Садово 1  х  Здравко 
 

13 Садово 1  х  Здравко 
 

14 Здравко  х  Садово 1 
 

15 Здравко  х  Садово 1 
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Методи 
 

Изследователската работа е проведена в опитното поле на ИРГР „К. Малков” гр. 

Садово в местността „Долусене” в периода 2010-2013 година. Опитите са заложени по 

блокова схема в 4 повторения с големина на реколтната парцелка от 12 m2. 

Преди реколтирането от охраните на всяка опитна парцелка  са взети проби от 

по 10 растения от повторение за всеки вариант за биометричен анализ на някои основни 

признаци, свързани с продуктивността (Ленков и сътр.1969).  

� Височина на растението (см) 

� Продуктивна братимост (бр.) 

� Дължина на главен клас (см) 

� Брой зърна в главен клас (бр.) 

� Тегло на зърната от главния клас (g) 

� Тегло на зърната от растение (g) 

� Маса на 1000 зърна (g) 

В представения дисертационен труд са включени следните качествени 

характеристики на зърното: 

� Маса на 1000 зърна (g) – определя се по възприета технология, съгласно 

изискванията на БДС.  

� Хектолитрова маса, кg/100 l зърно – определена по възприета технология, 

съгласно изискванията на БДС. 

� Седиментационна стойност на брашното. Определена е по метода на 

Пумпьянский в cm3 (Пумпянский, 1961). 

За изразяване на качеството по отношение на седиментационната стойност на 

брашното е приета следната класификация: висококачествени пшеници – със 

седиментационно число над 60 cm3; средни с повишена сила – от 50 до 60 cm3; със 

средно качество – от 40 до 50 cm3; с понижено качество – от 30 до 40 cm3; с ниско 

качество – под 30 cm3. 
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Статистически анализ  

На базата на събраната цифрова информация за всеки признак са изчислени 

основните биометрични показатели - средна аритметична, грешка на средната 

аритметична и вариационен коефициент. Доказаността на разликите по признаци 

между регенерантните линии и стандартния сорт Садово1 е преценена чрез граничните 

разлики, прилагайки еднофакторен дисперсионен анализ (Плохинский,Н.А,1961; 

Снедекор,Дж. У.,1961; Генчев,Г., Е.Маринков, В.Йовчева, А.Огнянова,1975; Димова, 

Д., Е.Маринков, 1999). 

За изясняване значението на проучваните количествени признаци върху 

продуктивността са използвани освен вариационен анализ, също и корелационен и 

Path-коефициентен анализи (Dawey,D.R., Kh.Lu, 1959; Дечев, Д., 1990;  Бояджиева, Д., 

1988). 

Изследваните генотипове са оценени комплексно по добив и стабилност на 

добива, прилагайки параметъра на Kang, 1993 – (Ysi) (Рачовска, Г., Д.Димова, 

Б.Божинов, 2002; Ценов, Н., Т.Губатов, В.Пеев, 2006). За определяне на индекса на 

стабилност е използвана компютърна програма  IPCSSVKYSI. (Interactive program for 

calculating Shukla,s stability variance and Kang,s yield stability index (Ysi)  разработена от 

Kang и Magari (Kang, M. S., R.Magari, 1995).   

Качеството на зърното е проучено чрез показателите маса на 1000 зърна, 

хектолитрова маса и седиментационно число. Анализите са проведени в лабораторията 

на ИГРР- гр.Садово. 

Известно е, че успехът на селекционната работа, с която и да е култура зависи до 

голяма степен от сполучливия избор на родителски двойки и тяхната добра 

комбинативна способност. В изследванията си редица автори (Cox et al,1985; Murphy et 

al, 1986; Дечев и Генов, 1994; Рачовска и кол.2002) сочат, че чрез предварителната 

оценка на генетичната отдалеченост на родителските компоненти  може в голяма 

степен да се прогнозира очаквания ефект в хибридните популации.  

За определяне на генетичната отдалеченост е приложен кластърен анализ (Ward, 

J.H.,1963). Генетичната отдалеченост на вариантите е изчислена чрез определяне на  

Евклидовото разстояние между два обекта в многомерното пространство, чрез 

използване на програмата SYSTAT. Чрез прилагане на анализа на основните 

компоненти (АОК) е преценена тежестта на анализираните признаци за установеното 

кластериране (Philippeau, G., 1980).   
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Резултати и обсъждане. 

Характеристика на проучваните регенерантни линии по добив и някои 

структурни елементи, които го определят: 

За всеки от изпитваните варианти (регенерантните линии и стандартния сорт 

Садово 1) е направен биометричен анализ по признаците: 

- височина на растението 

- продуктивна братимост 

- дължина на главния клас 

- брой зърна в главния клас 

-тегло на зърната от главния клас 

- тегло на зърната от растение  

- маса на 1000 зърна. 

В таблица 2 са представени резултатите за проучваните варианти по отношение 

на признака височина на растението. Наред със средните аритметични и техните 

грешки е преценена и степента на вариране на признака за всеки отделен генотип по 

години. Определена е средната височина за периода на изследване и е преценена 

доказаността на разликите между регенерантните линии и тази, отчетена при 

стандартния сорт Садово 1. Приложен е еднофакторен дисперсионен анализ, като 

годините са приети като повторения в опита. 

По отношение на признака височина на растението и през трите години линия № 

9 – Тунджа х Катя е  с доказано най-висока стойност (средно 117.33 см.). При 

останалите линии височината се колебае от 90.10 см до 103.16 см. Признакът е 

сравнително стабилен, което се вижда от намерените вариационни коефициенти, които 

се колебаят от 8.6% до 21.3%. 

От проведения дисперсионен анализ се вижда, че повечето от регенерантните 

линии са с височина от нивото на стандарта (с не доказана разлика).  

Само при линиите №5 Катя х Тунджа, №7 Тунджа х Катя, №8 Тунджа х Катя и 

№9 Тунджа х Катя растенията са с доказано (Р1% и Р0.1% ) по-високо стъбло от това на 

стандарта. Съпоставяйки височината на стъблото на изпитваните регенерантни линии с 

това на сорт Садово 1 се вижда, че средно за периода с най-ниско стъбло е линия №2 

Катя х Тунджа (89.95 см), следвана от линия №10 Садово 1 х Здравко (90.6см), линия 

№12 Садово 1 х Здравко (90.2 см) и линия №14 Здравко х Садово 1 (90.10 см) 
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Таблица 2. Характеристика на проучваните варианти по 
отношение на признака височина на растението (cm) 

 
 
№ 

 
Линия 

2012 
 

2013 2014 Средно за периода 

x ± Sx  S% x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx Дока

за-
ност 

1 Садово 1 
 

93.10±0.98 8.60 91.00±1.75 10.80 89.90±1.25 9.43 91.35±1.15  

2 Катя х 
Тунджа 

88.90±0.86 
  

9.97 81.45±1.45 
  

10.78 99.50±1.96 11.96 89.95±1.24 (n.s) 

3 Катя х 
Тунджа 

91.30±1.05 11.15 90.50±1.25 11.38 96.50±2.03 12.10 92.76±1.65 (n.s) 

4 Катя х 
Тунджа 

98.00±0.65 10.83 86.90±1.37 11.59 92.30±1.55 11.68 92.40±1.45 (n.s) 

5 Катя х 
Тунджа 

92.80±0.98 11.50 105.4±1.15 11.09 111.3±1.42 11.28 103.16±1.98 (+++) 

6 Тунджа х 
Катя 

88.60±1.05 12.80 90.50±1.45 12.60 95.50±1.56 12.63 91.53±1.47 (n.s) 

7 Тунджа х 
Катя  

96.50±1.15 11.50 110.0±1.75 11.59 105.9±1.48 11.40 104.13±1.45 (+++) 

8 Тунджа х 
Катя 

99.70±1.45 21.39 98.90±1.75 15.25 92.50±1.69 13.50 97.03±1.50 (++) 

9 Тунджа х 
Катя 

111.5±1.38 21.30 122.0±2.15 16.50 118.5±1.98 21.60 117.33±1.48 (+++) 

10 Садово1 х 
Здравко 

90.50±0.96 18.30 91.40±1.15 13.25 90.00±1.25 15.38 90.60±1.18 (n.s) 

11 Садово1 х 
Здравко 

90.70±0.87 15.50 92.50±1.25 15.00 90.50±1.18 11.26 91.20±1.25 (n.s) 

12 Садово1 х 
Здравко 

88.60±1.25 16.00 90.50±1.38 14.00 91.50±1.25 13.00 90.20±1.30 (n.s) 

13 Садово1 х  
Здравко 

93.50±1.15 14.00 90.50±1.43 18.00 90.20±1.38 16.00 91.40±1.25 (n.s) 

14 Здравко х 
Садово 1 

87.40±1.34 10.50 90.49±1.18 14.50 92.40±1.16 14.00 91.10±1.45 (n.s) 

15 Здравко х 
Садово 1 

95.50±1.15 13.50 90.30±1.16 13.55 90.50±1.29 11.50 92.10±1.38 (n.s) 

 
GD P5%  = 1.50         GD P1%  =  3.67        GD P0.1% = 6.86 
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По отношение на признака продуктивна братимост (Табл.3) се вижда, че той е 

по-вариабилен поради което и вариационните коефициенти са по-високи, вариращи от 

22.1% до 24.5%.  

 
Таблица 3 

Характеристика на проучваните варианти по отношение на признака  
продуктивна братимост  

 
 

№ 
 

Линия 
2012 

 
2013 2014 Средно за периода 

x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx Дока 
заност 

1 Садово 1 
 

5,65±0,21 23,7 4.98±0.25 25.00 5.08±0.20 23.9 5.24±0.23  

2 Катя х 
Тунджа 

5,40±0,13  5.35±0.16  5.37±0.18  5.40±0.16 (n.s) 

3 Катя х 
Тунджа 

4,87±0,22 24,5 4.65±0.11 22.36 4.98±0.10 22.0 4.83±0.16 ( - ) 

4 Катя х 
Тунджа 

4,45±0,13 22,9 4.98±0.18 23.60 5.00±0.18 23.6 4.81±0.15 ( - )  

5 Катя х 
Тунджа 

5,00±0,12 22,4 4.95±0.15 23.50 4.98±0.13 24.5 4.97±0.14 (n.s) 

6 Тунджа х 
Катя 

5,10±0,11 22,7 5.25±0.16 23.70 5.40±0.14 23.2 5.25±0.15 (n.s) 

7 Тунджа х 
Катя 

5,20±0,09 22,3 5.25±0.16 23.30 5.35±0.15 22.8 5.27±0.14 (n.s) 

8 Тунджа х 
Катя 

4,89±0,15 23,0 4.95±0.12 22.40 4.90±0.15 23.5 4.95±0.13 (n.s) 

9 Тунджа х 
Катя 

5,98±0,10 22,5 5.00±0.12 23.10 5.11±0.10 22.5 5.36±0.09 (n.s) 

10 Садово1 х 
Здравко 

5,97±0,11 23,2 5.98±0.14 22.60 6.05±0.18 22.9 6.50±0.17 (++) 

11 Садово1 х 
Здравко 

5,20±0,09 22,3 5.25±0.16 23.40 5.35±0.15 22.8 5.27±0.14 (n.s) 

12 Садово1 х 
Здравко 

5,40±0,13 22,4 5.28±0.15 23.30 5.47±0.18 23.9 5.38±0.16 (n.s) 

13 Садово1 х 
Здравко 

5,10±0,11 22,6 5.25±0.16 23.70 5.40±0.14 23.2 5.25±0.15 (n.s) 

14 Здравко х 
Садово 1 

5,85±0,09 22,3 5.11±0.11 22.60 5.00±0.15 23.7 5.32±0.14 (n.s) 

15 Здравко х 
Садово 1 

5,95±0,08  22,1 5.87±0.10 22.50 5.85±0.11 22.8 5.89±0.11 (++) 

 
 
 

GD P5%   = 0.31 
GD P1%     = 0.52 
GD P0.1%  = 0.86 
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Само при две от проучваните регенерантни линии е отчетено доказано (Р1%) по-

висока продуктивна братимост. Това са линиите №10 Садово 1 х Здравко и № 15 

Здравко х Садово 1. Линия №10 Садово 1 х Здравко се отличава и със сравнително по-

ниско стъбло. 

За линиите №3 Катя х Тунджа, и №4 Катя х Тунджа е отчетено доказано по-

малък брой продуктивни братя в сравнение със стандарта. При останалите линии 

продуктивната братимост е от нивото на стандартния сорт Садово 1. 

В таблица 4  са отразени резултатите за признака дължина на главния клас. Този 

признак е със средна степен на вариране, независимо от годината и варианта на 

проучване. Средно за периода отново се откроява линия №10 Садово 1 х Здравко, която 

има доказано (Р1%) по-дълъг клас в сравнение със стандартния сорт.  

За линиите №15 Здравко х Садово 1 и №2 Катя х Тунджа също е отчетено, че 

растенията са с доказано (Р5%) по-дълги класове. Останалите линии  (с изключение на 

линия №8 Тунджа х Катя) са с класове, чиято дължина е от нивото на комплексния 

стандарт. Отчетените разлики (положителни или отрицателни) между тях са 

несъществени, в границите на допустимата грешка. 
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Таблица 4 
Характеристика на проучваните варианти по отношение на признака 

дължина на главния клас 
 
 

 
№ 

 
Линия 

2012 
 

2013 2014 Средно за периода 

x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx Дока-
заност 

1 Садово 1 
 

8.50±0.19 12.13 8.80±0.20 12.27 8.95±0.16 18.93 8.75±0.19  

2 Катя х 
Тунджа 

8.95±0.16 12.28 8.95±0.20 12.75 8.95±0.18 12.52 8.95±0.19 (+) 

3 Катя х 
Тунджа 

8.45±0.21 12.64 8.95±0.13 11.74 8.55±0.21 12.78 8.65±0.19 ( n.s) 

4 Катя х 
Тунджа 

8.60±0.31 13.60 8.77±0.28 13.19  8.65±0.23 12.65 8.67±0.22 ( n.s)  

5 Катя х 
Тунджа 

8.58±0.21 13.19 8.65±0.20 13.00  8.55±0.22 13.35 8.59±0.24 (n.s) 

6 Тунджа х 
Катя 

8.68±0.22 12.56 8.60±0.23 12.55 8.95±0.20 12.34 8.74±0.21 (n.s) 

7 Тунджа х 
Катя 

8.95±0.18 12.58 8.58±0.14 12.13  8.66±0.19 12.85 8.73±0.21 (n.s) 

8 Тунджа х 
Катя 

8.45±0.16 12.23 8.25±0.14 11.94 8.50 ±0.25 13.52 8.40±0.22 (- ) 

9 Тунджа х 
Катя 

8.98±0.25 13.58 8.00±0.21 13.00 8.95±0.21 13.02 8.64±0.20 (n.s) 

10 Садово1 х 
Здравко 

9.00±0.22 12.60 9.35±0.19 12.40 9.25±0.26 13.20 9.22±0.27 (++) 

11 Садово1 х 
Здравко 

8.45±0.26 13.20 8.90±0.19 12.32 8.95±0.16 18.93 8.75±0.19 (n.s) 

12 Садово1 х 
Здравко 

9.40±0.24 12.55 8.50±0.18 12.40 8.60±0.20 12.32 8.80±0.15 (n.s) 

13 Садово1 х 
Здравко 

8.50±0.25 13.12 8.96±0.16 12.01 8.95±0.18 12.26 8.80±0.16 (n.s) 

14 Здравко х 
Садово 1 

8.95±0.25 12.95 8.50±0.21 12.56 8.95±0.25 12.99 8.80±0.18 (n.s) 

15 Здравко х 
Садово 1 

9.00±0.25 12.77 8.95±0.22 12.46 8.95±0.20 12.23 8.97±0.20 (+) 

 
 

D P5%   = 0.19    GD P1%     = 0.35      GD P0.1%  = 0.53 
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Признакът брой зърна в главния клас, чиито резултати са представени в таблица 

5 е със средна степен на вариране. Изчислените вариационни коефициенти и през трите 

години, независимо от генотипа варират от 11.86% до 13.48%. Обобщените резултати 

показват, че линиите №2 Катя х Тунджа, №10 Садово 1 х Здравко, №12 Садово 1 х 

Здравко и №15 Здравко х Садово 1 са с доказано по-голям брой зърна в сравнение със 

стандарта. 

 При редица линии, които са имали дължина на главния клас от нивото на 

стандарта са отчетени доказано (Р5% и Р1%) по-малък брой зърна. Такива са линиите №3 

Катя х Тунджа, №4 Катя х Тунджа, №5 Катя х Тунджа, №8 Тунджа х Катя, №9 Тунджа 

х Катя и №11 Садово 1 х Здравко. Останалите линии по отношение на този признак са 

от една и съща група със стандартния сорт. 
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Таблица 5 
Характеристика на проучваните варианти по отношение на признака 

брой зърна в  главния клас 
 
№ 

 
Линия 

2012 
 

2013 2014 Средно за периода 

x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx Дока-
заност 

1 Садово 1 
 

39.50±1.18 12.98 40.50±1.09 12.69 39.50±1.08 12.73 39.83±1.38  

2 Катя х 
Тунджа 

40.30±1.10 12.72 4240±1.16 12.73 41.80±1.15 12.75 41.50±1.29 (+) 

3 Катя х 
Тунджа 

36.40±1.18 13.24 39.45±1.06 13.07 38.50±1.15 13.23 38.12±1.40 ( -) 

4 Катя х 
Тунджа 

37.20±1.10 12.95 39.00±1.15 13.19 37.50±0.98 12.76 37.90±1.05 ( -)  

5 Катя х 
Тунджа 

36.50±1.16 13.17 35.50±0.99 12.79 34.90±1.11 13.18 35.63±1.15 (--) 

6 Тунджа х 
Катя 

37.50±1.15 13.06 38.40±1.08 12.81 40.50±1.09 12.69 38.80±1.22 (n.s) 

7 Тунджа х 
Катя 

39.50±1.11 13.12 40.60±1.10 13.17 39.00±1.15 13.28 39.70±0.98 (n.s) 

8 Тунджа х 
Катя 

36.90±1.15 13.39 36.20±1.10 13.26 35.50±1.15 13.48 36.53±1.15 (- ) 

9 Тунджа х 
Катя 

37.50±1.16 13.36 37.70±1.10 13.17 37.50±1.10 13.19 37.56±1.25 (-) 

10 Садово1 х 
Здравко 

49.00±1.02 12.08 40.40±1.00 12.47 48.50±0.99 12.04 45.96±0.95 (++) 

11 Садово1 х 
Здравко 

35.70±1.10 13.17 36.50±1.09 13.25 38.80±1.06 13.28 37.00±1.06 (-) 

12 Садово1 х 
Здравко 

41.70±1.10 12.63 41.90±1.15 12.75 42.00±1.17 12.78 41.86±1.25 (+) 

13 Садово1 х 
Здравко 

40.16±0.74 11.86  41.50±0.98 12.36 41.50±0.95 12.28 41.32±0.85 (n.s) 

14 Здравко х 
Садово 1 

39.90±1.15 12.88 41.70±1.18 12.85 40.40±1.15 12.84 40.66±1.22 (n.s) 

15 Здравко х 
Садово 1 

42.40±1.13 12.66 42.50±1.09 12.56 43.00±1.16 12.69 42.63±1.11 (+) 

 
 

GD P5%   = 1.75      GD P1%     = 3.96       GD P0.1%  = 6.18 
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В таблица 6 са представени резултатите за проучваните варианти по отношение 
на признака тегло на зърната от главния клас. По степен на вариране на този признак, 
резултатите са аналогични с тези за признака брой зърна в главния клас. Варирането е 
средно по степен и се колебае между 11.85% до 14.08%, независимо от годината на 
изследване и генотипа. 

 
Таблица 6. Характеристика на проучваните варианти по 
отношение на признака тегло на зърната от главния клас 

 
№ 

 
Линия 

2012 
 

2013 2014 Средно за периода 

x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx Дока-
заност 

1 Садово 1 
 

1,45±0,05 12,85 1,40±0,07 13,31 1,55±0,05 12,26 1,47±0,09  

2 Катя х 
Тунджа 

1,62±0,03 11,85 1,75±0,04 12,28 1,68±0,05 12,98 1,68±0,06 (+) 

3 Катя х 
Тунджа 

1,30±0,04 12,55 1,25±0,06 13,50 1,30±0,07 13,50 1,28±0,04 ( -) 

4 Катя х 
Тунджа 

1,15±0,08 12,50 1,25±0,06 13,00 1,25±0,07 12,50 1,22±0,06 ( --)  

5 Катя х 
Тунджа 

1,10±0,06 13,50 1,29±0,05 12,79 1,30±0,06 13,00 1,23±0,07 (--) 

6 Тунджа х 
Катя 

1,40±0,08 14,08 1,45± 0,06 13,07 1,50±0,05 12,50 1,45±0,09 (n.s) 

7 Тунджа х 
Катя 

1,35±0,04 13,50 1,40±0,07 12,20 1,40±0,06 13,00 1,38±0,07 (n.s) 

8 Тунджа х 
Катя 

1,35±0,05 13,49 1,33±0,07 12,50 1,29±0,09 13,50 1,32±0,05 (- ) 

9 Тунджа х 
Катя 

1,30±0,06 13,50 1,29±0,05 12,50 1,35±0,07 11,18 1,31±0,05 (- ) 

10 Садово1 х 
Здравко 

1,78±0,03 12,02 1,62±0,06 13,94 1,99±0,07 14,69 1,79±0,09 (++) 

11 Садово1 х 
Здравко 

1,50±0,07 13,50 1,48±0,08 14,04 1,46±0,06 12,98 1,48±0,06 (n.s) 

12 Садово1 х 
Здравко 

1,69±0,03 11,18 1,62±0,01 12,61 1,68±0,02 11,26 1,66±0,05 (+) 

13 Садово1 х 
Здравко 

1,60±0,06 14,00 1,58±0,03 12,02 1,55±0,08 15,50 1,58±0,06 (+) 

14 Здравко х 
Садово 1 

1,50±0,03 12,02 1,56±0,06 14,10 1,50±0,05 13,35 1,52±0,04 (n.s) 

15 Здравко х 
Садово 1 

1,67±0,07 14,76 1,70±0,06 13,92 1,75±0,08 15,50 1,71±0,05 (++) 

 
 

 GD P5%   = 0.09          GD P1%     = 0.22         GD P0.1%  = 0.34 
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Обобщените тригодишни данни показват, че при част от линиите разликите 

спрямо стандарта са, както доказано положителни, така и доказано отрицателни. При 

някои варианти разликите са несъществени и стойностите са в границите на стандарта. 

Отново се открояват линиите №2 Катя х Тунджа, №10 Садово 1 х Здравко, №12 Садово 

1 х Здравко и №15 Здравко х Садово 1 при които теглото на зърната от главния клас е 

доказано (Р5% и Р1%) по - високо от това на Садово 1. Тук и при линия №13 Садово 1 х 

Здравко е отчетено доказано по-високо тегло, независимо, че броят на зърната е бил от 

нивото на стандарта. 

Аналогични са резултатите, отчетени за линиите №3 Катя х Тунджа, №4 Катя х 

Тунджа, №5 Катя х Тунджа, №8 Тунджа х Катя и №9 Тунджа х Катя, които се 

отличаваха с доказано по- малък брой зърна в главния клас, имат също и доказано по- 

ниско тегло на зърното от него. 

В табл.7 са представени резултатите от направената характеристика на 

проучваните варианти по отношение на признака тегло на зърното от растение. Като 

цяло се вижда, че този признак варира в по-широки граници – от 19.95% до 24.07%, 

което е отражение на по-силното вариране на признака брой продуктивни братя. 

Средно за тригодишния период на изследване се вижда, че линия №10 Садово 1 х 

Здравко е с доказано (Р0.1%)  най-високо тегло на зърното от растение. Линиите №2 Катя 

х Тунджа, №15 Здравко х Садово 1 и №12 Садово 1 х Здравко също са показали, макар 

и на по-ниско ниво (Р5% и Р1%) по-високо  тегло спрямо отчетеното при стандарта. 

Прави впечатление, че при линиите №8 Тунджа х Катя и №9 Тунджа х Катя теглото на 

зърното от растение, както и това от клас е доказано по-ниско. Останалите линии са 

реализирали тегло от нивото на сравнявания с тях сорт Садово 1. 



 17

Таблица 7 
Характеристика на проучваните варианти по отношение на признака 

тегло на зърната от растение 
 
 

 
№ 

 
Линия 

2012 
 

2013 2014 Средно за периода 

x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx Дока-
заност 

1 Садово 1 
 

12,00±0.55 24.07 12.00±0.48 23.70 11.95±0.49 23.76 11.98±0.46  

2 Катя х 
Тунджа 

12,45±0.45 23.64 12.95±0.50 23.50 12.95±0.44 23.30 12.78±0.47 (++) 

3 Катя х 
Тунджа 

11,00±0.25 22.50 11.50±0.28 22.09 11.95±0.30 22.60 11.48±0.25 ( n.s) 

4 Катя х 
Тунджа 

11,85±0.33 23.40 10.95±0.35 19.95 11.45±0.29 21.50 11.42±0.31 ( n.s)  

5 Катя х 
Тунджа 

11,50±0.40 22.50 11.98±0.40 20.95 10.95±0.30 22.50 11.47±0.40 (n.s) 

6 Тунджа х 
Катя 

11,43±0.45 23.90 12.00±0.35 22.50 11.95±0.35 22.00 11.79±0.35 (n.s) 

7 Тунджа х 
Катя 

11,95±0.44 22.50 12.00±0.43 23.00 11.95±0.45 22.45 11.97±0.34 (n.s) 

8 Тунджа х 
Катя 

11,50±0.22 22.30 10.95±0.35 23.50 10.95±0.28 20.50 11.13±0.40 (- -) 

9 Тунджа х 
Катя 

10,95±0.35 20.50 11.00±0.33 22.50 10.95±0.33 23.10 10.96±0.59 (---) 

10 Садово1 х 
Здравко 

13,50±0.55 54.07 12.95±0.48 23.70 13.00±0.49 23.76 13.15±0.46 (+++) 

11 Садово1 х 
Здравко 

11,80±0.35 22.50 12.00±0.33 22.70 12.50±0.35 22.80 12.10±0.31 (n.s) 

12 Садово1 х 
Здравко 

12,95±0.47 23.50 12.45±0.39 23.10 12.65±0.40 23.00 12.68±0.39 (+) 

13 Садово1 х 
Здравко 

12,50±0.33 22.40 12.00±0.36 22.50 12.45±0.38 23.00 12.32±0.35 (n.s) 

14 Здравко х 
Садово 1 

11,95±0.35 21.50 11.95±0.30 22.00 12.25±0.36 22.00 12.05±0.44 (n.s) 

15 Здравко х 
Садово 1 

12,95±0.47 23.60 12.65±0.54 23.90 12.85±0.44 23.40 12.82±0.45 (++) 

 
 

 
 

GD P5%   = 0.57    GD P1%     = 0.76   GD P0.1%  = 0.99 
 
 

Масата на 1000 зърна (табл.8) е признак, чиято вариабилност в периода на 

изследване е от средна към силна. Намерените вариационни коефициенти се движат в 

границите от 15.3% до 25.5%. Доказаността на разликите между вариантите по 

отношение на този признак показват, че линиите №2 Катя х Тунджа, №10 Садово 1 х 

Здравко, и №15 Здравко х Садово 1 се открояват с доказано по-голяма маса от тази, 

отчетена при стандартния сорт. 
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Таблица8. Характеристика на проучваните варианти по отношение на 
признака маса на 1000 зърна 

 
 
№ 

 
Линия 

2012 
 

2013 2014 Средно за периода 

x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx S% x ± Sx Дока-
заност 

1 Садово 1 
 

45.3±1.25 19.5 44.7±1.30 18.9 45.02±1.29 19.4 45.00±1.25  

2 Катя х 
Тунджа 

47.0±1.57 23.6 46.8±1.45 21.9 47.5±1.50 22.3 47.10±1.45 (+) 

3 Катя х 
Тунджа 

42.4±1.35 22.5 42.5±1.29 21.4 42.6±1.25 20.7 42.50±1.30 ( -) 

4 Катя х 
Тунджа 

39.8±1.29 22.9 39.5±1.20 21.5 39.6±1.25 22.3 39.60±1.25 ( ---)  

5 Катя х 
Тунджа 

38.5±1.15 21.1 38.8±1.10 20.0 38.5±1.10 20.2 38.60±1.16 (---) 

6 Тунджа х 
Катя 

44.4±1.08 17.9 43.8±1.15 18.6 44.2±1.05 16.8 44.13±1.15 (n.s) 

7 Тунджа х 
Катя 

43.6±1.16 18.8 43.8±1.10 17.8 43.5±1.14 18.5 43.63±1.20 (n.s) 

8 Тунджа х 
Катя 

36.5±1.19 23.0 36.8±1.15 22.0 37.2±1.16 22.0 36.83±1.17 (n.s) 

9 Тунджа х 
Катя 

41.3±0.99 16.9 42.1±1.10 18.5 41.5±1.05 17.9 41.63±1.15 (--) 

10 Садово1 х 
Здравко 

49.6±1.07 15.3 51.4±1.25 17.2 50.3±1.10 16.5 50.40±1.29 (+++) 

11 Садово1 х 
Здравко 

45.6±1.65 25.5 45.9±1.30 20.0 45.5±1.25 19.4 45.70±1.25 (n.s) 

12 Садово1 х 
Здравко 

45.5±1.45 22.5 46.2±1.25 19.2 46.4±1.30 19.8 46.03±1.35 (n.s) 

13 Садово1 х 
Здравко 

45.5±1.55 23.5 45.9±1.10 16.9 46.0±1.25 19.2 45.80±1.45 (n.s) 

14 Здравко х 
Садово 1 

45.0±1.45 22.7 44.5±1.25 19.8 44.7±1.3 20.5 44.70±1.30 (n.s) 

15 Здравко х 
Садово 1 

48.7±1.25 18.2 49.7±1.43 20.3 48.4±1.35 19.7 48.90±1.16 (++) 

 
 

GD P5%   = 1.98        GD P1%     = 2.59         GD P0.1%  = 3.75 
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При регенерантните линии №3 Катя х тунджа, №4 Катя х Тунджа, №5 Катя х 

Тунджа и №9 Тунджа х Катя масата на 1000 зърна е значимо по-ниска от тази на 

приетия като стандарт сорт Садово 1. При останалите линии установените стойности са 

близки ( с недоказани разлики ) до тези на Садово 1. 

По отношение на проучваните количествени признаци се вижда, че се открояват 

линиите №2 Катя х Тунджа, №10 Садово 1 х Здравко и №15 Здравко х Садово 1, които 

са с доказано по-ниско стъбло и с доказано по-високи стойности на останалите 

признаци, свързани с продуктивността при пшеницата. 

С помощта на Path – коефициентния анализ е определен относителния пряк дял 

на всеки  от проучваните признаци върху теглото на зърното от растение. Данните от 

този анализ дават възможност да се прецени и степента на косвеното влияние на 

признаците във формирането на общата корелативна зависимост. В табл.9 а,в,с са 

представени, както корелационните коефициенти, така и тяхното разлагане за да се 

определи прякото и косвено влияние на всеки от тях върху резултатния признак – тегло 

на зърното от растение.  



 20

Таблица 9 а 
Пряк и косвен ефект на проучваните признаци върху теглото на 

зърното от растение (средно за периода) 
 

 
Признаци 

Директен ефект Общо 
косвен 
ефект 

 
r Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

1. Садово 1 
Височина                           х1 0.099 0.215 0.011 -0.120 0.267 -0.137 0.236 0.335+ 

Братимост                         x2 0.014 0.461 0.203 -0.226 0.349 -0.120 0.220 0.681+++ 

Дължина на класа           x3  0.003 0.002 0.119 0.109 0.101 0.005 0.230 0.339+ 

Брой зърна в класа         x4       0.006 0.153 0.197 0.119 0.454 -0.335 0.475 0.594++ 

Тегло на зърно от клас  x5 0.105 0.254 0.076 -0.028 0.562 -0.219 0.118 0.750+++ 

Маса на 1000 зърна        x6       0.010 0.172 0.036 -0.095 0.548 -0.247 0.671 0.424+ 

2. Катя х Тунджа 
Височина                           х1 0.003 0.108 0.035 -0.017 0.225 0.009 0.360 0.363+ 

Братимост                         x2 0.016 0.010 0.016 -0.010 0.483 0.107 0.612 0.622++ 

Дължина на класа           x3        0.008 0.003 0.122 0.120 0.335 -0.219 0.247 0.369+ 

Брой зърна в класа         x4       0.011 0.223 0.132 -0.205 0.341 -0.154 0.553 0.348+ 

Тегло на зърно от клас  x5 0.009 0.176 0.120 -0.116 0.386 -0.026 0.163 0.549++ 

Маса на 1000 зърна        x6       0.015 0.016 0.009 -0.117 0.588 0.098 0.461 0.559+++ 

3. Катя х Тунджа 
Височина                           х1 0.007 0.108 0.016 -0.035 0.128 -0.016 0.201 0.208++ 

Братимост                         x2 0.142 0.153 0.108 0.021 0.196 -0.045 0.421 0.574++ 

Дължина на класа           x3        0.014 0.116 0.119 -0.116 0.283 -0.075 0.222 0.341+ 
Брой зърна в класа         x4       0.010 0.002 0.109 0.137 0.305 -0.076 0.340 0.477+ 

Тегло на зърно от клас  x5 0.118 0.105 0.098 -0.127 0.286 0.016 0.210 0.496++ 

Маса на 1000 зърна        x6       0.018 0.175 0.057 -0.213 0.310 0.118 0.347 0.465+ 

4. Катя х Тунджа 
Височина                           х1 0.009 0.109 0.013 0.011 0.135 -0.011 0.257 0.266n.s 

Братимост                         x2 0.003 0.182 0.105 0.013 0.220 -0.043 0.298 0.480+ 

Дължина на класа           x3        0.017 0.031 0.122 -0.096 0.276 -0.058 0.170 0.292n.s 

Брой зърна в класа         x4       0.009 0.016 0.098 0.118 0.242 -0.075 0.290 0.408+ 

Тегло на зърно от клас  x5 0.010 0.103 0.111 -0.105 0.285 -0.038 0.081 0.366+ 

Маса на 1000 зърна        x6       0.003 0.211 0.084 -0.186 0.269 0.101 0.381 0.482+ 

5. Катя х Тунджа 
Височина                           х1 0.035 0.029 0.083 -0.033 0.152 -0.013 0.248 0.283n.s 

Братимост                         x2 0.059 0.156 0.076 -0.021 0.201 -0.047 0.268 0.424+ 

Дължина на класа           x3        0.043 0.093 0.099 -0.119 0.247 -0.059 0.205 0.304+ 

Брой зърна в класа         x4       0.008 0.076 0.011 0.109 0.269 0.009 0.373 0.482++ 

Тегло на зърно от клас  x5 0.111 0.181 0.103 -0.113 0.311 -0.033 0.249 0.560++ 

Маса на 1000 зърна        x6       0.009 0.126 0.011 -0.119 0.346 0.105 0.373 0.478++ 
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Таблица 9 в 
 

 
Признаци 

Директен ефект Общо 
косвен 
ефект 

 
r Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

6. Тунджа х Катя 
Височина                           х1 0.086 0.209 0.015 -0.035 0.243 -0.127 0.305 0.391 
Братимост                         x2 0.019 0.385 0.195 -0.248 0.355 -0.129 0.192 0.577 
Дължина на класа           x3        0.035 0.102 0.185 0.105 0.195 0.009 0.202 0.387 
Брой зърна в класа         x4       0.026 0.115 0.186 0.119 0.254 -0.276 0.305 0.424 
Тегло на зърно от клас  x5 0.103 0.254 0.176 0.108 0.362 -0.19 0.322 0.684 
Маса на 1000 зърна        x6       0.050 0.175 0.030 -0.125 0.435 -0.247 0.565 0.318 

7. Тунджа х Катя 
Височина                           х1 0.009 0.104 0.020 -0.016 0.215 0.006 0.359 0.368 
Братимост                         x2 0.021 0.095 0.095 -0.021 0.385 0.115 0.595 0.690 
Дължина на класа           x3        0.006 0.015 0.125 0.095 0.287 -0.195 0.208 0.333 
Брой зърна в класа         x4       0.009 0.121 0.105 -0.195 0.259 -0.054 0.440 0.245 
Тегло на зърно от клас  x5 0.015 0.185 0.110 -0.126 0.395 -0.035 0.149 0.444 
Маса на 1000 зърна        x6       0.030 0.129 0.059 -0.105 0.349 0.047 0.462 0.509 

8. Тунджа х Катя 
Височина                           х1 0.045 0.100 0.025 -0.040 0.158 -0.010 0.228 0.273 
Братимост                         x2 0.065 0.282 0.095 0.035 0.195 -0.045 0.345 0.627 
Дължина на класа           x3        0.015 0.105 0.195 -0.106 0.215 -0.075 0.154 0.349 
Брой зърна в класа         x4       0.009 0.095 0.110 0.125 0.305 -0.155 0.364 0.489 
Тегло на зърно от клас  x5 0.100 0.105 0.115 -0.120 0.295 0.015 0.215 0.510 
Маса на 1000 зърна        x6       0.045 0.125 0.047 -0.205 0.295 0.120 0.307 0.427 

9. Тунджа х Катя 
Височина                           х1 0.029 0.095 0.023 0.021 0.105 -0.021 0.246 0.275 
Братимост                         x2 0.023 0.165 0.095 0.045 0.165 -0.055 0.293 0.458 
Дължина на класа           x3        0.015 0.165 0.115 0.049 0.075 -0.015 0.289 0.404 
Брой зърна в класа         x4       0.011 0.175 0.105 0.119 0.095 -0.025 0.361 0.480 
Тегло на зърно от клас  x5 0.016 0.105 0.125 0.095 0.265 -0.095 0.246 0.511 
Маса на 1000 зърна        x6       0.010 0.125 0.095 0.055 0.159 -0.045 0.444 0.399 

10. Садово 1 х Здравко 
Височина                           х1 0.041 0.159 0.065 -0.040 0.105 -0.025 0.264 0.305 
Братимост                         x2 0.095 0.146 0.108 0.020 0.205 -0.030 0398 0.544 
Дължина на класа           x3        0.040 0.125 0.099 0.065 0.145 -0.095 0.280 0.379 
Брой зърна в класа         x4       0.035 0.130 0.100 0.105 0.115 -0.020 0.360 0.465 
Тегло на зърно от клас  x5 0.100 0.165 0.095 0.095 0.195 -0.095 0.360 0.555 
Маса на 1000 зърна        x6       0.065 0.110 0.055 0.105 0.115 -0.065 0.450 0.385 
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Таблица 9 с 
 

 
Признаци 

Директен ефект Общо 
косвен 
ефект 

 
r Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

11. Садово 1 х Здравко 
Височина                           х1 0.105 0.115 0.021 -0.114 0.250 -0.125 0.147 0.252 
Братимост                         x2 0.049 0.359 0.051 -0.110 0.350 -0.120 0.220 0.579 
Дължина на класа           x3        0.017 0.115 0.119 -0.035 0.240 -0.100 0.237 0.356 
Брой зърна в класа         x4    0.065 0.125 0.095 0.065 0.106 -0.135 0.256 0.321 
Тегло на зърно от клас   x5 0.095 0.215 0.100 0.095 0.215 -0.095 0.410 0.625 
Маса на 1000 зърна         x6       0.009 0.165 0.055 -0.095 0.255 -0.065 0.449 0.514 

12. Садово 1 х Здравко 
Височина                           х1 0.095 0.105 0.035 0.055 0.145 -0.105 0.235 0.330 
Братимост                         x2 0.142 0.253 0.045 0.105 0.125 -0.065 0.352 0.605 
Дължина на класа            x3        0.065 0.148 0.050 0.065 0.095 -0.095 0.273 0.323 
Брой зърна в класа          x4       0.045 0.125 0.085 0.125 0.115 -0.085 0.285 0.410 
Тегло на зърно от клас   x5 0.115 0.135 0.055 0.110 0.125 -0.015 0.400 0.525 
Маса на 1000 зърна         x6       0.105 0.115 0.092 0.095 0.115 -0.035 0.522 0.487 

13. Садово 1 х Здравко 
Височина                           х1 0.045 0.160 0.095 0.033 0.135 -0.103 0.320 0.365 
Братимост                         x2 0.095 0.195 0.105 0.055 0.100 -0.090 0.265 0.460 
Дължина на класа            x3        0.095 0.165 0.119 0.046 0.125 -0.135 0.296 0.415 
Брой зърна в класа          x4       0.012 0.205 0.115 0.075 0.154 -0.065 0.421 0496 
Тегло на зърно от клас   x5 0.118 0.145 0.095 0.059 0.145 -0.035 0.452 0.597 
Маса на 1000 зърна         x6       0.075 0.175 0.065 0.021 0.105 -0.025 0.441 0.416 

14. Здравко х Садово 1 
Височина                           х1 0.040 0.160 0.095 -0.095 0.125 -0.010 0.275 0.315 
Братимост                         x2 0.075 0.185 0.075 0.145 0.115 -0.009 0.401 0.586 
Дължина на класа            x3        0.045 0.095 0.085 0.095 0.147 -0.060 0.322 0.407 
Брой зърна в класа          x4       0.059 0.129 0.075 0.105 0.115 -0.055 0.323 0.428 
Тегло на зърно от клас   x5 0.085 0.165 0.095 0.100 0.155 -0.035 0.410 0.565 
Маса на 1000 зърна         x6       0.065 0.125 0.045 0.085 0.125 -0.025 0.445 0.420 

15. Здравко х Садово 1 
Височина                           х1 0.025 0.147 0.035 0.085 0.135 -0.029 0.373 0.398 
Братимост                         x2 0.029 0.169 0.065 0.105 0.115 -0.013 0.299 0.468 
Дължина на класа           x3        0.040 0.155 0.075 0.095 0.125 -0.045 0.370 0.445 
Брой зърна в класа          x4       0.030 0.155 0.095 0.075 0.105 -0.055 0.330 0.405 
Тегло на зърно от клас   x5 0.095 0.170 0.095 0.100 0.145 -0.015 0.445 0.590 
Маса на 1000 зърна         x6       0.075 0.159 0.060 0.095 0.105 -0.045 0.494 0.119 
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Проследявайки намерените корелационни коефициенти при всички изпитвани 

варианти се вижда, че те са статистически най-високи за признаците братимост, брой 

зърна в главен клас, тегло на зърната от главния клас и маса на 1000 зърна. Тези 

признаци показват най-силна връзка с теглото на зърното от растение. При по–детайлно 

разглеждане на преките ефекти на проучваните признаци, независимо от варианта се 

вижда, че най-високи, при това положителни те са за признаците тегло на зърното от 

клас (х5) и братимост (х2). Интересен е фактът, че признакът тегло на зърното от клас 

(х5) има не само най-силен пряк ефект, но и косвеното му влияние чрез признаците 

братимост, брой зърна в клас и маса на 1000 зърна е силно. 

При всички изпитвани варианти прякото влияние на признака маса на 1000 

зърна е слабо, дори  при стандартния сорт и при линиите №6 Тунджа х Катя, №9 

Тунджа х Катя, №10 Садово 1 х Здравко, №11 Садово 1 х Здравко, №12 Садово1 х 

Здравко, №13 Садово1 х Здравко, №14 Здравко х Садово 1 и №15 Здравко х Садово 1 е 

отрицателно срещу един значително висок и доказан общ корелационен коефициент. 

Дори при стандартния сорт и линиите №6 Тунджа х Катя, №9 Тунджа х Катя, №10 

Садово 1 х Здравко, №12 Садово 1 х Здравко, №13 Садово 1 х Здравко, №14 Здравко х 

Садово 1 и №15 Здравко х Садово 1 косвеното влияние е по-високо и се дължи най-вече 

на признаците тегло на зърното от клас и на братимостта. Получените резултати са в 

унисон с установеното (Бояджиева, Д., 1986; Димова, Д., Г.Рачовска, Н.Ганушева,2002), 

че високият продуктивен потенциал на редица наши сортове, включително и на сорт 

Садово 1 се дължи на сполучливото съчетание в тях между признаците продуктивна 

братимост, тегло на зърното от клас и маса на 1000 зърна. Според Бояджиева, Д., (1998) 

масата на зърната в клас и броят на продуктивните братя в растение  са елементите, 

оказващи най-силно влияние върху формирането на добива. 

Отчетените тригодишни резултати за проучваните регенерантни линии по 

отношение на изброените количествени признаци напълно кореспондират с тези 

получени за добива. 

При провеждането на сортосравнителните опити изследователите се интересуват 

преди всичко от добива на зърно за съответните варианти и обективната сравнителна 

оценка между тях. Ето защо получената информация от анализираните количествени 

признаци, макар и важна е в известна степен косвена. При провеждането на полски 

сортосравнителни опити за оценка на новоселекционирани материали най-важен 

признак си остава добивът на зърно от тях. 
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В таблица 10 са представени данните за получените добиви (kg/da) по години и 

средно за периода, относителния добив на линиите, както и доказаността на разликите 

спрямо добива, получен от стандарта за сревнение – сорт Садово 1.  

 
Таблица 10 

Анализ на данните за добива (kg/da) от изпитваните варианти 
 по години и средно за периода 

 
 

№ 
 

Варианти 
Години Средно за 

периода 
2011 2012 2013  

kg/da % kg/da % kg/da % kg/da % 
1 Садово 1 698 100 655 100 659 100 671 100 
2 Катя х Тунджа 701(ns) 100,4 745+++ 113,7 752+++ 114,1 733+ 109,2 
3 Катя х Тунджа 660-   94,5 685(ns) 104,5 659(ns) 100 668(ns)   99,5 
4 Катя х Тунджа 640--   91,6 660(ns) 100,8 649(ns)   98,5 650(ns)   96,8 
5 Катя х Тунджа 617---   88,4 650(ns)   99,2 619-   93,9 629-   93,7 
6 Тунджа х Катя 666(ns)   95,4 675(ns) 103,1 665(ns) 100,9 669(ns)   99,7 
7 Тунджа х Катя 664(ns)   95,1 665(ns) 101,5 675(ns) 102,4 668(ns)   99,5 
8 Тунджа х Катя 590---   84,5 610-   93,1 600---   91,0 600--   89,4 
9 Тунджа х Катя 645---   92,4 675(ns) 103,1 650(ns)   98,6 657(ns)   97,9 
10 Садово1 х Здравко 700(ns) 100,2 725+++ 110,7 725+++ 110,0 717+ 106,8 
11 Садово1 х Здравко 695(ns)  99,5 679(ns) 103,7 680(ns) 103,1 685(ns) 102,0 
12 Садово1 х Здравко 730(ns) 104,6 729 +++ 111,3 735+++ 111,5 731+ 108,9 
13 Садово1 х Здравко 730(ns) 104,6 727+++ 110,9 729+++ 110,6 729+ 108,6 
14 Здравко х Садово 1 699(ns) 100,1 698+ 106,6 695+ 105,5 697(ns) 103,8 
15 Здравко х Садово 1 725(ns) 103,4 745+++ 113,7 739+++ 112,1 736+ 109,7 

GD P5%   = 35,5 36,9 35,8 41,5 
GD P1%   = 47,9 51,4 45,5 65,3 
 GD P0,1%  = 51,5 65,5 51,4 88,4 

 
През първата експериментална година линиите ( с изключение на №3 Катя х 

Тунджа, №4 Катя х Тунджа, №5 Катя х Тунджа, №8 Тунджа х Катя и №9 Тунджа х 

Катя) са показали добив от нивото на Садово 1. През останалите две години и средно за 

периода с доказано по-висок добив се открояват линиите №2 Катя х Тунджа, №10 

Садово 1 х Здравко, №12 Садово 1 х Здравко, №13 Садово 1 х Здравко и №15 Здравко х 

Садово 1. Доказаното увеличение на добива средно за изследователския период е от 8% 

до приблизително 10%. Получените данни за добива на проучваните регенерантни 

линии са аналогични с тези отчетени при анализа на количествените признаци, които са 

отговорни за неговото формиране. 

Главна цел на всяка селекционна програма е създаването на сортове с висок 

продуктивен потенциал. От селекционна гледна точка обаче, е много важно сортовете 

да реализират относително постоянен продуктивен потенциал, независимо от 

различията в климатичните условия през годините. Ето защо при проучването на 
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новоселекционирани линии се обръща внимание на оценката им по отношение на т.н. 

фенотипна стабилност на добива, което представлява реализирането на относително 

постоянна генотипна продуктивност при различни условия на средата. Такива линии се 

характеризират с по-малък размер на взаимодействието генотип-среда и имат по-добра 

обща приспособимост и относително постоянство в проявата на техните генетични 

особености ( Allard,R.W., A.D. Bradshaw, 1964). 

Известни са различни параметри за оценка на фенотипната стабилност 

(Eberhard,S.A., W.A. Russell,1966; Shukla,G.K., 1972), но като най-надежден метод за 

едновременна оценка на добив и стабилност се е наложил параметъра на Kang (1993) – 

Ysi. Той дава обобщена оценка за добива и стабилността на неговото проявление, което 

е изключително важно при оценката на перспективни линии по стопанска стойност. 

В табл.11 са представени резултатите от проведения дисперсионен анализ на 

средните данни за добива от трите години за регенерантните линии и стандарта. 

Анализът на вариансите от обобщения дисперсионен анализ показват, че съществуват 

доказани различия, както между изпитваните генотипи, условията през тригодишния 

период, така и на взаимодействието генотип-среда. Наличието на доказано 

взаимодействие генотип-среда е предпоставка за провеждането на анализа за 

стабилност на добива. Преценката на стабилното проявление на добива на отделните 

генотипове при променящите се климатични условия дава възможност за правилната 

им комплексна оценка и по-нататъшното им използване за селекционни цели. 

Таблица 11 
Анализ на варианса на обобщените данни за добива по генотипи, 

години на проучване и взаимодействието между тях 
 

 
Причини за  
вариране 

FG SQ S2 F експ. F табл. 
P5% P1% 

Общо (Т) 
 

44 1690540     

Генотипи 
 

14 158967 11354,78   5,41**  1,79 2,26 

Години 
 

2 198488 99244,00 47,28**  3,09 4,82 

Взаимодействие  
(Генотип х години) 

28 259864   9280,85   4,42**  1,57 1,89 

Грешки  wwgj 
 

126 264502   2099,22    
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Оценката на получените регенерантни линии и стандарта по добив и стабилност 

на добива са представени в табл.12. Изпитваните варианти са подредени в нисходящ 

ред по отношение на установения добив. С доказано спрямо стандарта най-високи 

добиви са отчетени при линиите №15 Здравко х Садово 1, №2 Катя х Тунджа, №12 

Садово 1 х Здравко, №13 Садово 1 х Здравко и №10 Садово 1 х Здравко. 

 

Таблица 12  Оценка на изпитваните варианти по добив и стабилност 

 
 
№ 

 
Варианти 

Добив 
kg/da 

Ранги- 
ране 
на  

добива 

Корек- 
ция на 
ранга 

Коефи- 
циент 
на 

ранга 

Варианс 
на 

стабилност 

Коефи- 
циент на 

стабилност 

Индекс на 
стабил-
ност 
(Ysi) 

15 Здравко х 
Садово 1 

736 8 2 10 1286.35 0 20+ 

2 Катя х 
Тунджа 

733 6 1 7 2433.50 -2 16+ 

12 Садово 1 х 
Здравко 

731 8 1 9 5785.73 0 18+ 

13 Садово 1 х 
Здравко 

729 10 1 11 1875.10 0 22+ 

10 Садово 1 х 
Здравко 

717 10 2 12 7968.55 -3 16+ 

14 Здравко х 
Садово 1 

697 6 -1 5 8435.45 -3 16+ 

11 Садово 1 х 
здравко 

685 8 -2 6 6758.25 -3 16+ 

1 Садово 1  
St 

671 4 -1 3 8413.05 -6 16+ 

6 Тунджа х 
Катя 

669 5 -1 4 1869.50 0 9 

7 Тунджа х  
Катя 

668 3 2 5 1851.20 -5 2 

3 Катя х 
Тунджа 

668 2 -2 0 465350 -10 0 

9 Тунджа х 
Катя 

657 3 -2 1 3350.50 -10 -4 

4 Катя х 
Тунджа 

650 6 -3 3 4235.30 -8 -1 

5 Катя х 
Тунжа 

629 5 -4 1 2186.50 -6 -1 

8 Тунджа х 
Катя 

600 6 2 8 1349.50 -3 -6 
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С най-висок индекс на стабилност се отличава линия №13 Садово 1 х Здравко 

(22+), която обаче не е реализирала най-високия среден добив. Най-висок добив - 736 

kg/da е отчетен при линия №15 Здравко х Садово 1, чиито индекс на стабилност също е 

висок и възлиза на 20+. 

Прави впечатление също, че линия №12 Садово 1 х Здравко за която е отчетен 

по-нисък среден добив в сравнение с този при линия №2 Катя х Тунджа е с по- висок 

индекс на стабилност. 

Линия №2 Катя х Тунджа в периода на изследване е показала по-висок добив не 

само в сравнение със стандарта, но и с линиите №10 Садово 1 х Здравко, №14 Здравко 

х Садово 1 и №11 Садово 1 х Здравко. Нейният индекс на стабилност обаче е еднакъв с 

този на посочените варианти и възлиза на 16+ . Това означава, че тази линия при 

реализирането на своя продуктивен потенциал би се влияла по-силно от променящите 

се климатични условия. 

Показателят за едновременна оценка на материалите по добив и стабилност (Ysi) 

определя, като селекционно по-добри и перспективни линиите №13 Садово1 х Здравко, 

№15 Здравко х Садово1, №12 Садово1 х Здравко, №10 Садово1 х Здравко,  №14 

Здравко х Садово1, №11 Садово1 х Здравко и №2 Катя х Тунджа.  

Сортът Садово1, който е комплексен стандарт за страната ни също се отличава с 

добра фенотипна стабилност (16+). 

Проведен е кластърен анализ на проучваните варианти – регенерантните  линии 

и стандартния сорт Садово1 на базата на средните  данни за добива  (табл.15)  и  

наанализираните признаци от таблици № 7,8,9,10,11,12 и 13. Кластерирането  на 

генотиповете е въз основа на комплексното действие на общо 8 променливи, 

съответстващи на осемте признака. 

От дендограмата  (фиг.1) се вижда, че вариантите се групират условно в 3 

големи групи.  Прави впечатление, че в едната по голяма група попадат регенерантните 

линии №2 Катя х Тунджа, №12 Садово1 х Здравко, №13 Садово1 х Здравко, №15 

Здравко х Садово1 и №10 Садово1 х Здравко, които са показали в периода на 

изследването най-висок добив. Притези  линии  е отчетено доказано по-голям брой и 

тегло на зърната от главния клас, по-голямо тегло на зърното от растение, маса на 1000 

зърна и по-голяма продуктивна братимост. 
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Фигура 1. Дендрограма, отразяваща групирането на вариантите по признаците: 

добив, височина на растението, продуктивна братимост, дължина на главния 

клас, брой и тегло на зърната от главния клас, тегло на зърната от растение и 

маса на 1000 зърна 

 

Вариантите №5 Катя х Тунджа и №8 Тунджа х Катя,  за които е отчетен най-

нисък добив  и за част от признаците доказано по-ниски стойности от стандарта са в 

отделна група.  

Следващата по-голяма група се състои от две подгрупи. Вариантите №11 

Садово1 х Здравко и №14 Здравко х Садово1 условно са отделени, но свързани с 

останалите регенерантни линии, които са обединени в групата. Тези регенерантни 

линии се отличават със сравнително висок индекс на стабилност  на  реализиран  

добива през отчетния период  (Ysi =16+). В другата подгрупа попада и стандартния сорт 

Садово1. Разликите по добив и проучваните признаци между регенерантните линии и 

стандарта от този кластър в повечето случаи са или доказано по-ниски, или 



 29

статистически недостоверни. 

За да се прецени, кои от анализираните 8 признака са оказали определящо 

влияние в посоченото кластериране на генотиповете е приложен анализ на основните 

компоненти (АОК) табл.13.. От възможните 8 компонента, съответстващи на 8-те 

признака, анализът е проведен до третия, с който се обяснява 95%  от общото вариране.  

По първия основен компонент, с който се обяснява 48% от общото вариране 

най-голяма относителна тежест за посоченото кластериране имат признаците тегло на 

зърната от растение, тегло на зърната от главния клас, отчетен добив (kg/da) и 

продуктивна братимост.  

По втория основен компонент, определяща е ролята на признаците продуктивна 

братимост, добив (kg/da) и тегло на зърната от главен клас и растение . 

 

Таблица 13 

Резултати от анализа на основните компоненти 

 

Признаци 

 

 

Основни компоненти 

1 2 3 

Добив 0.957 0.840 0.510 

Височина на растението -0.540 0.310 -0.395 

Братимост 0.939 0.860 0.640 

Дължина на главния клас 0.680 0.660 0.640 

Брой зърна в главния клас 0.640 0.615 0.580 

Тегло на зърната в главния клас 0.963 0.810 0.510 

Тегло на зърната от растение 0.967 0.805 0.575 

Маса на 1000 зърна 0.840 0.710 0.540 

Обяснен  % от общия варианс 
 

48% 26% 21% 

 

С третия основен компонент се обяснава 21% от общото вариране и тук  

определяща е тежестта на признаците дължина на главния клас, продуктивна братимост 

и брой зърна в главния клас.    
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• Характеристика на проучваните регенерантни линии по някои признаци за 

качество на зърното 

Качеството е видов и преди всичко сортов белег. В науката са създадени редица 

определения и методи, чрез които се характеризира качеството на пшеничното зърно, 

съгласно изискванията на държавните стандарти. Качеството на зърното, като 

комплексно понятие включва подобряването на признаци, характеризиращи външни 

белези, като: цвят, едрина, форма и др.; физични, химични, биохимични, технологични, 

хлебопекарни качества и др. (Деков, Д., 1988; Янчев, Ив. и К.Иванов, 2004; Chipilski, P., 

P.Stankova,2005). Качеството зависи, както от избора на подходящи сортове, така и от 

технологията на отглеждането им при дадени почвено-климатични условия (Котева, В., 

П.Пенчев, М. Марчева, 2005; Янчев, Ив., Ж. Терзиев, 2002; Янчев, Ив., Кр. Иванов, 

2004; Нанкова, М., Е. Пенчев, П. Щерев, 1995).  

Едни от главните признаци, свързани с качеството на зърното, които са обект на 

проучване от селекционерите са: хектолитрова маса, маса на 1000 зърна и 

седиментационна стойност на брашното. 

Хектолитровата маса е косвен физичен показател за определяне качеството на 

зърното, който зависи от съотношението между основните изграждащи зърното 

вещества (въглехидрати, белтъчини и мазнини), от масата на 1000 зърна, от едрината и 

охранеността на зърното. Това е масата на 100 l въздушно-сухо зърно, изразена в 

килограми. Той служи като ориентировъчен показател за потенциалния добив и 

качество или т.нар. рандеман на брашното от зърното. 

Хектолитровата маса е един от показателите, характеризиращи хлебните и 

хлебопекарните качества на пшениченото зърно. 

Абсолютната маса е масата на 1000 чисти, въздушно сухи семена, изразена в 

грамове (Димитрова, М., К.Стоева, Д. Танчев, 2002). Тя е важен качествен показател, 

който определя годността на пшеничното зърно като посевен мателиал и изразява 

неговата големина и охраненост. Абсолютната маса на зърното е видов и сортов белег, 

който се влияе от климатичните условия и технологията на отглеждане. 

Масата на 1000 зърна е един от основните компоненти  на продуктивността. 

Фенотипното разнообразие на този признак в съчетание с нееднозначния му ефект 

върху общата продуктивност го определят, като важен за проучване признак във връзка 

с практическата селекция. 

Седиментационната стойност е важен показател, отговорен за хлебопекарните 

качества на брашното. Ето защо един от бързите косвени методи за определяне силата 
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на брашното е седиментацията. Висококачествените пшеници са със седиментационно 

число над 60см3. Сортовете с ниски стойности на този показател се определят като 

слаби, неподходящи за самостоятелно приготвяне на хляб. 

В таблица 14 са представени резултатите на проучваните регенерантни линии по 

отношение на хектолитровата маса, масата на 1000 зърна и отчетеното 

седиментационно число. Преценена е и доказаността на разликите по варианти и 

признаци спрямо стойностите на приетия за стандарт сорт Садово1 с помощта на 

критерия „t”  на достоверност. 

Таблица 14 
Характеристика на проучваните регенерантни линии по отношение на 
признаците хектолитрова маса, маса на 1000 зърна и седиментационна 

стойност 
 

 
№ 

 
Линии 

Маса на 1000 зърна 
(g) 

 

Хектолитрова маса 
кg/100 l 

Седиментна стойност 
cm3 

х±Sx Доказан
ост 

х±Sx Доказaн
ост 

х±Sx Доказан
ост 

1 Садово 1 
 

45.00±1.25  75.00±1.65  44.00±1.10  

2 Катя х 
Тунджа 

47.10±1.45 n.s 79.60±1.58 + 50.50±1.25 +++ 

3 Катя х 
Тунджа 

42.50±1.30 n.s 74.50±1.49 n.s 32.50±1.05 --- 

4 Катя х 
Тунджа 

39.60±1.25 -- 74.00±1.60 n.s 35.50±1.15 --- 

5 Катя х 
Тунджа 

38.60±1.16 --- 73.90±1.75 n.s 34.50±1.22 --- 

6 Тунджа х 
Катя 

44.13±1.15 n.s 73.90±1.49 n.s 33.50±1.20 --- 

7 Тунджа х 
Катя 

43.63±1.20 n.s 75.00±1.83 n.s 33.70±1.35 --- 

8 Тунджа х 
Катя 

36.83±1.17 --- 74.80±1.69 n.s 29.50±1.05 --- 

9 Тунджа х 
Катя 

41.63±1.15 n.s 79.50±1.70 n.s 38.50±1.25 ++ 

10 Садово1 х 
Здравко 

50.40±1.29 ++ 76.00±1.55 n.s 51.50±1.29 +++ 

11 Садово1 х 
Здравко 

45.70±1.25 n.s 73.50±1.99 n.s 44.00±1.18 n.s 

12 Садово1 х 
Здравко 

46.03±1.35 n.s 80.20±1.75 + 41.00±1.15 n.s 

13 Садово 1 х 
Здравко 

45.80±1.45 n.s 76.40±1.65 n.s 44.50±1.10 n.s 

14 Здравко х 
Садово 1 

44.70±1.30 n.s 75.50±1.59 n.s 41.50±1.09 n.s 

15 Здравко х 
Садово 1 

48.90±1.16 + 81.10±1.80 + 48.00±1.10 + 

 
            t P5%  = 2.023                t P1%  = 2.708             t P0.1%  = 3.557 
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По отношение на абсолютната маса, като показател за определяне на рандемана 

на брашното с доказано по-голяма маса се отличават вариантите №10 Садово1 х 

Здравко и №15 Здравко х Садово1. При вариантите №2 Катя х Тунджа, №13 Здравко х 

Садово1, №12 Садово1 х Здравко, №11 Садово1 х Здравко и №14 Здравко х Садово1 са 

отчетени по-високи стойности от тези на стандартния сорт но те са статистически 

незначими. Доказано, с ниво на значимост P1%  и P0.1%  са по-ниски стойностите за 

масата на 1000 зърна при вариантите №4 Катя х Тунджа,  №5 Катя х Тунджа и №8 

Тунджа х Катя. Този показател при проучваните линии се колебае от 36.83 до 48.90g. 

Хектолитровата маса е общоприет косвен показател за млевните качества  и 

здравния статус на пшениченото зърно. 

С доказано P5% по-високо хектолитрово тегло е отчетено при вариантите №2 

Катя х Тунджа, №12 Садово1 х Здравко и №15 Здравко х Садово1. Всички останали 

варианти са показали стойности от нивото на стандарта.  

Един от бързите косвени методи за определяне силата на брашното е 

седиментацията. Гоцова, В., С. Берова, (1964) са установили силна положителна 

корелация между високите стойности на седиментационното число и качеството на 

брашното. По високите стойности на този показател определя по-добрите качества на 

брашното. 

Проследявайки данните от табл.15 се вижда, че линия №10 Садово1 х Здравко се 

отличава с най-висока седиментационна стойност (51.5см3), което я определя като 

сравнително висококачествена пшеница. Останалите линии се групират условно в три 

групи.  Към групата със средно качество са вариантите: №1 Садово1, №2 Катя х 

Тунджа, №11 Садово1 х Здравко, №12 Садово1 х Здравко, №13 Садово1 х Здравко, 

№14 Здравко х Садово1 и №15 Здравко х Садово1 със седиментационно число от 40 см3 

до 50 см3 , с понижено качество са: №3 Катя х Тунджа, №4 Катя х Тунджа, №5 Катя х 

Тунджа, №6 Тунджа х Катя, №7 Тунджа х Катя и №9 Тунджа х Катя, чиито 

седиментационно число е от 30 см3 до 40 см3. С ниско качество се отличава линия №8 

Тунджа х Катя, която е със седиментационно число 29.5 см3. 

Проведен е кластърен анализ на проучваните линии  на базата на средните данни 

от трите години на изпитване, отчитайки комплексното влияние на анализираните 

признаци. От дендограмата (фиг.2 ) се вижда, че вариантите условно се разделят на три 

големи групи. В едната група попадат вариантите №12 Садово1 х Здравко, №9 Тунджа 

х Катя, №14 Здравко х Садово1, №13 Садово1 х Здравко, №11 Садово1 х Здравко и №1 
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Садово1. Тези линии по отношение и на признаците маса на 1000 зърна и хектолитрова 

маса са показали стойности от нивото на стандарта. 

Във втората група са линиите №2 Катя х Тунджа, №15 Здравко х Садово1 и №10 

Садово 1 х Здравко, които и по трите анализирани признака са с доказано по-високи 

стойности. 

 

 
 

Фигура 2. Дендрограма, отразяваща групирането на вариантите по признаците: 

маса на 1000 зърна, хектолитрова маса и седиментационно число 

 
Третата по-голяма група включва линиите №8 Тунджа х Катя, №5 Катя х 

Тунджа, №4 Катя х Тунджа, №3 Катя х Тунджа, №7 Тунджа х Катя и №6 Тунджа х 

Катя. Посочените линии са реализирали стойности по посочените признаци или от 

нивото на стандарта или доказано по-ниски стойности. 

За да се получи по-ясна представа за конкретното влияние на проучваните 

признаци в установеното кластериране е проведен анализ на основните компоненти 

(АОК).  От представените в таблица 15  резултати се вижда, че от възможните три 
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компонента, съответстващи на трите проучвани признака, анализът е проведен също до 

третия. До този компонент се обясняват 93% от общото вариране. 

 

Таблица 15 

Резултати от анализа на основните компоненти 

Признаци 
 

Основни компоненти 
1 2 3 

Маса на 1000 зърна 
 

0.917 - 0.307 0.256 

Хектолитрова маса 
 

0.729 0.384 0.024 

Седиментационна стойност 
 

0.935 -0.232 -0.269 

Обяснен % от общия варианс 
 

48% 31% 14% 

 

Признакът седиментационно число има най-голяма относителна тежест за 

посоченото във фиг.1 кластериране на генотиповете. На второ място по тежест е 

признакът маса на 1000 зърна. С първия основен компонент се обяснява 48% от общото 

вариране в проучвания набор от варианти. 

С втория основен компонент се обяснява 31% от общото вариране, като тук 

определящата роля е на хектолитровата маса. 

По третия основен компонент, с който се обясняват 14% от общото вариране 

отново се вижда определящата роля на седиментационното число. 

От направените  две кластерирания  (фиг.1 и фиг.2 ) на проучваните 

регенерантни линии се вижда, че линиите №2 Катя х Тунджа, №15 Здравко х Садово1 и 

№10 Садово1 х Здравко по комплекса от анализираните признаци попадат в една група 

на сходство и са доказано по-добри от останалите.  
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IV. Изводи 

Въз основа на получените резултати от сравнителното изпитване на проучваните 

регенерантни линии пшеница по отношение на някои количествени признаци, свързани 

с добива и качеството на зърното  могат да се направят следните изводи: 

1. Линиите №2 Катя х Тунджа, №10 Садово1 х Здравко, №12 Садово1 х 

Здравко и №14 Здравко х Садово1  са с по-ниско стъбло от стандартния сорт. 

Разликите по отношение на височината с тази отчетена за Садово1 е 

статистически незначима, поради което посочените линии са с височина от 

нивото на стандарта. 

2. Линиите №10 Садово1 х Здравко и №15 Здравко х Садово1 са с доказано Р1%  

по-голяма продуктивна братимост. За линиите №2 Катя х Тунджа, №9 

Тунджа х Катя, №12  Садово1 х Здравко и №14 Здравко х Садово1 макар, че 

е отчетена средно по-висока продуктивност, тя е статистически недоказана. 

3.  По отношение на признака  дължина на главния клас линиите №2 Катя х 

Тунджа, №10 Садово1 х Здравко и №15 Здравко х Садово1 средно за периода 

са се отличили с по-дълъг клас. Останалите линии (с изключение на линия 

№8 Тунджа х Катя) са с дължина на класа от нивото на Садово1. 

4. Линиите №2 Катя х Тунджа, №10 Садово1 х Здравко, №12 Садово1 х 

Здравко и №15 Здравко х Садово1 се отличават с доказано по-голям брой и 

тегло на зърната от главния клас и тегло на зърната от растение в сравнение с 

отчетените стойности за сравнявания с тях стандарт. 

5. Линиите №2 Катя х Тунджа, №10 Садово1 х Здравко и №15  се отличават с 

по-ниско стъбло в сравнение със стандартния сорт Садово1, с по-голям брой 

братя, с по-голяма дължина на главния клас, тегло на зърното от растение и 

маса на 1000 зърна. 

6. Най-силно, пряко и косвено влияние върху теглото на зърното от растение, 

независимо от генотипа са оказали признаците брой и тегло на зърното от 

главния клас, продуктивна братимост и маса на 1000 зърна. 

7. Линиите №2 Катя х Тунджа, №10 Садово1 х Здравко, №12 Садово1 х 

Здравко, №13 Садово1 х Здравко и №15 Здравко х Садово1, средно за 

периода на изследване са показали доказано по-висок добив спрямо 

сравнявания с тях стандартен сорт Садово1. 
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8. Линия №13 Садово1 х Здравко, която е на четвърто място в йерархическия 

ред по добив е с най-висока комплексна оценка по добив и стабилност на 

добива, следвана от линия №15 Здравко х Садово1, което ги определя като 

перспективни за бъдещо изпитване като кандидат сортове или за 

включването им в бъдещи селекционни програми. 

9. Линиите №2 Катя х Тунджа, №12 Садово1 х Здравко, №10 Садово1 х 

Здравко, №14 Здравко х Садово1 и №11 Садово1 х Здравко са със 

сравнително висока обща оценка по адаптивна стабилност и показват 

сравнително постоянен добив при различни екологични условия, който е от 

нивото на комплексния за страната стандарт сорт Садово1. Посочените 

линии могат успешно да се използват като компоненти в селекционни 

програми за продуктивност. 

10. По отношение на хектолитровата маса и показателя седиментационно число 

линиите №2 Катя х Тунджа, №10 Садово1 х Здравко, №12 Садово1 х Здравко 

и №15 Здравко х Садово1 се отличават с доказано по-високи стойности, 

което е указание и за по-добрите хлебопекарни качества на брашното от 

посочените регенерантни линии. 

11.  Чрез прилагането на кластърен анализ е извършено групиране на 

проучваните 15 варианта по признаците: маса на 1000 зърна, хектолитрова 

маса и седиментационно число. Вариантите са се групирали в 3 големи 

групи. В едната от тях са стандартният сорт и линиите при които 

стойностите на посочените признаци са от нивото на стандарта. Във втората 

група са вариантите №2 Катя х Тунджа, №10 Садово1 х Здравко и №15 

Здравко х Садово1, които са с доказано по-високи стойности от стандарта. В 

третата голяма група са вариантите с доказано по-ниски стойности спрямо 

стандартния сорт Садово1. 

12.  Прилагайки АОК е установено, че признакът седиментационна стойност е с 

най-силно влияние в посоченото кластериране. На второ място е признакът 

маса на 1000 зърна, следвано от признака хектолитрова маса. 
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V. Приноси 

 

1. Направена е комплексна оценка по основни биологични и стопански 

признаци на регенерантни линии пшеница, получени по методите на 

растителните биотехнологии. 

2. Използването на  индекса Ysi дава възможност за по-пълна оценка на 

материалите по отношение на комплекса добив – стабилност.  

3. Направена е обобщена оценка по добив и стабилност на проучваните 

регенерантни линии пшеница и са посочени онези от тях, които реализират 

относително стабилно своя продуктивен потенциал, независимо от 

променящите се климатични условия по години. 

4. Съвместното прилагане на кластърен анализ и АОК е необходимо и важно 

изискване при оценка на проучвани селекционни материали. 
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The study was conducted in the period 2010-2013 in the experimental 
field of IPGR "K.Malkov" Sadovo. The analysis included 14 winter 
wheat lines obtained by biotechnological methods. Correlations 
between the main quantitative features that have direct relevance to 
productivity: Data were processed mathematically by of correlation 
and Path- analysis method positive correlations between the indicators 
weight of the grains in the central class bratimost total and number of 
productive brothers; Were found the length of the class was in positive 
correlation with number wheatear; The following parameters: Direct 
influence on the mass of grains of the same class has total bratimost 
direct positive effect and the height of the plant with a direct negative 
effect. 
 


