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Дисертационният труд съдържа 173 страници, в които са включени 

56 таблици, 35 фигури, 18 снимки и 3 приложения. Той е оформен като 

Увод, 9 раздела, публикации по темата и Декларация от автора. Оформени 

са 16 извода, 6 приноса с оригинален характер, 3 приноса с потвърдителен 

характер и 3 приноса с  научно-приложен характер. Списъкът на 

използваната литература обхваща 194 литературни източника, от които 67 

са на кирилица и 127 на латиница.  

Използваната номерация на таблиците и фигурите в автореферата 

отговаря на номерацията в дисертационния труд. 
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УВОД 

Като част от националната колекция по РГР тази на просото (Panicum 

miliaceum L.) е в рамките на групата алтернативни или „малки“ култури, но е 

значима с качествата, които притежава. Просото е специфична култура, известна 

със своите биологични особености - изключителна сухоустойчивост, необходимост 

от поемане на най-малко количество влага за покълване сред останалите житни 

култури, ксерофитен строеж, способност за изпадане в анабиоза и възстановяване 

на развитието си, много къс вегетационен период и ненападение от болести. 

Зърното е с висока хранителна стойност, богато на витамини, съдържа голям брой 

микроелементи, успешно може да се използва в безглутенови диети и е 

единственото зърно с алкална основа. Много са възможностите и за използването 

му. Просото може да се отглежда като първа култура, да се сее при пропадане на 

посеви поради измръзване, градушки или други поражения и да се отглежда като 

втора култура на неполивни площи. Зърното може да се ползва за храна от хората и 

за фураж. Потенциалът на тази култура в сегашно време не е в научните приоритети 

у нас и няма сорт, дори чужд, включен в официалната сортова листа на България.  

Изложеното до тук е мотивация за настоящото изследване, което има за цел 

– създаване на база данни за образците от просо в националната колекция, 

информация за изменчивостта на признаците, анализиране на разнообразието,  

изясняване на зависимостите между отделни показатели, отговорни за 

продуктивността и проучване възможностите за предлагане на варианти за пряко 

внедряване в производството според направлението на използване. 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Цел: Проучване и оценка на 260 образци просо (Paniсum miliaceum L.) от 

националната колекция по морфологични, агробиологични и биохимични 

показатели с оглед ефективно използване на културата в земеделската практика и в 

селекционно-подобрителната дейност. 

За реализирането на набелязаната цел са поставени следните задачи: 

1. Анализ на основни морфологични, биологични, биохимични и 

стопански показатели, които имат значение за производството и селекцията, при 

260 образци от колекцията просо.  

2. Извършване на сравнителна оценка и определяне изменчивостта по 

проучваните морфологични, биологични и биохимични показатели. 

3. Статистическа оценка и проучване на зависимостите и 

взаимодействието между отделните  показатели и влиянието им върху 

продуктивността. 

4. Изграждане на теоретичен модел за оценка влиянието на проучваните 

признаци върху стопанските качества на оптималното растение от просо за 

условията на Централна Южна България. 

5. Проучване възможностите за използване на образци просо от 

националната колекция по направления на отглеждане: - за зърно като първа 

култура, за зърно като втора култура и за целорастенийно прибиране на зелено като 

първа култура. 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  

Проучвани образци 

За осъществяване на изследването са използвани 260 образци просо от 

националната колекция, намираща се в ИРГР Садово. Образците обхващат цялото 

вътревидово разнообразие. Най-голям е делът на образците с разклонена метлица – 

132 бр. или 51 %, а най-малък с разпръсната метлица – 18 бр. (7 %). Сравнително 

еднакъв е броят на образците с наведена, полутопчеста и топчеста метлица 

съответно – 35, 37 и 38, което представлява 13, 14 и 15 %.  

За определяне на биологичния статус и произхода на заложените в 

проучването образци е използвана наличната база данни от паспортна информация 

за вида. 

Характеризиране и оценка 

Характеризирането по морфологични, биологични и стопански показатели е 

извършено съгласно международните дескриптори (IBPGR, 1985 и ТНСС, 1982) за 

вида Panicum miliaceum L. 

За всеки образец са анализирани 25 случайно избрани растения. Проучени са 

следните показатели с окомерни и биометрични измервания, както следва: 

- Осем морфологични показатели определени окомерно по балова скала – 

изравненост на растенията, цвят на листа, форма, положение и плътност на 

метлицата, форма и цвят на зърното и устойчивост на полягане; 

- Десет морфологични и стопански показатели (елементи на 

продуктивността), определени с биометрични измервания - височина на растенията, 

облистеност, продуктивна братимост, разклоненост, дебелина на стъблото, дължина 

и ширина на най-големия лист, дължина на метлицата, тегло на зърното от една 

метлица, маса на 1000 зърна; 

- Продължителност на вегетационния период - брой дни от поникване до 
узряване;  

- Отчетено е нападение от царевичен стъблопробивач на 1 m2; 

- Съдържание на суров протеин и сурова целулоза в зърното; 

 

Използвана агротехника 

Полските проучвания с образците в колекционен питомник са проведени на 

опитното поле на ИРГР Садово в периода 2006 – 2012 г., по технология за 

отглеждане на просо като първа култура. За предшественик е използван грах. След 

прибирането му е извършена дълбока оран на 25 сm дълбочина, а рано на пролет е 

направено чизеловане за заравняване на полето и унищожаване на поникналите 

плевели. Непосредствено преди сеитбата полето е наторено с 30 kg/da амониева 

селитра, последвано от плитко култивиране. Сеитбата е извършена ръчно в 

оптималния за културата срок - края на април, началото на май. Дължината на 

редовете е 7.5 m и 70 сm междуредово разстояние, с осигурена реколтна площ от 5 

m2. След поникването са правени едно или две ръчни окопавания в зависимост от 

валежите и поникналите плевели. За борба с широколистните плевели е използван 

хербицида  2,4 Д в доза 125 g/da във фаза братене на просото. Борба срещу болести 

и неприятели не е извеждана. Изследваните образци са репродуцирани успоредно с 

проучването в колекционен питомник с оглед на дългосрочното им съхранение, за 
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обмен и за осигуряване на семена за сортовите опити. Прибирането на растенията е 

извършено ръчно във фаза пълна зрялост на две трети от метлицата. 

Сортови опити  

Проучване на образци просо за зърно, отглеждани като първа култура 

За реализиране на това проучване са заложени два опита с продължителност 

за всеки от три години. Първият е през периода  2006 - 2008 г. с 10 варианта – 

различни интродуцирани образци от националната колекция просо, отбрани след 

полски наблюдения . Вторият опит се провежда през  2010 - 2012 г. с 12 варианта. 

Подборът на вариантите е направен чисто статистически след анализ на 

стопанските им показатели получени при проучването на образците в колекционен 

питомник. Избрани са образци с висок потенциал по отношение на  

продуктивността, като 6 от тях са сравнително ранозрели и 6 са с по-дълга 

вегетация. Опитите са заложени по блоков метод в четири повторения с 10 м2 

реколтна площ при неполивни условия в опитното поле на ИРГР Садово. За 

референтен сорт е използван руския образец Канелское скороспелое (Кат. № 

88110001), признат за стандарт у нас. Използвана е приетата технология за 

отглеждане с тесноредова сеитба, извършена в края на месец април или началото на 

май, при трайно затопляне на почвата на 10 cm над 14 оС. По време на вегетацията 

са водени наблюдения по морфологични и стопански показатели. Прибирането е 

осъществено с парцелен комбайн при пълна зрялост на 75 % от растенията. 

Проучване на образци просо за зърно, отглеждани като втора култура 

Опитът е заложен през 2010-2012 г. по блоков метод в четири повторения с 

10 м2 реколтна площ при неполивни условия с 10 варианта – различни 

интродуцирани образци избрани от националната колекция просо с направление за 

зърно. Сравняването на вариантите бе осъществено с руския сорт Канелское 

скороспелое (Кат. № 88110001) признат за стандарт у нас. Използвана е 

традиционна технология за отглеждане с оран след прибиране на предшественика, 

ранно пролетно чизеловане и двукратно култивиране за поддържане на полето 

чисто от плевели да края на месец май и началото на юни, когато е осъществена 

сеитбата. Непосредствено преди нея полето е наторено с 30 kg/da амониева селитра, 

последвано от плитко култивиране.  По време на вегетацията са снети 

необходимите морфологични и стопански показатели. Прибирането се осъществи с 

парцелен комбайн при пълна зрялост на растенията. 

Проучване на образци просо за зелено, отглеждани като първа култура 

Опитът е заложен през 2010-2012 г. по блоков метод в четири повторения с 

10 м2 реколтна площ за добив зърно и 1 м2 за определяне добива зелена маса при 

неполивни условия. За сравнение, поради липса на стандарт в това направление, се 

прие средния резултат от вариантите. Приложена е същата технология на 

отглеждане, срок на сеитба и наблюдения по морфологични и стопански показатели 

като при опитите първа култура. Прибирането за зелено е извършено на ръка във 

фаза млечно-восъчна зрялост, а за зърно с парцелен комбайн при пълна зрялост на 

растенията.  

Лабораторни анализи 

Биохимични показатели - на зърното - суров протеин и сурова целулоза; на 

зелената маса - суров протеин, сурови мазнини, сурова целулоза, сурова пепел и 

БЕВ.  
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Абсолютно сухото вещество в растителната маса, влагата, суровия протеин 

на вариантите са определени в биохимичната лаборатория на ИРГР Садово, по 

общо приети методики (Сандев, 1979; Станчев и Бобошевска, 1974).   

Суровият протеин (%) е определен по метода на Келдал; Суровата целулоза 

(%) по метода на Хенеберг и Щоман; хигроскопичната влага е намерено след 

сушене на зелената маса в сушилня при 105 оС до липса на промяна в теглото; 

абсолютно сухото вещество (%) – изчислява се като от 100 се извади 

хигроскопичната влага; сурова пепел (%) – изразява се пепелният остатък след 

умерено изгаряне на фуражната проба при температура 550-600 оС; сурови мазнини 

(%) – означават се всички вещества от изследваната фуражна проба, които се 

екстрахират с обикновен или петролиев етер в апарат на Сокслет; безазотни 

екстрактни вещества (БЕВ) (%) – спадат несъдържащите азот органични 

съединения, които не влизат в състава на суровите мазнини и суровите влакнини. 

Статистическа обработка на данните 

Всички резултати от биометричните измервания на проучваните образци от 

колекцията са обработени математически по метода на вариационния анализ за 

групи с различен брой наблюдения съобразен по Лидански (1988) и Запрянов, 

Маринков (1978),  а при сравнителните сортови опити е направен дисперсионен 

анализ по Генчев и др. (1975) и Димова и др. (1999).  

За охарактеризиране варирането на показателите при вариационния анализ 

са определени средната аритметична стойност на съответния показател, 

дисперсията на вариране, средното квадратно отклонение, минимална, максимална 

стойност и размах на варирането, вариационен коефициент, средната грешка и 

показател на точността в проценти. Вариационен анализ е направен на всички 260 

проучвани образци, обособени в две групи. Първата включва петте подвида на 

просото – P.miliaceum ssp. patentissimum Pop., P. miliaceum ssp. effusum Alef., P. 

miliaceum ssp. contractum Alef., P. miliaceum ssp. ovatum Pop. и P. miliaceum ssp. 

compactum  Korn., а втората основните цветове на зърното – бял, кремав, жълт, сив, 

червен и черен (кестеняв). 

Математическата обработка на данните е извършена с помощта на 

статистическа програма SPSS 19.0 for Windows.  За резултатите от морфологичните 

и някои стопански показатели е използван корелационен анализ, съобразен с Генчев 

и др. (1975) за установяване на връзките между измерените показатели и добива от 

една метлица. Зависимостите между морфологичните признаци са измервани с 

коефициент на корелация (Martinov, 1978). 

С помощта на статистическа програма SPSS 19.0 for Windows са установени 

фенотипните корелации и Path-коефициентите между елементите на добива на 

зърно от едно растение. Косвените ефекти върху добива представляват разликата 

между фенотипните корелации и преките ефекти на отделните признаци (Martinov, 

1978). С тази програма е построен и моделът на растението, характеризиращо се с 

висок добивен потенциал (Stamatov, Deshev, 2010). 

 

IV. ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Почвено-климатичните условия влияят в много голяма степен върху 

развитието на растенията, като особено силно това е изразено при късно-пролетните 

култури. Настоящето проучване е проведено в опитното поле на ИРГР Садово. То 
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се намира в централните части на Горнотракийската низина. Районът има равнинен 

характер с надморска височина 141 m и географски координати  42.09° северна 

ширина и 24.57° източна дължина по Гринуич (GPS). Почвеният тип, върху който 

са проведени полските опити, е канелено – горски, наричани още канелени 

смолницоподобни почви или ливадно-канелена смолницоподобна почва (Рачовски, 

2005). Според проучванията на Койнов (1956) и Златев (1958) тези почви се 

характеризират със сиво-черно оцветяване на хумусния  хоризонт, достигащ на 

дълбочина до 60 - 80 сm, след който се разполага основната скала (мергелна маса) 

60-150 сm, профил характерен за типичните смолницоподобни канелени горски 

почви. Това са сравнително плитки почви с мощност 60 – 80 cm и могат да поемат 

до 90-110 m3/da вода при ППВ. Реакцията на почвата е близка до неутралната с pH –  

6.5.   

Климатът в Горнотракийската низина е преходно континентален. Той се 

характеризира с мека зима, хладна пролет и горещо лято (Станев и др. 1991). В 

Садово е отчетена и най-високата максимална температура измерена официално в 

България – 45.2 оС през 1916 г. 

Просото е култура, която най-пряко се влияе от метеорологичните условия 

през годината от април, времето за начало на сеитба, до август, когато се жънат най-

късните образци. Направената съпоставка, между метеорологичните условия на 

важните за просото месеци през различните години на проучването и 

многогодишните данни за този период в Садово, е показана на Таблица 7. Сумите 

от средномесечните валежи за периода от април до август през всички години на 

проучването са по-ниски от многогодишните данни и само през 2011 г ги 

превишават, но само с 5.7 mm. Сумите от средномесечните температури за тези 

месеци са чувствително по-високи от многогодишните през всичките години на 

проучване.  

 

Таблица 7.   Сума от средномесечните валежи и температури за периода от   април  

до август и многогодишните данни за този период в Садово 

 

№ Година Сума валежи  

mm 

Температурна сума оС 

1 2006 237.7 99.6 

2 2007 195.0 108.3 

3 2008 176.1 103.8 

4 2010 199.0 102.8 

5 2011 252.7 100.9 

6 2012 229.1 108.9 

 Средно за 6 години 214.9 104.0 

 Многогодишни данни 247.0 96.2 

 
Средната сума на валежите през тези месеци за шестте години е 214.9 mm, 

което е с 32.1 mm по-малко от многогодишните, като варирането по години не е 

съществено. Подобно е положението и при температурата, но с обратен знак. 

Средната температурна сума е 104.0 оС или превишава многогодишната със 7.8 оС., 
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като варирането по години и тук е незначително. От направения анализ може да се 

заключи, че метеорологичните условия през годините на изследване са сходни и 

данните са съпоставими. 
 

V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Настоящото изследване протича в две основни направления: 

- Характеризиране на представителна извадка от 260 образци просо в 
колекционен питомник по морфологични и стопански параметри с окомерни и 

биометрични изследвания; 

- Оценка на перспективни образци в сравнителни сортови опити според 
направленията на използване - за зърно като първа и втора култура и 
целорастенийно като първа култура.  

1. Статус на националната колекция просо  
Колекцията от просо (Panicum miliaceum L.), която се съхранява в 

генбанката на ИРГР, Садово, е малобройна в сравнение с останалите зърнено-житни 

култури. Събирането и съхранението й започва през 60-те години на миналия век 

към секцията по генетични ресурси на Института по генетика, София. След 

пребазирането на РГР в ИРГР Садово през 1977 г. са прехвърлени 57 образци просо, 

с произход от Русия, Германия, Румъния, Китай, Турция, Полша, Унгария, Чехия и 

Кения. След 1977 г. до сега са изписвани образци от Русия, Унгария, Германия, 

Полша, Чехия и други държави, но най-много са пристигнали от ВИР, Санкт 

Петербург като целенасочено техния произход е избиран да представляват всички 

континенти - Европа, Азия, Африка, Австралия, Северна и Южна Америка. С 

изграждането на генбанка през 1984 г. се създават условия за съхранение в 

дългосрочен план на растителната зародишна плазма. Към настоящия момент 

колекцията от просо съдържа 505 образци в условия на дългосрочно съхранение 

(при минус 18 оС), средносрочно съхранение (при плюс 5 оС) и  в работна колекция. 

Според типа на материалите (ниво на селекция) колекцията просо съдържа местни 

форми, сортове и такива с неизвестен статус и произход. От България са 

колекционирани 12 образци от експедиции през периода 2010-2014 г., а през 2010 г. 

по проект на CЕЕD Net (с координатор Шведската генбанка) са събрани 8 местни 

форми от страните на Балканите. 

В настоящото проучване са включени 260 образци като най-голям е  делът 

на тези от Русия, Унгария и Германия, а има представители и на още шест държави 

донори (Таблица 8). Те обхващат материали с различно ниво на селекция и 

наличното подвидово разнообразие. 

Таблица 8.   Разпределение на проучваните образци просо по произход 
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Поддържането и съхранението ex situ на зародишната плазма от просо, 

допълването на паспортните данни и създаването на база данни с оценъчна 

информация е в основата на популяризирането на нейното значение с научни факти 

и разкрива нейното подходящо място в земеделските практики и в подобрителната 

работа.  

2. Характезиране и оценка на представителна извадка от колекцията 

просо (Panicum miliaceum L.) по агробиологични признаци в колекционен 

питомник  

Морфологичните, биологични и стопански характеристики на всеки образец 

просо се определят съгласно утвърдени международни класификатори. Една част от 

показателите - изравненост, цвят на лист, форма, положение и плътност на 

метлицата,  форма и цвят на зърното, устойчивост на полягане се определят 

окомерно по балова скала. Друга част от показателите са измерими - височина, 

облистеност, продуктивна братимост, разклоненост и дебелина на стъблото, 

дължина и ширина на най-големия лист, дължина на метлицата, вегетационен 

период, добив от една метлица, съдържание на суров протеин и сурова целулоза в 

зърното, абсолютна маса и нападение от царевичен стъблопробивач.  

 

Изравненост на образците 

Изравнеността на проучваните образци е показател характеризиращ  

еднородността и автентичност им. Отчетено е, че проучваните 260 образци са 

изравнени и не се наложи бракуване по този показател. 

 

Цвят на листа 

Хлорофилът е пигмента, който определя зеления цвят на растенията и 

участва във фотосинтезата. Неговата интензивност, а от там и ефективност, 

определя наситеността на зеления цвят в растенията. С използване на балова скала 

проучваните образци просо, според интензивността на зеления цвят на листа, се 

делят на такива със светлозелен (бал 11) – 1 образец,  със зелен цвят (бал 13) -  160 

образци и с тъмно-зелен цвят (бал 14) – 99 образци. Разпределението на образците 

по цвят на листа в различните подвидове просо са представени в Таблица 9.    
 

Таблица 9.   Разпределение на проучваните образци по подвидове  

 и цвят на лист 

№ Panicum miliaceum L. 

Подвид 

Брой образци според цвета на листа 

Светло-зелен 

Бал 11 

Зелен 

Бал 13 

Тъмно зелен 

Бал 14 

1 ssp. patentissimum Pop. 0 17 1 

2 ssp. effusum  Alef. 0 63 69 

3 ssp. contractum  Alef. 1 23 11 

4 ssp. ovatum Pop. 0 29 8 

5 ssp. compactum Korn. 0 28 10 

 ОБЩО 1 160 99 
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Зеленият цвят преобладава за образците от всички подвидове. Най-голяма е 

групата образци с тъмно зелен цвят при подвида P.miliaceum ssp. effusum  Alef. При  

P.miliaceum ssp. ovatum Pop. и P.miliaceum ssp. compactum Korn. две трети от 

образците са със зелен цвят, а една трета с тъмно-зелен. За подвида P.miliaceum ssp. 

contractum  Alef. е характерен зеления цвят на листа, а образците с тъмно-зелен са 

два пъти по-малко, като при този подвид е единствения образец със светлозелен 

цвят на листа при  № 91110017. 

 

Форма на метлицата 

Формата на метлицата е един от основните таксономични белези за просото. 

Според нея вида се разделя на пет основни подвида – с разпръсната, разклонена, 

наведена, полутопчеста и топчеста метлица. При проучваните образци най-голям е 

броят с разклонена метлица – 132 (50.8 %); с почти еднакъв брой са тези с наведена 

– 35 образци; полутопчеста – 37 образци;  топчеста – 38 образци и с най-малък брой 

са образците с разпръсната метлица – 18 (6.9 %). Това показва, че в настоящото 

проучване са включени всички подвидове просо и резултатите са представителни 

както за вида като цяло, така и за вътревидовото разнообразие. 

 

 

Положение на метлицата 

Метлицата на просото освен по форма се отличава и с разположението й в 

пространството. Положението зависи от типа на метлицата, от дължината на 

разклоненията, от оплoждането на цветовете, от тежестта на зърната. Най-голям 

брой образци са с наведена метлица – 94 (36.15 %); с леко наведена метлица са 87 

(33.46 %); с изправена метлица са 46 (17.69 %) и със силно наведена метлица  са 33 

(12.69 %). Разпределението на проучваните образци по положение на метлицата в 

подвидовете просо е представено на Таблица 10. 

 

Таблица 10.   Разпределение на проучваните образци по подвидове и положение на 

метлицата 
 

№ Panicum miliaceum L. 

Подвидове 

Брой образци според положението на 

метлицата 

Изправена Слабо 

наведена 

Наведен

а 

Силно 

наведена 

1 ssp. patentissimum 

Pop. 

18 0 0 0 

2 ssp. effusum  Alef. 0 42 84 6 

3 ssp. contractum  Alef. 0 0 8 27 

4 ssp. ovatum Pop. 2 34 1 0 

5 ssp. compactum Korn. 26 11 1 0 

 ОБЩО 46 87 94 33 

 
Установено бе, че за всеки от подвидовете е характерно определен тип 

положение на метлицата, различията са сравнително малко или са в близкостоящи 
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групи. За ssp. patentisimum Pop.  всички образци са с изправена метлица (; за ssp. 

effusum Alef. - 84 са с наведена метлица, 42 - със слабо наведена метлица и 6 - със 

силно наведена метлица; За ssp. contractum  Alef. - 27 образеца са със силно 

наведена метлица, 8 - с наведена; За ssp. ovatum Pop. - 34 са със слабо наведена 

метлица, 2 - с изправена, а 1 - с наведена; За ssp. compactum Korn. - 26 са с 

изправена метлица, 11 - със слабо наведена и 1 - с наведена.  

 

Плътност на метлицата  

Плътността на метлицата в най-голяма степен зависи от дължината на 

разклоненията, от ъгъла, под който те излизат и от броя на оплодените зърна. 

Установено е, че най-много образци притежават средно рядка метлица – 108 бр. 

(41.5 %),  с плътна метлица са 75 бр. (28.8 %), с много плътна - 32 бр. (12.3 %), с 

рядка - 27 бр. (10.4 %) и с много рядка - 18 бр. (6.9 %). За  подвида P. miliaceum ssp. 

patentisimum Pop. е характерна много рядка метлица; при P.miliaceum ssp. 

contractum  Alef.- плътна метлица; при  P.miliaceum  ssp. effusum  Alef. най-много 

образци са със средна плътност; при  P.miliaceum ssp. ovatum Pop. – преобладават 

тези с плътна метлица; за P.miliaceum ssp. compactum Korn. е характерна много 

плътната метлица. 

 

Форма на зърното 

Просото принадлежи към дребносеменните култури и зърното му притежава 

типичното устройство за зърнено-житните – обвивка, ендосперм и зародиш. То е 

плевесто, подобно на това при ечемика и ориза, и се различава от голото зърно на 

повечето житни култури. По време на узряването цветните плеви обхващат плътно 

зърното, но не се сливат с него. Те са богати на силиций и това придава  

лъскавината му. При проучваните образци най-застъпената форма е овалната – 192 

бр. (73.9%), на второ място е закръглената с 65 бр. (25 %) и най-малко са с 

удължено-овална форма – 3 бр. (1.1 %). 

 

Цвят на зърното 

Цветът на зърното е показател от значение не само като таксономичен белег, 

но и от стопански и търговски интерес. Твърде често пазарните оферти за покупка 

на просо се отнасят към зърно с точно определен цвят. 

 
 

Фиг. 13.  Разпределение на проучваните образци по цвят на зърното 

Бял 15 бр. 
Кремав 40 

бр. 

Жълт 65 
бр. 

Сив 33 бр. 

Червен 76 
бр. 

Кестеняв  
31 бр 

Брой образци 
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Просото е култура, която по този показател обхваща голям спектър, като се 

наблюдават образци притежаващи зърно с цветове от бяло, през кремаво, различни 

варианти на жълто, сиво, червено до черно, а нюансите обхванати по 

класификатора са 21 на брой. На Фиг. 13 е показано разпределението на образците 

по 6 основни цвята на зърното – бял, кремав, жълт, сив, червен и черен или 

кестеняв.  
Отчетено бе, че най-голям брой образци сред проучваните имат червен и 

жълт цвят, съответно 76 (29.2 %) и 65 (25.0 %). Следват тези с кремав цвят - 40 

образци, със сив са 33 образци и с черен (кестеняв) цвят – 31 образци. Най-

малобройна е групата на образците с бял цвят - 15 (5.8 %). 

При направено проучване какво е разпределението на образците с различен 

цвят по подвидове бе установено, че само P.m. ssp. effusum Alef.  и  P.m. ssp. 

contractum  Alef притежават цялото цветово разнообразие, а жълтия цвят единствен 

се намира във всички подвидове. 

 

Устойчивост на полягане 

При просото полягането е показател, който се влияе от дебелината на 

стъблото, от височината на растенията, от наследствените фактори, от нападението 

на царевичен стъблопробивач и най-значително от метеорологичните условия. През 

периода на проучване при всички  образци  е  отчетена  висока степен  на  

устойчивост  на  полягане. 

 

Обобщение за морфологичните показатели определени окомернито:  

Независимо, че колекцията от просо (Panicum miliaceum L.) е сравнително 

малобройна, тя съдържа голямо разнообразие от зародишна плазма по основните 

таксономични признаци за вида, отчетени окомерно. По форма на метлицата, 

изследваните образци обхващат пълното разнообразие при просото. С най-голям 

дял са образците с разклонена метлица (50.8 %), следвани от тези с топчеста (14.6 

%), полутопчеста (14.2 %) и наведена (13.46 %) метлица, а най-малък е делът на 

тези с разпръсната метлица – 6.9 %. За всеки подвид просо е характерен определен 

тип метлица - при ssp. рatentissimum Pop. - всички образци са с изправена и много 

рядка метлица; при ssp. сontractum  Alef.  всички образци са с наведена и плътна 

метлица. При другите три подвида са установени различия с една водеща форма, а 

най-голямо различие е констатирано при ssp. еffusum Alef. По цвят на зърното 

разнообразието е съществено. Преобладаващи са образците с червен и жълт цвят - 

54.23 %, но са отчетени образци в цялата цветова гама. Най-малко са тези с бял цвят 

на зърното – 15 броя. При образците с разклонена и наведена метлица са 

констатирани образци с всички основни цветове, а само жълтият цвят присъства 

във всички подвидове. По форма на зърното доминират образците с овална форма 

(73.85 %), следвани от тези със закръглена форма. Проучваните образци са 

устойчиви на полягане. 

2.2. Морфологични показатели и структурни елементи на 

продуктивността - биометрични измервания 

При изпитването на образците в колекционен питомник са изследвани 14 

измерими  показатели. Направен е вариационен анализ на проучените образци, 
групирани по подвидове и по цвят на зърното. 
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2.2.1. Морфологични биометрични показатели 

Височина на растенията 

Височината на растенията е важен показател, който е пряко свързан с 

устойчивостта на полягане, облистеността и направлението на използване. 

Разпределението на проучваните образци  по височина е отразено на фиг. 14.  

 

 
 

Фиг. 14.  Разпределение на проучваните образци според височината на растенията 

 
Сред тях няма много ниски и много високи образци. Най-многобройна е 

групата със средна височина, където са отчетени 156 образци или 60 % от 

проучваните образци, следвана от ниските – 78 (30 %) и високите – 26 (10 %). От 

вариационния анализ на проучваните образци се установява, че средната им 

височина е 88.67 cm, минималната 51.80 cm, максималната 122.70 cm, а размахът е 

70.90 cm. От данните за вариационния коефициент може да се заключи, че 

вариабилноста на проучваните образци по този признак е средна, което е 

потвърждение за разпределението на образците по височина в три групи, а не в пет 

(както е разпределението по дескриптор). Точността на проучването е висока. 

Облистеност – брой листа на централното стъбло 

Броят на листата е важен и слабо изменчив показател, касаещ от една страна 

фотосинтезиращата повърхност, влияеща на изхранването на растенията и от друга 

възможността за получаване на повече биомаса от единица площ при използване на 

просото за зелена маса. Установи се, че сред проучваните образци, такива с много 

слаба облистеност няма, а със слаба са само 4. Най-голям е броят на образците със 

средна облистеност – 140 и със силна  облистеност  –  101. С  много  силна  

облистеност  се  открояват  15  образци. Общо 44.6 %  от изпитваните образци са с 

облистеност над средната, което е добър показател за условията на Южна България. 

С най-слаба  облистеност  е  № 96110077  с  4.13  листа  средно  за  трите  години  на  
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Таблица 18.   Вариационен анализ на проучваните образци по подвидове относно облистеност на централното стъбло 

№ Ст. величини Всички ssp. patentissimum 

Pop. 

ssp.  effusum   

Alef. 

ssp. contractum 

 Alef. 

ssp. ovatum  

Pop. 

ssp.compactum 

 Korn. 

1 n  260 18 132 35 37 38 

2  x  6.98 5.76 7.27 6.97 6.95 6.59 

3 C  1.12 0.83 1.16 0.54 1.25 0.49 

4 σ   1.06 0.91 1.07 0.73 1.12 0.70 

5 xmin   4.13 4.13 5.00 6.00 5.20 5.10 

6 xmax   9.90 7.10 9.90 9.10 9.90 8.70 

7 R  5.77 2.97 4.90 3.10 4.70 3.60 

8 CV  15.16 15.84 14.78 10.49 16.10 10.60 

 9 m  0.07 0.22 0.09 0.12 0.18 0.11 

10 Ps          0.94 3.73 1.29 1.77 2.65 1.72 

 

Таблица 19.   Вариационен анализ на проучваните  образци по цвят на зърното относно облистеност на централното стъбло 

№ Ст. величини Всички Бял Кремав Жълт Сив Червен Черен 

1 n  260 15 40 65 33 76 31 

2  x  6.98 8.10 6.97 7.03 6.39 6.72 7.62 

3 C  1.12 1.49 0.84 1.43 0.99 0.44 1.10 

4 σ   1.06 1.22 0.92 1.19 0.99 0.66 1.05 

5 xmin  4.13 5.50 5.10 4.13 4.73 5.20 5.60 

6 xmax   9.90 9.60 9.90 9.90 9.10 9.10 9.30 

7 R  5.77 4.10 4.80 5.77 4.37 3.90 3.70 

8 CV 15.16 15.08 13.15 16.99 15.57 9.81 13.76 

 9 m  0.07 0.32 0.14 0.15 0.17 0.08 0.19 

10 Ps   0.94 3.89 2.08 2.11 2.71 1.12 2.47 



                                                                                                                                                   

проучване, а с най-голям брой листа се характеризират №  123 и № 156, средно с по 

9.9 листа на стъблото.  

Направеният вариационен анализ  показва, че проучените образци 

притежават средно по 6.98 листа на растение, с минимум -  4.13 и максимум - 9.9  

(Таблица 18). Облистеността варира в тесни граници, което се потвърждава и от 

ниските стойности на десперсията, средното квадратно отклонение и средната 

вариабилност (вариационен коефициент - 15.16).   

От вариационния анализ за групи с различен брой наблюдения, където 

образците са групирани по подвидове, се вижда, че с най-малък брой листа на 

централното стъбло е ssp. patentissimum Pop. – 5.76, като към него се отнасят и 

четирите образци със слаба облистеност. При този подвид са констатирани освен 

най-ниската средна облистеност, най-ниския минимум, най-ниския максимум, най-

малкия размах и може да се заключи, че това е подвидът с най-слаба облистеност. 

Най-добре облистени са образците от подвид ssp. еffusum  Alef. – средно със 7.27 

листа. Степента на разнообразие и при петте подвида е много ниска, като достига 

своя минимум от 0.49 за дисперсията на ssp. сompactum Korn. Вариабилността на 

показателя е ниска за ssp. сontractum Alef. и ssp. сompactum Korn. и средна за 

останалите три подвида. Точността е висока, като за групата с разпръсната метлица, 

която е с най-малко образци, е средна. 

От вариационния анализ за групи с различен брой наблюдения, където 

образците са групирани по цвят на зърното, се отчита, че в групата с бяло зърно 

облистеността е най-добра - средно 8.1 листа на растение (Таблица 19). При групата 

с жълт цвят на зърното са установени образци както с най-малко така и с най-много 

листа, съответно с най-голям размах, най-високото средно квадратно отклонение и 

най-високия вариационен коефициент. При всичките групи с различен цвят на 

зърното има образци, които са много силно облистени (с над 9 листа на 

централното стъбло). Вариабилността на показателя за всички групи с различен 

цвят на зърното е средна, а за тази с червен цвят е ниска.  

 
Продуктивна братимост 

Просото е култура с висок потенциал на братимост, за реализирането на 

който са необходими оптимални  условия – температура (от 12 до 20 оС) и наличие 

на влага във фаза братене, които в района на Централна Южна България често 

липсват. Това се потвърждава за изследвания период с валежите през месец май, 

които през всичките години са по-ниски от многогодишните и само през 2012 г. ги 

превишават.  

От изпитваните образци 230 (88.46%) са със слаба братимост до 2 братя. Със 

средна братимост са 28 образци, а такива със силна и много силна братимост няма. 

С най-висока братимост е № 94110055 - с 3.6 продуктивни братя, а два от образците 

- № 96110054 и № 99110003 са без братя и през трите години на изследване. Като 

цяло за условията на Садово братимостта на просото е ниска. 

Вариационният анализ показва, че средната братимост на изпитваните 

образци е 1.22, т.е тя е слаба и се движи в границите 0 и 3.6 братя. Размахът е почти 

три пъти по голям от средното аритметично и стойностите на вариационния 

коефициент са високи (53.604). Степента  на  разнообразие  е  ниска, средната 

грешка е малка, а точността на изследването  средна.  
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Разклоненост на стъблото 

Просото има способността освен да брати да образува и разклонения по 

стъблото. Най-често разклоненията се разполагат във връхната част, излизат от 

възлите и се състоят от къса дръжка, лист и метлица. Появата на разклонения 

основно е свързано с благоприятни метеорологични условия  към края на 

вегетацията, които при просото са свързани с обилни валежи.  

От стопанска и селекционна гледна точка, това явление е нежелателно, 

понеже новата метлица узрява много по-късно и забавя жътвата при отглеждане за 

зърно. При отглеждането за зелено разклоненията и метлиците при тях са 

предпоставка, както за увеличаване на добива зелена маса, така и за повишаване 

качеството на продукцията. 

 При 17 образци разклоненост отсъства и през трите години на изпитване. 

Преобладаващата част от образците – 223 (85.77 %) имат слаба разклоненост. 

Отчетени са и 20 образци със средна разклоненост, а силно и много силно 

разклонени образци не са констатирани. Най-много - 2.8 разклонения, са 

регистрирани при  № 88110027. В условията на Садово разклоняването по 

централното стъбло на просото е слабо. 

Вариационният анализ показва, че средната разклоненост на стъблата при 

проучваните образци е слаба - 0.97. Степента на разнообразие и средното квадратно 

отклонение са с ниски стойности и както при братенето, вариационния коефициент 

е висок (64.69), вследствие на големия размах превишаващ средното аритметично 

почти три пъти. Точността на изследването  е задоволителна 

 

Дебелина на стъблото 

Дебелината на стъблото е показател свързан с устойчивостта на полягане, 

височината на растенията, броя на листата по стъблото и нападението от царевичен 

стъблопробивач. Много тънки и много дебели образци сред проучваните няма. Най-

представителна е групата със средно по дебелина стъбло (от 4 до 6 mm) 

притежавано от  155 образци (59.62%). С тънко стъбло са 70 образци (26.92%), а с 

дебело - 35 образци (13.46%). Десет образци са с дебелина на стъблото под 3 mm, а 

с най-малка дебелина от 2.6 mm са образците с номера: № 91110013, № 91110014, 

№ 91110015 и № 91110023. С дебелина над 7 mm са 4 образеца, а с най-голям 

диаметър от  7.6 mm е № 126.  

От вариационния анализ се вижда, че средната дебелина на стъблото при 

проучваните образци е 4.75 mm, а минимумът и максимумът са съответно  2.6 и 7.6 

mm. Степента на разнообразие и средното квадратно отклонение са с ниски 

стойности, а вариабилността, изразена с вариационния коефициент, е на границата 

между средна и висока. Средната грешка и показателят на точността показват 

висока точност на изследването при проучваните 260 образци. 

 

Дължина на най-големия лист 

Листата на просото излизат по един от всеки възел на стъблото и се състоят 

от влагалище, обхващащо плътно стъблото и петура. Измерва се най-дългият лист, 

който най-често съвпада с флаговия. Установено е, че 21 образци са с много къс 

лист, а най-голям брой образци 161 (61.92 %)  са с къс лист. Със среден лист са 72 

образци, дълъг притежават 6, а с много дълги листа образци няма. С най-дълъг лист 
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достигащ 49.6 cm  е № 119, а с най-къс е № 96110076 с 13.2 cm. От получените 

данни може да се направи извода, че в условията на Садово просото образува къс 

лист и  образци с много дълъг лист не са установени.  

Вариационният анализ показва, че средната дължина на най-дългия лист при 

изследваните образци е 27.4 cm, минимума е 13.2 cm, а максимума 49.6 cm. 

Размахът на показателя е 36.4 cm, което означава, че най-дългия лист е почти 4 пъти 

по-дълъг от най-късия. Степента на разнообразие е висока, вариабилността  на 

границата между средна и висока при висока точност на изследването. 

 

Ширина на най-големия лист  

Ширината на листа е другия показател пряко свързан с листната повърхност 

и с изхранването на  растенията. Прието е според дескриптора лист с ширина до 1 

cm да се счита за много тесен, при ширина от 1 до 2 cm за тесен, от 2 до 3 cm за 

среден , от 3 до 4 cm за  широк  и над 4 cm за много широк. С много  тесни  листа  

са  само  4  образеца, а  образци  с широк и много широк лист няма. Най-широко 

застъпената група е на образците с тесен лист - 205 образеца (78.85%). Със среден 

лист са отчетени  51 образци (19.62%). С най-широки листа са образците № 

94110019, № 146 и № 126 съответно с 2.8, 2.7 и 2.5 cm. С най-тесни листа са № 

96110076 - 0.91 cm и № 91110014 с 0.95 cm.     

От вариационния анализ  е установено, че средната ширина на листа при 

проучваните образци е 1.7 cm, минимумът е 0.91 cm, максимумът е 2.8  cm. 

Степента на разнообразие и средното квадратно отклонение са с ниски стойности, а 

вариабилността на показателя е средна. Точността на направения анализ е висока. 

 

Дължина на метлица 

При просото е прието, че образците с разпръсната, разклонена и наведена 

метлица, от подвидовете ssp. patentissimum Pop., ssp. effusum  Alef. и ssp. contractum 

Alef., са с дълги метлици, а тези с полутопчеста и топчеста метлици, отговарящи на 

ssp. оvatum Pop. и ssp. сompactum Korn., са с къси метлици. Това е наследствен 

признак, който в по-малка степен зависи от метеорологичните условия. 

Разпределението на проучваните образци по дължина на метлицата е представено 

на Фиг. 21.  
 

 
 

Фиг. 21.  Разпределение на проучваните образци по дължина на метлицата 
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Установено е, че с много къса метлица са 11 образци (4.23 %), с къса - 56 

(21.5 %), със средна - 68 (26.1 %), с дълга - 87 (33.5 %) и с много дълга са 38 (14.6%) 

образци. Дължина на метлицата е морфологичния показател, който има 

сравнително най-равномерно представяне в отделните групи по дискриптора и 

който единствен има представители във всички групи от класификатора.  Образците 

с най-голяма дължина са - № 168, № 94110007 и № 94110019, съответно с 38.9, 37.9 

и 37.2 cm, а с най-малка - № 84110058 с 11.2, № 96110015 и № 96110018 с по 11.8 

cm.   

С вариационен анализ е установено, че средната дължина на метлицата при 

изследваните образци е 24.3 cm, минимума е 11.2 cm, а максимума - 38.9 cm. 

Размахът на показателя е по-голям от средното аритметично, а максимумът е почти 

3.5 пъти по-голям от минимума. Степента на разнообразие е голяма, а 

вариабилността е на границата между средна и висока. 

Вариационният анализ за групи с различен брой наблюдения, групирани по 

подвидове, потвърждава, че образците от трите подвида с дълга метлица са със 

средни стойности над средните общо за вида. Образците от двата подвида с къса 

метлица имат средни стойности чувствително под средните за вида.  

 

Обобщение за морфологичните биометрични показатели:  

  Проучването на височината при просото с групиране на образците по 

подвидове показва, че най-високи са образците с разклонена и наведена метлица, а 

най-ниски са тези с разпръсната и топчеста, което съответства на стойностите на 

статистическите величини - средното квадратно отклонение и размах, които са най-

високи за подвида с разклонена метлица (ssp. еffusum  Alef.), а най-ниски за подвида 

с топчеста метлица (ssp. сompactum Korn.). При групирането по цвят на зърното е 

установено, че най-високи са образците с бяло зърно.  Най-подходящи за 

използване на зелено са: образците от подвида с разклонена метлица (ssp. еffusum 

Alef.) и всички образци от групата с бяло зърно.  

  Анализът на бройката листа по централното стъбло показва, че за 

условията на Южна България по този показател просото се представя много добре, 

като почти половината от проучваните образци са с брой листа над средното. 

Облистеността е със средно разнообразие и вариране. С най-слаба облистеност е 

подвидът с разпръсната метлица (ssp. рatentissimum Pop.), а най-облистен е 

подвидът с разклонена метлица (ssp. еffusum Alef.). При групирането по цвят на 

зърното е установено, че най-облистена е групата с бяло зърно, а  най-разнообразна 

е групата с жълт цвят на зърното, която е и с най-висок вариационен коефициент. 

  Продуктивната братимост на изпитваните образци е отчетена като слаба, а 

преобладаващата част от тях имат 1 до 2 братя. Анализът на изпитваните образци 

показва, че степента на разнообразие е ниска, вариациония коефициент – висок.  

При групирането по подвидове и цвят няма група, която да се откроява. 

  Подобно на братимостта разклонеността на стъблото се влияе значително 

от метеорологичните условия. От проучваните 260 образци просо - 85.7 % показват 

слаба разклоненост на стъблото с 1 или 2 разклонения, а при 17 образци липсва 

разклоненост и през трите години на проучване. Установено е че, само при 20 

образци или 7.7 % има средна разклоненост, а силно и много силно разклонени 

образци няма. 
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  Констатирано е че, най-характерната дебелина на стъблото е средната с 

диаметър между 4 и 6 mm (59.6 % от образците) . Отчетено е, че образци с много 

тънко и много дебело стъбло сред проучваните няма. При групите по подвидове с 

най-тънко стъбло се отличава ssp. рatentisimum Pop. Най-голяма дебелина на 

стъблото е отчетена за ssp. сontractum Alef.  При групите по цвят на зърното, с най-

дебело стъбло се открояват образците от групата с бяло зърно, следвана от тези с 

черно и кремаво зърно, а с най-тънко стъбло е групата със сиво зърно.    

  Показателите дължина и ширина на най-дългия лист показват средна 

изменчивост. Образците с най-дълъг лист са от ssp. еffusum  Alef., а с най-къс лист 

са образците от ssp. рatentissimum Pop. и ssp. сompactum Korn.;  с най-широк лист са 

образците от ssp. оvatum Pop., а с най-тесен лист са образците от ssp. рatentissimum 

Pop.  

  Дължината на метлицата в по-малка степен зависи от метеорологичните 

условия. Образците с разпръсната, разклонена и наведена метлица, от подвидовете 

ssp. patentissimum Pop., ssp. effusum  Alef. и ssp. contractum Alef., са с дълги метлици, 

а тези с полутопчеста и топчеста метлици, отговарящи на ssp. оvatum Pop. и ssp. 

сompactum Korn., са с къси метлици. 

 

2.2.2. Вегетационен период 
В голяма степен при просото метеорологичните условия оказват съществено 

влияние върху продължителността на вегетацията и в зависимост от валежите и 

температурите тя варира значително по години. Просото има и уникалната 

способност да узрява за много кратко време, като има образци които могат да 

приключат вегетацията си за по-малко от месец и половина. Това прави 

вегетационния период един от най-важните показатели при тази култура.  

Разпределението на проучваните образци според дължината на вегетацията е 

представено на Фиг. 22.  

 

 
 

Фиг. 22.  Разпределение на проучваните образци по дължина на вегетацията 
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Направените проучвания показват, че образци с много кратък и много дълъг 

вегетационен период няма. Най-голям е броят на образците със средна дължина на 

вегетацията - 142 броя (54.62 %) от изследваните. На второ място се нареждат тези с 

кратка вегетация, към които принадлежат 96 образци (36.92 %), а с дълга вегетация 

са 22 образци (8.46 %). Отчетени са 13 образци с вегетационен период под 50 дни, 

като с най-кратка вегетация се открояват  № 125 с 45 дни, № 96110076 - 46 дни и № 

84110057 - 46.6 дни. Установени са и 9 образци с вегетация над 75 дни, като с най-

дълъг вегетационен период са № 96110039 - 80.3 дни, № 96110031 - 78 дни. От 

получените резултати се обобщава, че в условията на Централна Южна България 

просото узрява в по-тесни граници, най-често за 55 до 70 дни, като ранозрелите 

образци преобладават над късните. 

От вариационния  анализ  се вижда, че  средната  дължина на вегетацията 

при проучваните образци е 58.88 дни, минимумът е 45 дни, максимумът е 80.3 дни, 

а размахът е 35.3 дни. Степента на разнообразие (51.72) и средното квадратно 

отклонение (7.19) са високи, вариабилността е ниска към средна, точността на 

изследването е много висока. 

Обобщение за вегетационния период: 

 Просото, в условията на Централна Южна България, узрява за по-малко от 

два месеца (средно 58.8 дни). С настоящото изследване се потвърждава, че просото 

е културата с ясно изразена кратка вегетация, развива се много бързо и най-често 

узрява за 55 до 70 дни.  Отчетени са 13 образци с вегетационен период под 50 дни и 

9 образци с вегетация над 75 дни. При групите по подвидове с най-къса вегетация 

са образците от ssp. рatentissimum Pop. При групирането по цвят на зърното се 

установява, че с най-кратка вегетация са образците със сиво зърно, а с най-дълга - 

образците с черно зърно.  Данните от анализа показват, че проучваните образци 

притежават разнообразие, но варират в тесни граници.  

 

2.2.3. Стопански показатели 

 Добив зърно от една метлица 

Добивът е най-важният показател за всяка продоволствена култура. При 

просото се различават три степени на зрялост – млечна, восъчна и пълна. То не 

узрява едновременно, а следва хода на цъфтежа. Горната част от метлицата узрява 

първа и в тази част зърното е най-едро. Докато горната част на метлицата е в пълна 

зрялост, средната част е  във восъчна и начало на пълна зрялост, а в долната част 

има зърна и в млечно-восъчна зрялост. Абсолютната маса на зърното в средната и 

долна част е по-малка в сравнение с връхната. По време на узряването спойката на 

зърното с плевите намалява и то започва да се рони. Това са причините при просото 

да се препоръчва разделна жътва, а при пряко комбайниране да се жъне при пълна 

зрялост на две трети от метлицата, за да се намалят загубите от оронване. Просото е 

култура, която по литературни данни има много висок потенциал на продуктивност 

и може да достигне добиви до 2000 kg/da (Просвиркина, 1987). Най-голям е броят 

на слабо и средно продуктивните образци, съответно 93 и 133 (51.15%). С добив от 

една метлица над 5 g са 29 образци, а 2 от тях надвишават и 7 g. Най-нисък добив е 

отчетен при № 96110076 и  № 96110073, съответно 0.70 g, и 0.82 g., а най-висок при 

  



                                                                                                                                                   

Таблица 34.   Вариационен анализ на проучваните образци по подвидове относно добива от една метлица 

№ Ст. величини Всички ssp. patentissimum 

Pop. 

ssp.  effusum   

Alef. 

ssp. contractum 

 Alef. 

ssp. ovatum  

Pop. 

ssp.compactum 

 Korn. 

1 n  260 18 132 35 37 38 

2  x  3.50 1.78 3.72 3.50 3.63 3.42 

3 C  1.64 0.61 1.56 1.08 2.20 0.86 

4 σ   1.28 0.78 1.25 1.04 1.48 0.93 

5 xmin   0.70 0.70 0.83 1.80 1.40 1.70 

6 xmax   8.60 3.47 7.10 5.70 8.60 5.50 

7 R  7.90 2.77 6.27 3.90 7.20 3.80 

8 CV  36.53 43.92 33.53 29.67 40.86 27.20 

 9 m  0.08 0.18 0.11 0.18 0.24 0.15 

10 Ps          2.26 10.35 2.92 5.02 6.72 4.41 

 

Таблица 35.  Вариационен анализ на проучваните образци  по цвят на зърното относно добива от една метлица 

№ Ст. величини Всички Бял Кремав Жълт Сив Червен Черен 

1 n  260 15 40 65 33 76 31 

2  x  3.50 4.12 3.75 3.92 2.58 3.33 3.39 

3 C  1.64 1.22 1.26 1.85 1.17 1.46 1.40 

4 σ   1.28 1.11 1.12 1.36 1.08 1.21 1.18 

5 xmin   0.70 2.50 1.40 0.70 0.86 1.00 0.83 

6 xmax   8.60 6.00 6.60 7.10 5.00 8.60 5.70 

7 R  7.90 3.50 5.20 6.40 4.14 7.60 4.87 

8 CV  36.53 26.87 29.91 34.73 41.79 36.30 34.86 

 9 m  0.08 0.29 0.18 0.17 0.19 0.14 0.21 

10 Ps          2.26 6.94 4.73 4.31 7.27 4.16 6.26 



                                                                                                                                                   

№ 96110051 с 8.6 g и № 99110020 със 7.1 g.  От получените резултати се обобщава, 

че в условията на Садово сред проучваните образци от колекцията просо 

преобладават тези със слабо и средно продуктивен тип метлица, но има и такива с 

много добър потенциал за продуктивност. 

От вариационния анализ (Таблица 34) се вижда, че средният добив от една 

метлица за проучваните образци е 3.5 g, минимума е 0.7 g, а максимума е 8.6 g. 

Размахът е 7.9 g, като превъзхожда над два пъти средното аритметично, а 

максимума превишава минимума 12.3 пъти. Степента на разнообразие (1.64) е 

ниска, но вариабилността (36.53) е висока при средна точност на изследването.  
От вариационния анализ за групи с различен брой наблюдения, където 

образците са групирани по подвидове, се вижда, че за четири от подвидовете 

средният добив от една метлица е около средното аритметично за вида и само при 

ssp. рatentissimum Pop. е около два пъти по-нисък (1.78 g). Минимумът, максимумът 

и размахът при  този  подвид  също са значително по-ниски, сравнено с останалите 

подвидове. Дисперсиите и средните  квадратни отклонения са с ниски стойности, 

докато вариационните коефициенти са високи. Точността се приема за средна при 

ssp. еffusum  Alef. и за задоволителна при ssp. сompactum Korn. за останалите 

подвидове е ниска.  

От вариационния анализ за групи с различен брой наблюдения (Таблица 35),  

където образците са групирани по цвят на зърното, се вижда, че добивът от една 

метлица е най-нисък под 3 g при образците със сиво зърно и най-висок и единствен 

минава над 4 g при тези с бяло зърно. Всички останали са в границите от 3 до 4 g. 

Минимумът е с жълт цвят на зърното, а максимумът с червен. При образците с бяло 

зърно е отчетен открояващо се висок минимум (2.5 g), който превишава 1.78 пъти 

следващия го минимум (1.4 g) за групата с кремаво зърно. Вариансите са 

сравнително изравнени и с ниски стойности, а вариационните коефициенти са 

високи, достигащи 41.787 при образците със сиво зърно. Задоволителна точност 

има при групите с кремаво, жълто и червено зърно и ниска при тези с бяло, сиво и 

черно зърно.  

 

Абсолютна маса на 1000 зърна 

Едрината на зърното зависи основно от наследствените фактори, но в 

известна степен се влияе от метеорологичните условия, както и от приложената 

агротехника. Образците просо се делят на такива с много малка абсолютна маса при 

маса на 1000 зърна - до 5 g, с малка - от 5 до 6 g, със средна) - от 6 до 7 g, с голяма - 

от 7 до 8 g и с много голяма - над 8 g. Установено е, че 61 образци (23.5%) са с 

много малка абсолютна маса на 1000 зърна, 106 образци (40.8%) са с малка 

абсолютна маса, а 70 образци (26.9%) са със средна. Абсолютната маса на 22 

образци (8.5%) е голяма и на един е много голяма. С най-високи стойности на 

абсолютната си маса се открояват образците № 93110002 - 8 g, № 94110060 - 7.9 g и 

№ 96110008 - 7.8 g, а с най-ниски стойности са № 94110009 - 3.40 g и № 84110042 - 

3.72 g. От изнесените данни се вижда, че в условията на Централна Южна България 

най-голям брой образци просо притежават много малка, малка и средна абсолютна 

маса, а под 10 % от образците са с  голяма и много-голяма абсолютна маса.  

От вариационния анализ се установява, че средното аритметично от 

абсолютните маси на проучваните образци е 5.8 g, минимумът е 3.4 g, а максимумът 
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е 8.0 g (Таблица 36). Степента на разнообразие и средното квадратно отклонение са 

с много ниски стойности, а вариабилността е средна при висока точност на 

изследването.  

 

Нападение от царевичен стъблопробивач 

Вегетацията на просото, като късна пролетна култура, е основно през 

лятото, когато температурите рязко се увеличават, валежите стават по-редки, а 

атмосферната влага пада и всичко това води до стопиране развитието на болестите 

по тази култура. Така нападението от болести и неприятели при просото е сведена 

само до пораженията от царевичен стъблопробивач - Pirausta nubilalis Hb. 

Неприятелят се развива през май и юни когато от снесените яйца се излюпват 

гъсеници, които проникват във влагалището, правят кръгъл отвор и навлизат в 

стъблото. Повредените растения лесно се пречупват и полягат. Нападението се 

извършва в продължителен период и това е причината отворите от проникването да 

се констатират в различни възли от стъблото на просото (Снимка 14).  

 

 
Снимка 14.    Нападение от царевичен стъблопробивач 

 
Установено е, че при 151 от изследваните образци или 58.1 % са имали по-

малко от 1 нападение на 1 м2, при 61 образци (23.5%) са получени между 1 и 2 

нападения, при 26 (10 %) са имали от 2 до 3 нападения и при 22 (8.5 %) са 

регистрирани над 3 нападения. С най-малко нападения са регистрирани 7 образци, 

които са били нападнати по веднъж за трите години от проучването, а най-много 

нападения са отчетени при № 165 – 6 броя, при № 166 – 5.3 броя и при № 146 и № 

155 по 5 броя. От изнесените данни може да се заключи, че в условията на Садово 

нападенията върху просото от царевичен стъблопробивач са редовни и не са 

регистрирани образци, които да не са били нападани през трите години на 

изпитване. Най-голям е броя на образците които са нападани средно под 1 път 
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следван от образците нападани по 1 или 2 пъти, но има и образци, които са 

нападани и над 5 пъти. 

 

Обобщение за стопански показатели:  

  Установено е, че в условията на Централна Южна България повече от 

половината от изпитваните образци притежават продуктивна метлица с добиви от 3 

до 5 g. Отчетени са 29 образеца, които са със силна продуктивност на метлицата от 

7 до 9 g. При групите по подвидове ssp. рatentissimum Pop. е с почти два пъти по-

нисък потенциал за добив от другите подвидове. При групите по цвят на зърното е 

установено, че добивът от една метлица е най-нисък при образците със сиво зърно, 

а е най-висок при тези с бяло зърно. 

  Проучените образци просо са с малка и средна абсолютна маса на 1000 

зърна. Образците с голяма и много голяма абсолютна маса са под 10 %. При 

групирането по подвидове е отчетено, че с най-висока абсолютна маса са образците  

от ssp. сompactum Korn. и ssp. оvatum Pop. съответно с 6.47 и 6.29 g. При 

групирането по цвят на зърното е установено, че абсолютните маси на образците от 

групите с кремаво и червено зърно единствени надвишават 6 g, а само групата с 

бяло зърно е с абсолютна маса на 1000 зърна  под 5 g. Степента на разнообразие при 

всички групи са с много ниски стойности, а вариабилността е средна. 

  Най-голям брой образци от проучваните се нападат от царевичен 

стъблопробивач средно по-малко от 1 път, на второ място са тези с нападения от 1 

до 2 пъти, но има и образци, които се нападат над 5 пъти на един квадратен метър. 

От направения анализ се вижда, че средният брой нападения на 1 м2 е 1.52, 

минимумът е 0.30 броя, а максимумът е 6 броя. Вариабилността по този показател е 

много голяма. При групирането по подвидове се установи, че най-податлив на 

нападение е ssp. оvatum Pop. При групирането по цвят на зърното с най-висока 

средна стойност (1.98), минимум, максимум и размах е групата с кремаво зърно 

 

2.2.4. Химичен състав на зърното  

Съдържанието на вода, пепели  и безазотни екстрактни вещества в зърното 

на просото са сходни с тези на другите житни култури. Просото, овеса и царевицата 

са зърнените култури най-богати на мазнини. Зърното на просото е плевесто, 

подобно на ечемика, ориза и плевестия овес и съдържа повече сурова целулоза в 

сравнение с останалите житни, което не е добър показател. За хранителната му 

стойност най-важно значение има съдържанието на протеин (Geervani and Eggum, 

1989; Kalinová, 2007; Belton, 2003). В настоящото проучване се обърна специално 

внимание на протеина и на целулозата,  с цел установяване на образци с по-високо 

съдържание на протеин и такива с по-ниско съдържание на целулоза.  

 

Съдържание на суров протеин в зърното 

Според международните класификатори образците просо по съдържание на 

суров протеин, се  класифицират  както  следва:  с  много  ниско  съдържание  до 9 

%,  с ниско от 9 до 12 %, със средно от 12 до 15 %, с високо от 15 до 18 % и с много 

високо - над 18 %. Резултатите показват, че в условията на Садово образци с много 

ниско и много високо съдържание на суров протеин не са установени. Най-

представителна е групата със средно съдържание на суров протеин - 192 образци 
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или 73.8 %. С ниско съдържание са 26 образци (10 %), а с високо - 42 или 16.2 %. 

Най-ниски стойности са показали № 96110005 и № 96110073, съответно 10.22 % и 

10.32 %. С високо съдържание на суров протеин са 42 образци, като 10 от тях са с 

над 16 %. Най-високи стойности са отчетени при образците № 115 – 16.89 %, № 

92110002 - 16.47 % и при № 84110055 съответно 16.40 %. 

От вариационния анализ се вижда, че средното съдържание на суров 

протеин в проучваните образци е 13.8 %, минимума е 10.2 %, а максимума 16.9 %. 

Размахът е два пъти по-малък от средното аритметично. Степента на разнообразие 

и вариабилността са ниски, а точността на изследването е много висока 

Години наред просото е отглеждано с цел изхранване на хората. За да се 

увеличи неговата хранителна стойност и да се подобрят вкусовите му качества е 

установено, че е по-добре то да се използва като белено просо. За да се установи 

промяната  в съдържанието на суров протеин и сурова целулоза те са изследвани в 

цяло и обелено зърно.  Отчетено е, че средното съдържание на суров протеин от 

десетте образци с плеви е 13.56 %. С най-ниско съдържание се откроиха образците с 

жълто зърно (12.92 %), а с най-високо са образците със сиво зърно - 14.16 %. При 

обеленото зърно средната стойност достигна средно 15.14 % или покачване с 1.58 

пункта. 

При обеленото зърно отново най-ниско съдържание на суров протеин 

показват образците с жълто зърно (14.36 %), както и най-високо тези със сиво зърно 

(16.34 %). При всички цветове е констатирано минимално увеличение на протеина 

от 1.17 % при образците с черно зърно до 2.18 % при тези със сиво. Увеличението 

на суровия протеин средно е 11.65 % и се движи от 8.32 % за образците с черно 

зърно до 15.40 % при образците със сиво зърно. Резултатите показват, че 

съдържанието на суров протеин в образци просо с различен цвят на зърното е 

близко. При обелване на зърното има относително слабо увеличение на суровия 

протеин средно с 1.58 %. Това означава, че съдържанието на суров протеин в 

зърното е повече от съдържанието му в плевите, но разликата не е висока. 

 

Съдържание на сурова целулоза в зърното 
Известно е, че високото съдържание на целулоза намалява хранителната 

стойност и интерес представляват формите с ниско съдържание, които се 

доближават до стойностите при другите житни култури. Според международните 

класификатори образците просо по съдържание на сурова целулоза, се делят както 

следва:  с  много  ниско  съдържание   до 3 %,  с ниско  от 3 до 6 %, със средно  от 6 

до 9 %, с високо  от 9 до 12 % и с много високо - над 12 %. Установено е, че най-

голям брой образци (158 бр. или 60.76 %) притежават сурова целулоза в границите 

от 9 до 12 %; 43 образци – между 6 и 9 %; 42 образци - над 12 %. Отчетени бяха и 

17 образци със сурова целулоза от 3 до 6 %, които представляват най-голям 

интерес. Образци просо с нормалното съдържание за житните до 3 % не са 

отчетени. С най-нисък процент се открояват № 91110020 - 3.21 %, № 9611001 - 3.38 

% и № 120 - 3.91 %. С най-голямо съдържание на сурова целулоза са № 94110009 - 

15.56 %, № 84110042 – 15 % и № 94110014 - 14.76 %.  

От вариационния анализ  се вижда, че средното съдържание на сурова 

целулоза в зърното на проучваните образци е 10.15 %, минималното е 3.21 %, а 

максималното е 15.6 %.  За разлика от суровия протеин, където размахът е 6.67 % и 
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е два пъти по-малък от средното аритметично, то при суровата целулоза той се 

движи в много по широки граници и дори превишава с над 20 % средното 

аритметично. Това се потвърждава и от степента на разнообразие, както и от 

вариабилността на признака, която е висока, при висока точност на изследването.  

От вариационния анализ за групи с различен брой наблюдения,  където 

образците са групирани по цвят на зърното, се вижда, че групите имат голямо 

разнообразие по отношение съдържанието на сурова целулоза. С най-ниска 

стойност на средното аритметично е групата с бяло зърно – 4.75 %, стойност много 

близка до съдържанието на целулоза при другите житни култури. В тази група има 

ниски стойности на дисперсията и на средното квадратно отклонение, тук се намира 

минимумът от проучваните образци. В същата група са 10-те образци, от всички 

проучвани, притежаващи под 5 % сурова целулоза в зърното. Максимумът е едва 

7.01 % и е наполовина по-нисък от всички други максимуми в групите, размахът 

също е най-малък. Вариабилността е висока, но точността на изследването е ниска, 

поради малкия брой образци намиращи се в тази група. Със средно съдържание на 

сурова целулоза (8.58 %) е групата с кремаво зърно, а всички останали групи са със 

съдържание от 10–11 %. Точността е висока при образците с жълто и червено 

зърно, средна при групите с черно и сиво зърно и е задоволителна за групата с 

кремаво зърно.  

Резултатите за съдържанието на сурова целулоза в цяло и обелено зърно при 

образци с различен цвят на зърното за три години са представени в Таблица 45.   

 
Таблица  45.   Съдържание на сурова целулоза в образци с различен цвят на 

зърното  с плеви и без плеви 

№ Каталож.

№ 

Цвят Целулоза с 

плеви   

Целулоза без 

плеви 

Разлика 

стойност 

Разлика 

% 

  бал   % в  

зърно 

%  

от ср. 

% в 

зърно 

% от 

ср. 

% % от 

ср. 

1 117 1 5.50  2.01  3.49  36.54 

2 160 1 5.63  2.27  3.36  40.32 

 ср. 2 обр. 1 5.56 54.88 2.14 81.99 3.42 45.48 38.49 

3 169 6 11.83  2.52  9.31  21.30 

4 88110002 6 10.42  2.12  8.30  20.34 

 ср. 2 обр. 6 11.12 109.77 2.32 88.89 8.80 117.02 20.86 

5 88110068 8 11.37  2.63  8.74  23.13 

6 88110062 8 12.81  3.07  9.74  23.96 

 ср. 2 обр. 8 12.09 119.35 2.85 109.19 9.24 122.87 23.57 

7 84110047 15 9.79  2.09  7.70  21.35 

8 88110001 15 11.62  4.38  7.24  37.69 

 ср. 2 обр. 15 10.70 105.63 3.24 123.75 7.46 99.33 30.28 

9 92110003 20 12.11  2.37  9.74  19.57 

10 138 20 10.26  2.63  7.63  25.63 

 ср. 2 обр. 20 11.18 110.36 2.50 95.78 8.68 115.42 22.36 

 Ср. 10 обр.  10.13 100.00 2.61 100.00 7.52 100.00 25.76 

 

Средното  съдържание  на  сурова  целулоза  от десетте  проучени образци е 

10.13 %, което е много близко до средното за проучваните 260 образци (10.15 %). 
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Открояват се образците с бяло зърно, които са с много по-ниско съдържание на 

сурова целулоза, като средно за двата образци резултатът е 5.56 %. Останалите 

четири двойки се движат от 10.7 % при червенозърнестите до 12.09 % при тези със 

сиво зърно. След обелването на зърното стойностите за съдържанието на сурова 

целулоза стават практически еднакви за образците от петте  групи по цвят, като 

варирането е от 2.18 % за тези с бяло зърно до 3.24 % при образците със сиво зърно. 

Това са и нормалните граници за съдържание на сурова целулоза при другите 

житни видове с голо зърно. Като цяло намалението на целулозата при обеленото 

зърно е високо за четири от цветовете и само при бялото зърно то е ниско. Докато 

при суровия протеин след беленето е отчетено  увеличение с 10 до 15 %, при 

суровата целулоза се наблюдава точно обратния процес. След обелването при 

бялото зърно намалението на суровата целулоза е над 60 %, а при останалите 

четири цвята от 70 до 80 %. При просото съдържанието на сурова целулоза е много 

по-голямо в обвивката, отколкото в зърното, като в обвивката на бялото просо има 

по-малко целулоза отколкото в обвивките на другите цветове. 

 

Обобщение за химичния състав: 

  Установено е, че 192 образци (73.85 %) от проучваните са със средно 

съдържание на суров протеин в границите от 12 до 15 %.,  а 42 съдържат от 15 до 18 

%, като 10 надхвърлят 16 % и достигат до 16.89 % при № 115. От направения анализ 

се вижда, че разнообразието и вариабилността са ниски. При групите по подвидове, 

се откроява  ssp. оvatum Pop., който е с най-високото средно съдържание на суров 

протеин и е най-консервативен по този показател. При групите с различен цвят на 

зърното с над 14 % средно са тези с бяло и черно зърно, а най-слабо променяща се е 

групата с червено зърно.  При направеното проучване за установяване разликата в 

съдържанието на суров протеин за образци с различен цвят на зърното с цяло и 

обелено зърно, се констатира, че при всички варианти след обелване протеинът се 

увеличава, но в тесни граници – средно с 1.58 %. Това означава, че съдържанието на 

суров протеин в зърното е повече от съдържанието му  в плевите, но разликата не е 

голяма. 

  Установено е, че основната част (76.92 %) от проучените образци 

съдържат сурова целулоза над 9 %, като 5 от тях надвишават 14 %. При 60 образци 

е отчетено съдържание на целулоза под  9 % , а при 10 от тях под 5 %, независимо 

от плевестото зърно. Наличието на образци с ниско съдържание на сурова целулоза 

представлява голям интерес за селекционния процес при тази култура. 

Вариабилността е висока за четири от подвидовете и средна за ssp. рatentissimum 

Pop. Групирането по цвят на зърното показва, че в групите има голямо 

разнообразие по отношение съдържанието на сурова целулоза. С най-ниска 

стойност на средното аритметично е групата с бяло зърно. При проследяване 

съдържанието на сурова целулоза при образци с различен цвят с цяло и обелено 

зърно, е установено, че в обвивката съдържанието на сурова целулоза е високо при 

всички цветове с изключение на белия. При обеленото зърно резултатите са силно 

намалени и са практически изравнени. При просото съдържанието на сурова 

целулоза е много по-голямо в обвивката, отколкото в зърното, но в обвивката на 

бялото зърно има по-малко целулоза отколкото в обвивките на другите цветове. 

Като основен извод от този раздел може да се заключи, че високият процент сурова 
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целулоза се дължи на обвивката, а с най-ниско съдържание на целулоза са 

образците с бяло зърно. Белият цвят на зърното при просото може да служи като 

маркер за ниско съдържание на сурова целулоза. 

 

2.2.5. Корелационни зависимости между биометричните и химични 

показатели  

Известно е, че в биологията при изучаване на живи организми между 

многобройните признаци и фактори, който си влияят, помежду им не съществува 

пряка или функционална зависимост, характерна за математическите и физичните 

науки. При растенията и животните има друг тип зависимост където на определено 

ниво от единия фактор не отговаря точно определено значение от другия, а групова 

средна стойност. Тази зависимост е популярна като корелационна и служи за 

формиране на биологични оценки и изводи (Генчев и др., 1975; Запрянов, 1978). 

За изясняване на взаимовръзките между биометричните параметри при 

проучваните образци просо е направен корелационен анализ с помощта на 

програмата SPSS 19.0 for Windows. Данните за получените корелационни 

коефициенти са отразени на Таблица 46.  

 Височината на растенията е в доказана силна позитивна корелационна 

връзка с броя на листата (r=0.773**), с дължината на листа (r=0.789**) и с 

дължината на метлицата (r=0.662**). Доказана средна позитивна връзка има с 

ширината на листа (r=0.514**), с вегетационния период (r=0.577**) и с добива от 

една метлица (r=0.459**), както и доказана средна негативна връзка с 

разклонеността на стъблото (r= -0.438**). Слаба доказана положителна връзка има с 

братимостта и отрицателна с абсолютната маса. 

Броя на листата по централното стъбло са в доказана силна позитивна 

корелация освен с височината на растенията и с дължината на листа (r=0.807**) и 

ширината на листа (r=0.654**). Те имат доказана средна положителна корелация с 

дължината на метлицата (r=0.476**), с вегетационния период (r=0.528**) и с добива 

от една метлица (r=0.563**). Доказана слаба позитивна корелация с братимостта 

(r=0.322**) и негативна с разклоненията на стъблото (r= - 0.326**) и с абсолютната 

маса (r= - 0.212**). 

Разклоненията на стъблото като потвърждение, че се отразяват негативно 

върху развитието на просото имат само отрицателни корелации: с височината на 

растението, броя на листата,  дължина лист (r= - 0.350**)  и  вегетационния период  

(r= - 0.460**)  те са доказани  средни,  а  с  дължината на метлицата  (r= - 0.303**)  и  

добива  от  една  метлица (r= -0.238**) са доказани слаби. 

Дължината на листа има доказана силна положителна корелация с 

височината на растението, с броя листа и с ширината на листа (r=0.659**). Доказана 

средна позитивна корелация има с продуктивната метлица, с дължината на 

метлицата (r=0.587**), с вегетационния период (r=0.478**) и с добива от една 

метлица (r=0.456**). Притежава и доказана положителна слаба корелация с 

нападението от царевичен стъблопробивач (r=0.196**) и отрицателна с абсолютната 

маса (r= - 0.196**).  

Диаметърът на стъблото има доказана слаба позитивна корелация само с 

нападението от царевичен стъблопробивач (r=0.140*) с всички останали показатели 

няма доказана корелация. 
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Ширината на листа е с доказана силна позитивна корелация с броя на 

листата и дължината на листа. Доказана средна положителна корелация има с 

височината на растението, с добива от една метлица (r=0.422**). Доказана средна 

положителна корелация има и с нападението от царевичен стъблопробивач 

(r=0.333**). Доказана слаба позитивна корелация има с братимостта, с дължината 

на метлицата (r=0.213**) и с вегетационния период (r=0.282**). 

Дължината на метлицата е показателят, при който заедно с броя на 

листата са установени най-много корелационни зависимости с другите показатели. 

Доказана силна положителна корелация има само с височината на растението. 

Доказана средна позитивна корелация има с броя на листата, дължината на листа и 

с дължината на вегетационния период (r=0.389**) и отрицателна с абсолютната 

маса (r= - 0.372**). Доказана слаба положителна корелация има с братимостта, с  

ширина лист и с добива от една метлица (r=0.300**), а отрицателна с разклоненията 

на стъблото.  

Вегетационният период е с доказана средна положителна корелация с 

височината на растенията, с броя на листата, с дължината на листа, с дължината на 

метлицата и с добива от една метлица (r=0.428**), а отрицателна е с разклоненията 

на стъблото.   

Добивът от една метлица е най-важният елемент, както за просото, така и 

за всяка земеделска култура. От направения корелационен анализ се вижда, че няма 

показател който да е с доказана силна положителна корелация, което показва, че 

добива се влияе от голям комплекс от фактори. Доказана средна положителна 

корелация той има с височината на растенията, броя на листата, дължина и ширина 

на листа, както и дължината на вегетационния период. Доказана слаба позитивна 

корелация има с дължината на метлицата, а отрицателна с разклоненията на 

стъблото. 

Интерес представлява факта, че при абсолютната маса има само слаби 

отрицателни корелации с височината, с броя листа, с братимостта, с дължината на 

листа, с протеина и средна отрицателна с дължината на метлицата.  

При биохимичните показатели, които влияят повече върху хранителната 

стойност на зърното отколкото върху добива, се вижда, че суровият протеин е с 

доказана средна положителна корелация само с дължината на листа (r=0.335**), а  

доказана слаба позитивна корелация  с височината на растенията (r=0.206**), с броя 

листа (r=0.265**), с братимостта (r=0.285**), с ширината на листа (r=0.312**) и с 

дължината на метлицата (r=0.240**) и отрицателна с абсолютната маса (r= -

0.272**). При суровата целулоза е констатирано, че реално няма показатели с 

които да има доказана корелация, с изключение на слабите положителни корелации 

с ширина на лист и дължина на метлица.  

 

2.2.6. Изграждане теоретичен модел на растение от просо (Panicum 

miliaceum L.) за условията на Централна Южна България 

С използване на резултатите от биометричните измервания на проучваните 

260 образеца просо и направения корелационен анализ с помощта на 

статистическата програма SPSS 19.0 for Windows, е създаден теоретичен модел на 

растение просо с оптимални параметри, влияещи върху добива на културата за 

условията на Садово. Изведено е регресионно уравнение, което показва влиянието 
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на всеки един показател върху продуктивността. Като фактори, влияещи върху 

добива са използвани всички показатели, които според корелационния анализ са 

получили доказана корелация с добива от една метлица. Уравнението дава 

възможност теоретично да се установи как, в каква посока и степен промяната на 

тези показатели допринасят за подобряване продуктивността от единица площ.  

Полученото регресионно уравнение, демонстриращо теоретичния модел, 

има следния вид: 

Y= – 2.5 – 0.004xХ1 + 0.527хХ2 – 0.089хХ4 – 0.024хХ6 + 0.697хХ7 + 0.016хХ8 + 

0.031хХ9 

Където Y – добив от една метлица, g; Х1 – Височина на растението, cm; X2 – 

Брой листа по централното стъбло, бр.; Х4 – Разклонения на стъблото, бр.; Х6 – 

Дължина лист, cm; Х7 – Ширина лист, cm; Х8 – Дължина метлица, cm и Х9 – 

Вегетационен период, бр. дни. 

Направеният анализ показва, че върху формирането на добива най-силно 

положително влияние оказват ширината на листа и броя на листата, следвани от 

дължината на вегетацията и дължината на метлицата. С отрицателно влияние са 

разклоненията по стъблото, дължината на листа и височината на растенията. 

Графичното представяне на зависимостите между продуктивността и 

проучваните количествени показатели позволява с достатъчна точност да се 

установи основната закономерност между изучаваните признаци (Фигури 29 - 35). 

На Фиг. 29 се вижда зависимостта на добива от една метлица спрямо 

височината на растенията. Като цяло се отчита тенденция на увеличение на добива 

при увеличение на височината, но най-високите стойности на добива се констатират 

при височина от 90 до 110 cm. Има образци с такава височина, които имат и по-

ниски добиви, но няма образци с друга височина, които да се доближават до 

максималните стойности за добива.  
 

 
Фиг. 29. Изображение на корелационната зависимост между височината на 

растенията  (VAR00001) и добива от една метлица (VAR00010)  

Така са проучени и останалите 6 показатели които влияят върху добива. 

Влиянието на всеки един показател е много важно, но често в биологията 

съчетанието от два показатели се оказва с по-голямо значение. Данните от прякото 

и косвено влияние, изразяващо се в комбинираното действие на два признака също 

са изследвани. Като цяло може да се обобщи, че няма показател свързан с добива от 

една метлица, който да действа изцяло положително и за всеки фактор има пряк или 
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косвен коефициент, който показва и негативно влияние върху добива при съчетание 

с някой от останалите признаци. 

Прекият коефициент за влиянието на височината върху добива от една 

метлица е с отрицателен знак и е със стойност – 0.044, но взаимодействието между 

височината и броя на листата, изразено с косвения коефициент 0.337 е с 

многократно по-голямо значение и е с положителен знак. Това означава, че 

съвместното действие на тези два признака влияе в много по-висока степен върху 

добива от самостоятелното действие на височината. 

Броят листа на централното стъбло има пряк коефициент от 0.436 и няма 

косвен коефициент, който да е с по-голяма стойност и съответно взаимодействието 

между някои показатели да оказва по-голямо влияние върху добива. С най-висока 

стойност на косвените коефициенти е този от 0.108 от съчетанието на броя листа и 

ширината на листа, т.е това са показателите, чието съчетание оказва най-голямо 

влияние след прякото въздействие. Така са анализирани и другите показатели. 

 

Обобщение за корелационните зависимости: 

Направеният корелационен анализ между проучените 14 биометрични 

показатели, показва, че са установени 6 силни, 15 средни и 28 доказани слаби 

корелационни връзки. При най-важният показател, добивът от една метлица, няма 

доказани силни корелационни връзки, но има 5 средни позитивни връзки, 2 слаби и 

една слаба отрицателна. 

Изграден е теоретичен модел на растение от просо за условията на 

Централна Южна България. В регресионното уравнение, като фактори, влияещи 

върху добива участват всички показатели, които според корелационния анализ са 

получили доказана корелация с добива от една метлица. 

От направения анализ може  да се заключи, че теоретичният модел за 

растение от вида просо (Panicum miliaceum L.) с оптимални параметри влияещи 

върху добива за условията на Централна Южна България има височина от 90 до 110 

cm, притежава от 8 до 10 листа на централното стъбло, разклоненията са му до 

единица, като е желателно те да отсъстват, дължината на флаговия лист е 25 до 35 

cm, ширината на листа е 1.25 до 2  cm, дължината на метлицата може да варира от 

27 до 37 cm или около 20 cm, а вегетационния му период е от 63 до 75 дни. 

Посоченият теоретичен модел дава насоките за успешен  селекционния процес, но 

трябва да се добави, че това се отнася за определен регион и е свързано основно с 

добива зърно. При използването на просото като втора култура или в направление 

за зелено, параметрите ще са други. 

Анализът за пряко и косвено влияние на показателите показва, че броят на 

листата е най-важният показател, който влияе върху добива. Той притежава най-

високия пряк коефициент, най-високия общ косвен коефициент и засилва 

влиянието върху добива при пет от другите показатели. С най-отрицателно влияние 

върху добива е разклонеността на стъблото, която има отрицателен пряк 

коефициент, притежава единствения отрицателен общ косвен коефициент и има 

четири отрицателни косвени коефициенти за общото влияние с други показатели. 
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Заключение на раздела – характеризиране и оценка на представителна 

колекция от просо 

Направеното проучване на 260 образци от националната колекция просо 

показва  голямо разнообразие от зародишна плазма по основните таксономични 

признаци за вида, отчетени окомерно. По форма на метлицата, изследваните 

образци обхващат пълното подвидово разнообразие при просото. С най-голям дял 

са образците с разклонена метлица, следвани от тези с топчеста, полутопчеста и 

наведена метлица, а най-малък е делът на тези с разпръсната метлица. 

Преобладаващи са образците с червен и жълт цвят, но са отчетени образци в цялата 

цветова гама. Най-малко са тези с бял цвят на зърното. При образците с разклонена 

и наведена метлица са констатирани образци с всички основни цветове, а само 

жълтият цвят присъства във всички подвидове.  

Установено е, че  в условията на Централна Южна България просото се 

характеризира със средна височина на стъблото, което е добре облистено и най-

често притежава от 6 до 9 листа. Братимостта и разклонеността на стъблото са 

слаби и продуктивните братя и разклоненията преобладаващо са от 1 до 2, като при 

17 образеца липсва разклоненост и през трите години  на изпитване. Дебелината на 

стъблото е средна, като поти 60 % от проучваните образци са с диаметър между 4 и 

6 mm. Просото в Садово образува къс и тесен лист, характерен за над 60 % от 

проучваните образци. Те притежават основно листа с дължина между 20 и 30 cm и 

ширина между 1 и 2 cm. Разнообразието на проучваните образци по дължина на 

метлицата е голямо, сравнително равномерно разпределено и обхваща всички нива 

от дескриптора. Установено е, че просото образува зърно с малка и средна 

абсолютна маса, а образците с голяма и много голяма са под 10 %. Отчетено е, че в 

условията на Садово нападенията върху просото от царевичен стъблопробивач са 

редовни и не са регистрирани образци, които да не са били нападани през трите 

години на изпитване. Най-голям брой образци от проучваните се нападат средно 

под 1 път, на второ място са тези с нападения от 1 до 2 пъти, но има и образци, 

които се нападат над 5 пъти на един квадратен метър. Установено е, че над 50 % от 

проучваните образци узряват най-често за 55 до 70 дни.  Според резултатите от 

проучването много ранни и много късни сред тях няма, а ранозрелите преобладават 

значително над късните. Потвърждава се, че просото е с ясно изразена кратка 

вегетация, развива се много бързо и най-често узрява за по-малко от 2 месеца 

(средно за 58.8 дни). Повече от половината от изпитваните образци  притежават 

средно продуктивна метлица с добиви от 3 до 5 g, а теоретичните потенциални 

добиви са много високи. Получените резултати от проучването показват, важността 

на морфологичните и агро-биологични проучвания на националната  колекция от 

просо за нейното използване в подобрителната дейност с културата и за директно 

използване на перспективни образци в практиката.   

При показателите свързани с хранителната стойност на просото е 

установено, че 192 образци или 73.85 % от проучваните 260 образци са със средно 

съдържание на суров протеин в границите от 12 до 15 %,  32 съдържат от 15 до 16 

%, а 10 надхвърлят 16 %, достигащи до 16.89 % при № 115. Основната част (76.92 

%) от проучваните образци съдържат сурова целулоза над 9 %, като има образци  и 

с над 15 %. В колекцията се съдържат 60 образеца, които са с под 9 % сурова 

целулоза, като при 10 от тях е отчетено под 5 % съдържание на влакнини, 
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независимо от плевестото зърно. Белият цвят на зърното при просото може да 

служи като маркер за ниско съдържание на сурова целулоза. При обелване на 

зърното суровият протеин увеличава своето съдържание незначително с 10 до 15 %, 

а суровата целулоза намалява съдържанието си с 60 до 80 %.  

Направеното проучване показва, че за зелено използване най-подходящи са 

образците с бяло зърно. Те са най-високи, най-облистени, с най-дебело стъбло, с 

най-дълъг и широк лист, с най-продуктивна метлица, притежават дълъг 

вегетационен период, високо съдържание на суров протеин ( х=14.05 %) и ниско 

съдържание сурова целулоза в зърното. 

Направеният корелационен анализ между 14-те биометрични показателя 

показва 6 доказани силни, 15 доказани средни и 28 доказани слаби корелационни 

връзки. Съобразявайки се с направения анализ за прякото влияние на показателите, 

които имат доказана корелация с добива от една метлица, може да се обобщи, че 

оптималното растение от просо (Panicum miliaceum L.) за условията на Централна 

Южна България има височина от 90 до 110 cm, притежава от 8 до 10 листа на 

централното стъбло, разклоненията му са до единица (като е желателно те да 

отсъстват), дължината на флаговия му лист е 25 до 35 cm, ширината на листа е 1.25 

до 2  cm, дължината на метлицата може да варира от 27 до 37 cm или около 20 cm, а 

вегетационния му период е от 63 до 75 дни. Посоченият модел определя насоките за 

подобрителната работа с културата, но това се отнася за конкретен регион и е 

свързано основно с добива зърно. При използването на просото като втора култура 

или за зелено параметрите ще са различни. 

Изграден е теоретичен модел на растение от просо за условията на 

Централна Южна България. В регресионното уравнение, като фактори, влияещи 

върху добива участват всички показатели, които според корелационния анализ са 

получили доказана корелация с добива от една метлица. 

Направеният анализ за прякото и косвено влияние на показателите показва, 

че броят на листата е най-важния показател, който влияе върху добива. Той 

притежава най-високия пряк коефициент, най-високия общ косвен коефициент и 

засилва влиянието върху добива при пет от другите показатели. Разклонеността на 

стъблото има отрицателен пряк коефициент, притежава единствения отрицателен 

общ косвен коефициент и има четири отрицателни косвени коефициенти за общото 

влияние с други показатели. 

 

3. Сортови опити 

Един от проблемите за отглеждането на просо в България е липсата на 

селекционно-подобрителна работа и сортове. Проучването на перспективни 

образци от националната колекция в сравнителни сортови опити е възможност да се 

проучат сортове, подходящи за директно приложение в практиката. За целта са 

заложени ССО - за зърно първа и втора култура и за зелена маса, като първа 

култура. 

 

3.1. Проучване на образци просо, отглеждани за зърно като първа 

култура 
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ССО просо за зърно, първа култура - 2006/2008 г. 

Опитът е проведен през периода от 2006 - 2008 г на опитното поле на ИРГР 

Садово с 10 образци просо от националната колекция, отбрани след полски 

наблюдения в колекционен питомник. 

Просото е култура, която поради краткия си вегетационен период се влияе 

изключително много от метеорологичните условия. Средните данни за опита са 

изнесени в Таблица 49.  
 

Таблица 49.   ССО просо за зърно, първа култура  2006/2008 г. - средни показатели 
 

№ Показател Мярка 2006 2007 2008 Средно 

1 Вегетация брой дни 70.6 55.7 86.4 70.9 

2 Валежи l/m2 129.1 67.0 159.0 118.4 

3 Братимост брой 0.56 0.81 0.74 0.70 

4 Височина  cm 80.1 95.9 111.4 95.8 

5 Листа брой брой 7.81 7.31 10.57 8.89 

6 Листа дължина cm 41.1 32.1 34.9 20.5 

7 Листа ширина mm 24.5 18.8 18.2 20.5 

8 Абс. маса g 4.81 5.44 5.3 5.18 

9 Добив зърно kg/da 354.88 74.03 375.43 268.11 

 
За първата година е установено, че резултатите за добива са високи и 

изравнени, което се подчертава от факта, че 6 от проучваните образци са с 

недоказана разлика и добивите им са близо до тези на стандарта - 370.8 kg/da. Два 

от образците (№ 108 и № 115) са с добив от 279 и 266.8 kg/da и с доказана 

отрицателна разлика от VІI степен. Най-добра продуктивност реализира № 

88110002, който е с доказана положителна разлика от І степен и добив от 454.3 

kg/da и е по-висок от стандарта с 83.5 kg/da (22.5%). С над 400 kg/da се отличава и 

№ 169, но и при него разликата не е доказана. 

През втората година резултатите са много ниски. Три от вариантите са с 

добиви близки до стандарта – 72.7 kg/da,  без доказана разлика. Единствено № 117 е 

с добив над 100 kg/da и положителна доказана разлика от І степен. С доказана 

положителна разлика от І степен е и № 154, а с доказана положителна разлика от ІІІ 

степен е № 158. С най-нисък добив от 31.5 kg/da и с доказана отрицателна разлика 

от VІІ степен  е № 108, а № 154 е с доказана отрицателна разлика от VІ степен.  

Наличието на достатъчно влага през цялата вегетация на третата година 

осигурява предимство на образците с по-дълга вегетация и те чувствително 

изпреварват ранозрелия стандарт, който е с добив - 188.7 kg/da. Всички останали 

варианти са с добиви над референтния сорт и с доказана положителна разлика от І 

степен. Четири от вариантите надминават 400 kg/da , а с най-висок добив от 473.4 

kg/da е № 169, което е и най-високият резултат за опита през трите години. 

Средните данни за трите години показват, че най-висок добив от 318.31 kg/da е 

показва № 169, с превишение над стандарта с 51 %. Над 300 kg/da добив е отчетен и 

при № 123, който превишава стандарта с 44.5 %. По-нисък добив от стандарта е 

отчетен при № 108.  Средно за целия опит от трите години е получен добив зърно 

от 268 kg/da, един добър резултат при просото.  
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ССО просо за зърно, първа култура - 2010/2012 г. 

През 2010 - 2012 г. е заложен аналогичен на първия опит с 12  образци 

просо, отбрани по статистически агробиологични показатели, отчетени в 

колекционен питомник основно по два показателя – добив зърно от една метлица и 

дължина на вегетационния период. Шест от вариантите са образци с по-кратка 

вегетация и шест с по-дълга. Данните от опита и резултатите от дисперсионния 

анализ са представени на Таблица 52. 
 

Таблица 52.   ССО просо за зърно, първа култура 2010/2012 г. - добиви 
 

 

Обобщено от средните данни се установи, че с най-добра продуктивност са  

№ 99110020 и № 169. И през трите години продуктивността им е над 300 kg/da, като 

с голяма стабилност на добива е първият, за който разликата между най-високия и 

най-ниския добив е 11 kg/da, докато при № 169 разликата е 57 kg/da. И двата 

образци по два пъти са имали добиви с доказана положителна разлика от І степен и 

по един с доказана положителна разлика от ІІ степен за № 169 и от ІІІ степен за № 

99110020. Средните добиви  от опитите през трите години са 349 kg/da за № 

99110020 и 339.7 kg/da за № 169 или съответно 34.7% и 31.1% над стандарта. Най-

ниски са добивите при № 96110054 и № 94110024 съответно 212.9 kg/da и 229.2 

kg/da или със 17.8% и 11.5% под стандарта. Останалите 7 варианти са от ранга на 

стандарта и не се различават съществено. Средният добив от трите години на 

всички варианти е 279.8 kg/da, един добър резултат за просо. Варирането му по 

години, за тази силно влияеща се от метеорологичните условия култура, е 

сравнително малко, като през първата и трета добивите съвпадат напълно, а през 

 

№ 

 

Образец 

№ 

Добив 

2010 г 

kg/da 

Доказа- 

ност 

Добив 

2011 г 

kg/da 

Доказа- 

ност 

Добив 

2012 г 

kg/da 

Доказа- 

ност 

Среден добив 

за 3 год 

kg/da % 

1 88110001 – st. 275,00 * 310.50 * 191.75 * 259.08 100.00 

2 94110060 250.00 * 323.50 * 272.25 + + + 281.91 108.81 

3 96110045 302.50 * 357.50 + + 210.00 + 256.67 99.07 

4 96110047 277.50 * 358.75 + + 259.25 + + + 298.50 115.21 

5 96110061 247.50 * 378.75 + + + 257.00 + + + 294.42 113.64 

6 99110004 237.50 * 309.50 * 245.00 + + + 264.00 101.90 

7 169 362.50 + + + 351.00 + + 305.50 + + + 339.67 131.10 

8 94110024 262.50 * 158.00 – – – 267.25 + + + 229.25 88.48 

9 96110005 257.50 * 319.50 * 300.00 + + + 292.33 112.83 

10 96110054 110.00 – – – 241.50 – – – 287.25 + + + 212.91 82.18 

11 99110008 292.50 * 254.75 – – – 292.00 + + + 279.75 107.98 

12 99110020 355.00 + + + 344.00 + 348.00 + + + 349.00 134.71 

Средно за опита 269.17 

 

300.06 

 

269.60   279.78 

Грешка на опита - % 6.93 4.85 5.13 

Грешка на опита - kg 18.64 14,55 13.83 

GD: 5.0 % 37.92 29.97 28.21 

GD: 1.0 % 50.95 39.72 38.03 

GD: 0.1 % 67.31 52.52 49.92 
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втората се увеличават с 30 kg/da. Ранозрелите образци средно за трите години са с 

добив - 275.8 kg/da, а по-късните образци с добив - 283.8 kg/da. Резултатите са 

изравнени и не може да се твърди, че единия или другия тип са за предпочитане при 

сеитба като първа култура. От проучваните по-късни образци два са с най-високите 

добиви, два са от ранга на стандарта, а два са с най-ниските добиви, което показва 

голямо вариране вътре в групата, докато при ранозрелите варианти се наблюдава 

по-голяма еднородност на добивите и стабилност по години.  

 

Обобщение за двата опита просо за зърно като първа култура:  

От десетте проучвани образци просо в ССО-2006/2008 г., отглеждани за 

зърно, първа култура най-високодобивен е № 169 (Гулианское, Русия) - среден 

добив от 318.3 kg/da, 107.5 kg/da над стандарта (51%) (Снимка 17). През две от 

годините при него са получени добиви над 400 и 450 kg/da, които са високи за 

просото в условията на Южна България. При този сорт е отчетено най-високото 

количество протеин в зърното от единица площ и е образецът с най-високо стъбло 

сред проучваните, което го определя като подходящ за комбинирано използване - за 

зърно и за зелена маса. Високи средни добиви около 300 kg/da са получени и от 

образците № 123 и 88110002. Посочените образци са подходящи за директно 

внедряване в производството.  

От направените проучвания в ССО-2010/2012 с 6 ранозрели и 6 късни 

образци просо като първа култура,  се установява, че по продуктивност на зърно се 

открояват два образеца - № 99110020 и № 169. Средно за три години от тях са 

получени добиви от 349.00 kg/da и 339.67 kg/da, като надвишават стандарта с 89.9 

kg/da и 80.6 kg/da или с 34.7% и 31.1%. Номер 99110020 се отличава и със 

стабилност на добива, като за трите години на изпитване варирането е едва 11 kg/da 

или 3.2 % от средния добив. Посочените два образци са  подходящи за директно 

внедряване в производството.  

 

3.2. Проучване на образци просо, отглеждани за зърно като втора 

култура 

Просото е една от малкото култури, която може да се отглежда като втора 

култура при неполивни условия. През 2010/2012 г. е проведен ССО с технология на 

отглеждане за зърно като втора култура. Включени са 10 образци от колекцията 

просо - половината ранозрели с вегетация не по-голяма от 60 дни, а другата 

половина с вегетация над 60 дни. 

Средните резултати от опитите през трите години са относително постоянни 

и сравнително добри за вид отглеждан като втора култура на неполивни площи. 

Добивите са в диапазона от 211.4 до 259.5 kg/da. Най-висок добив в опита от 319.7 

kg/da  е постигнат от № 136 през третата година, а най-висок среден добив от 264.2 

kg/da за трите години е получен от № 169, което е с 33.2 % над стандарта. 

Максималният му добив е 304 kg/da, като и през трите години от проучването 

резултатите му са с доказана положителна разлика от І степен. На второ място е № 

136 със среден добив от 263.4 kg/da или 32.8 % над стандарта и с доказана 

положителна разлика от І степен за две от годините. Третият образец по реализиран 

добив е  № 88110002 с 255.9 kg/da средно или 29.0 % над стандарта и с доказана 

положителна разлика от І степен и през трите години на опита. Средният добив от 
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трите години на изпитване за групата от петте ранозрели образеца е 218.6 kg/da 

срещу 247.9 kg/da за групата на по-късните варианти, като разликата между тях е 

29.3 kg/da. Доказаните положителни разлики също преобладават в групата на по-

късните образци, докато при ранозрелите само № 136 е с доказана положителна 

разлика от І степен през две от годините, а № 84110039 е с доказана положителна 

разлика от ІІ степен и през трите години.  

 

Обобщение за опит просо за зърно като втора култура:  

 От направените проучвания на 5 ранозрели и 5 по-късни образци просо, 

засети като втора култура за зърно на неполивна площ, се установява, че и през 

трите години опитите се развиват нормално и са получени достоверни резултати 

при среден добив от 233.5  kg/da за всички варианти. Като най-добри образци се 

открояват № 169, № 136 и № 88110002 със средни добиви от 264.2, 263.4 и 255.9 

kg/da. Най-висок добив от 319.7 kg/da  е получен от № 136 през третата година, 

който има доказана положителна разлика от І степен за две години и една от ІІІ 

степен. Резултат над 300 kg/da е показал и № 169 през същата година, с доказана 

положителна разлика от І степен през трите години. Номер 88110002 се отличава с 

голяма стабилност на добива и положителна доказана разлика от І степен и през 

трите години. Проучваните образци с по-дълъг вегетационен период реализират по-

високи добиви като втора култура в сравнение с ранозрелите образци.Трите 

образци с реализиран най-висок добив са подходящи за отглеждане за зърно като 

втора култура и за директно внедряване в практиката като алтернативна култура.  

 

3.3. Проучване на образци просо, отглеждани за използване на зелена 

маса като първа култура 

 
В опита са включени 11 образци, засети като първа култура през периода 

2010 - 2012 г. при стандарт средното за опита. Средният добив на зелена маса за 

опита от трите години е 3338.6 kg/da, което е добър резултат за житна култура, 

отглеждана на неполивни площи. Шест от вариантите са със средни добиви за трите 

години под средното за опита. Пет от вариантите превишават средното, като с най-

стабилни добиви е № 123, който има втори резултат - 3720 kg/da (111.4%) и 

доказана положителна разлика от І степен през две от годините и от ІІ степен през 

третата. Най-висок среден добив за трите години от 3810 kg/da е отчетен за № 

91110034, който има доказана положителна разлика от І степен през две от 

годините и максимален резултат за опита от 4655 kg/da през третата година.  

Установено е, че абсолютно сухото вещество в зелената маса от просо при 

различните варианти варира в тесни граници от 91.3 до 92.2 % или средно то е 91.9 

%. Влагата е в рамките от 7.76 до 8.67 % или средната стойност е 8.11 %. При 

съдържанието на суров протеин са отчетени стойности, които варират от 10.25 до 

13.38 % за № 91110022, като средното съдържание е 12.16 %. Суровите мазнини 

също са с високи резултати за зелена маса - от 2.23 до 3.18 % за № 89110029 и 

средна стойност е 2.61 %. Съдържанието на суров протеин и мазнините в зелената 

маса на просо са аналогични на стойностите на зърното при  повечето от житните 

култури.     
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Суровата целулоза варира от 21.59 до 29.35 %, като средната стойност е 

24.75 %. При суровата пепел само един вариант е с по-малко от 9 %, а максимумът е 

9.3 % при № 160, и средна стойност от 9.23 %. БЕВ са в границите от 38.8 %  до 

45.5 % за № 94110002, като средната стойност е 43.1 %. Резултатите от бихимичния 

анализ са представени в Таблица 55. 

 

Таблица  55.   ССО просо за  зелена маса - биохимичен състав в % от  

абсолютно сухото вещество 
 

Вар. Кат. № Абс.сухо 

в-во 

% 

Влага 

 

% 

Суров 

протеин 

% 

Сурова 

мазнини 

% 

Сурова 

целулоза 

% 

Сурова 

пепел 

% 

БЕВ 

 

% 

1 117 91.98 8.02 11.76 2.93 26.02 8.91 42.36 

2 123 92.06 7.94 12.70 2.77 26.50 9.28 40.81 

3 160 92.02 7.99 11.98 2.49 24.70 9.33 43.51 

4 158 92.01 7.95 12.57 2.55 22.90 9.31 44.72 

5 88110066 92.07 7.91 11.58 2.54 24.54 9.28 44.15 

6 89110029 92.21 7.78 12.35 3.18 25.25 9.28 42.16 

7 91110022 92.22 7.76 13.38 2.33 21.71 9.30 45.52 

8 91110034 91.33 8.67 12.67 2.67 23.67 9.24 43.08 

9 94110002 91.50 8.61 12.68 2.47 21.59 9.10 45.55 

10 94110019 91.72 8.28 11.80 2.58 29.35 9.18 38.81 

11 169 91.66 8.34 10.25 2.23 26.04 9.32 43.82 

 СРЕДНО 91.89 8.11 12.16 2.61 24.75 9.23 43.14 

 
Установените стойности на биохимичните показатели са в много тесни 

граници, което означава, че средните стойности от опита могат с голяма 

достоверност да се използват, като данни за зелената маса на вида просо в 

условията на Централна Южна България. 

 

Обобщение за опит просо отглеждан за използване на зелена маса като 

първа култура:  

От направените проучвания на 11 образеца просо отглеждани за зелена маса 

като първа култура на неполивна площ, се вижда, че и през трите години опитите са 

се развили нормално и е получен среден добив зелена маса от 3338.6 kg/da за 

всички варианти. С най-стабилни добиви сред тях е № 123, който има втори 

резултат от 3720 kg/da (111.4%) и доказана положителна разлика от І степен през 

две от годините и от ІІ степен през третата. Най-висок среден добив за трите години 

от 3810 kg/da (114.12 %) е отчетен за № 91110034, който има доказана положителна 

разлика от І степен през две от годините и максимален резултат за опита от 4655 

kg/da през третата година. Тези два образци са подходящи за отглеждане като първа 

култура с използване за зелена маса.  

Отчетено е, че абсолютно сухото вещество в зелената маса от просо средно 

за опита е 91.89%, влагата е 8.11%, суровия протеин е 12.16%, суровите мазнини са 

2.61%, суровата целулоза е 24.7%, суровата пепел е 9.23% и БЕВ са 43.14%.  

Установените стойности на биохимичните показатели при различните варианти са в 

много тесни граници и средните стойности могат с голяма достоверност да се 
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използват, като данни за зелената маса на вида просо в условията на Централна 

Южна България.  

От направеното проучване за добива зърно на образците засети за 

използване на зелено, е установено, че резултатите са сходни с данните от 

проведените опити за проучване на образци просо, отглеждани за зърно като първа 

култура. Средният добив от опита за трите години е 280.4 kg/da, а средните 

резултати на 10 от вариантите са в много близки граници до него - от 248.9 до  295.2 

kg/da. С най-добър добив зърно се очертава № 169, който е с много стабилни 

резултати, доказана положителна разлика от І степен и през трите години, среден 

добив от 376.7 kg/da  и максимален добив за опита от 409.5 kg/da през третата 

година. Най-добре представилите се образци за зелена маса (№ 91110034 и № 123) 

са с най-ниските добиви зърно и не се препоръчват за комбинирано използване. 

Като такъв може да се използва № 169, който има много добри и стабилни 

резултати добив зърно и средни резултати добив зелена маса.  

 

Заключение за раздел сортови опити с просо: 

Направените проучвания от първите два опита показват, че просото е 

култура която се развива нормално като първа култура за зърно в условията на 

Централна Южна България с очаквани добиви в границите от 300 до 450 kg/da. 

Разнообразието което предлага националната колекция просо позволява да се 

открият образци, които са подходящи за директно внедряване в практиката, 

независимо че проучените образци са с чужд произход и са селекционирани при 

други условия. Според получените резултати подходящи за директно използване в 

практиката са № 169 (Гулианское, Русия) и № 99110020 (Местна форма от 

Jazbereny, Унгария). В единия опит № 169 достига добив от 473.4 kg/da и среден 

добив за трите години от 318.3 kg/da, като през последната година резултата му е с 

доказана положителна разлика от І степен и средно превишава стандарта с 51 %. 

Във втория опит № 169 достига до 362.5 kg/da през първата година и до 339.7 kg/da 

средно за трите години, като през първата и третата година резултатът му е с 

доказана положителна разлика от І степен и средно превишава стандарта с 31.1 %. 

През пет от шестте години на изпитване добивът му е стабилен и е над 300 kg/da. 

Номер 99110020, участващ във втория опит, показва максимален добив от 355 kg/da 

през първата година и среден добив от 349 kg/da за трите години, като превишава 

стандарта с 34.7 %. Резултатите му през първата и третата година са с доказана 

положителна разлика от І степен,  добивите му са стабилни, а разликата между 

максималния и минимален добив е само 11 kg/da. Двата образци са от подвида ssp. 

еffusum Alef., с голяма височина и добра облистеност, подходящи за комбинирано 

използване. Средните резултати от добива на групираните образци по ранозрелост 

са много близки и категорични изводи за тях не са направени. 

Направеното проучване затвърждава мнението, че просото е култура, която в 

нашите условия може да се отглежда като втора култура на неполивни площи с 

добиви достигащи 250 - 300 kg/da през отделните години. С използване на 

зародишна плазма от националната колекция при вида са установени три образци 

просо, които са подходящи за директно използване в практиката на неполивни 

площи като втора култура. Това са № 169, № 136 и № 88110002, като първият и 

третият са с произход от Русия, а вторият  от Чехия. Номер 169 (Гулианское, Русия) 
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е показва максимум от 304 kg/da, среден добив за трите години 264.22 kg/da и 

превишение над стандарта с 33.2 %. Образецът е от подвида ssp. еffusum Alef. с 

разклонена метлица и с жълто зърно. Непосредствено до него средно с 263.4  kg/da 

и 32.8 % над стандарта е № 136 (Domace biele,Чехия) с най-висок добив за опита от 

319.75 kg/da през 2012 г. Той също е от подвид ssp. еffusum Alef. с разклонена 

метлица и е с жълто зърно. На трето място се нарежда № 88110002 (Мироновское 

85, Русия) с 255.9 kg/da средно и 29 % над стандарта. Характеризира се със 

стабилност на добива и доказана положителна разлика от І степен през трите 

години. Средният добив от трите години на изпитване за групата ранозрели образци 

е 218.6 kg/da, докато за групата на по-късните варианти той е 247.9 kg/da или 

разликата между тях е 29.3 kg/da, което представлява 13.4 %. Доказаните 

положителни разлики също са в групата на по-късните образци, докато при 

ранозрелите само № 136 е с доказана положителна разлика от І степен през две от 

годините, а № 84110039 е с доказана положителна разлика от ІІ степен и през трите 

години.  От тези данни може да се заключи, че независимо от отглеждането им като 

втора култура късните образци реализират по-висок добив. 

Направеното проучване за отглеждане на просо с цел използване за зелено 

като първа култура на неполивни площи показва, че културата има продуктивен 

потенциал от 4000 – 4500 kg/da зелена маса. Най-добре представилите се образци са  

№ 91110034 и № 123, които са подходящи за косене при използване на зелено. 

Установените средни стойности от опита на биохимичните показатели - абсолютно 

сухото вещество 91.89 %, влагата 8.11 %, суров протеин 12.16 %, сурови мазнини 

2.61 %, суровата целулоза 24.75 %, сурова пепел 9.23 % и БЕВ 43.14 % могат с 

голяма достоверност да се използват, като данни за зелената маса на вида просо в 

условията на Централна Южна България. За комбинирано използване се препоръчва 

№ 169, характеризиращ се високи и стабилни добиви за зърно и средни за зелена 

маса.  

 

VI. ИЗВОДИ 

 

1. Установено е, че колекцията от просо Panicum miliaceum L. е разнообразна по 

биологичен статус, произход и по основните таксономични признаци за вида – 

форма на метлицата и окраска на зърното.  За всеки подвид е характерен 

определен тип форма, положение и плътност на метлицата. Най-голям дял са 

образците с разклонена метлица (50.8 %). Отчетени са образци в цялата 

цветова гама с преобладаване на червен и жълт цвят (54.23 %). Единствено 

жълтата окраска присъства при всички подвидове.  

2. Направеният вариационен анализ на 14 биометрични показателя показва 

голямо генетично разнообразие на проучваните образци просо. С висока 

вариабилност са 8 от показателите, със средна са 5 и само съдържанието на 

протеин е със слабо вариране. 

3. При направения вариационен анализ на групи по подвидове и цвят на зърното 

е установено разпределението на образците по височина, облистеност, 

дължина на най-големия лист и добив от една метлица. Най-високи стойности 

по тези четири показатели притежават образците от подвида P. m. L. ssp. 

effusum Alef. и образците с бяло зърно.   
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4.  Потвърдено е, че образците с разпръсната (ssp. patentissimum Pop.), 

разклонена (ssp. effusum Alef.) и наведена (ssp. contractum Alef.) метлица се 

отличават с по-голяма дължина в сравнение с образците с полутопчеста (ssp. 

ovatum Pop.) и топчеста (ssp. compactum Korn.).  

5. Установени са образци, с високи стойности на елементите на 

продуктивността. Половината от изпитваните образци (51.2%) притежават 

продуктивна метлица с висок теоретичен потенциал за добив. Определени са  

29 перспективни образци  със силна продуктивност по признака тегло на една 

метлица. 

6. В условията на Садово просото образува зърно с малка и средна абсолютна 

маса на 1000 семена и сравнително малка част (8.9 % от образците) са с 

голяма и много голяма абсолютна маса. При групите по подвидове е 

установено, че с най-висока маса на 1000 семена се характеризират образците 

от ssp. сompactum Korn. и ssp. оvatum Pop. Според групирането по цвят на 

зърното е отчетено, че образците с кремаво и червено зърно се отличават с 

високи стойности по този показател. 

7.  Потвърдена е биологичната способност на просото за бързо развитие и кратък 

вегетационен период. В условията на Садово то узрява средно за 58.88 дни. С 

най-къс вегетационен период е P. m. L. ssp. patentissimum Pop. При 

групирането по цвят на зърното е установено, че с най-кратка вегетация са 

образците със сиво зърно, а с най-дълга - образците с черно зърно. 

8.  По съдържание на суров протеин проучените образци показват 

преобладаващо средни стойности ( х=13.83 %) и ниска степен на разнообразие 

и вариабилност. Най-високо е съдържанието при ssp. ovatum Pop. и ssp. 

patentissimum Pop., а най-ниско при ssp. compactum Korn. Най-ниско е 

съдържанието на суров протеин при групата с жълт цвят на зърното, а най-

високо - при групите с черно и бяло зърно. Разликата в съдържанието на суров 

протеин за образците с цяло и обелено зърно не е съществена. При всички 

варианти с обелено зърно е отчетено увеличение в сравнително тесни граници. 

9. По съдържание на сурова целулоза проучените образци показват високи 

стойности ( х=10.15 %) при висока степен на вариабилност. С най-ниско 

съдържание по този показател се отличава групата с бяло зърно. 

Съдържанието на сурова целулоза  намалява чувствително с отстраняване на 

обвивката. Белият цвят на зърното може да служи като маркер за ниско 

съдържание на сурова целулоза при просото. 

10. Направеното проучване показва, че за зелено използване най-подходящи са 

образците с бяло зърно. Те са най-високи ( х=104.24 cm), най-облистени 

( х=8.2), с най-дебело стъбло ( х=5.85 mm), с най-дълъг ( х=32.11 cm) и широк 

( х=1.89 cm) лист, с най-продуктивна метлица ( х=4.12 g), притежават дълъг 

вегетационен период ( х=64.63), високо съдържание на суров протеин ( х=14.05 

%) и ниско съдържание сурова целулоза ( х=4.75 %) в зърното. 

11. На база на корелационен анализ са установени взаимовръзките на 

биометричните показатели при проучените образци просо. Установена е силна 

положителна корелационна връзка между височината на растенията с броя 

листа (r=0.773**), с  дължината на листа (r=0.773**) и с дължината на 

метлицата (r=0.662**), между броя на листата по централното стъбло с 
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дължината на листа (r=0.662**) и ширината на листа (r=0.654**) и между 

дължината на листа и ширината на листа (r=0.659**). 

12.  Корелационният анализ показа, че продуктивността от една метлица няма 

силна корелационна връзка с никой от останалите показатели, като най-висок 

корелационен коефициент е регистриран с броя листа ( r=0,528**). Доказана 

средна положителна корелация има и с височината на растенията, дължина и 

ширина на листа, както и с дължината на вегетационния период. Доказана 

слаба позитивна корелация има с дължината на метлицата, а отрицателна с 

разклоненията на стъблото. 

13.  Изграден е теоретичен модел на растение от просо чрез регресионно 

уравнение, което показва влиянието на височината, облистеността, 

разклоненията, дължина и ширина на лист, дължина на метлицата и 

вегетационния период върху продуктивността на просото. 

14. Анализът на теоретичния модел за растение от вида Panicum miliaceum L. 

показва оптималните параметри, влияещи върху добива за условията на 

Централна Южна България: височина от 90 до 110 cm;  брой листа на 

централното стъбло  от 8 до 10; разклонения по стъблото до единица, като е 

желателно те да отсъстват; дължината на флаговия лист от 25 до 35 cm; 

ширина на листа от 1.25 до 2  cm; дължина на метлицата  от 27 до 37 cm или 

около 20 cm; вегетационен  период  от 63 до 75 дни. 

15. Определени са перспективни образци просо, подходящи за директно 

внедряване в производството в условията на Централна Южна България при 

неполовни условия:  

 като първа култура за зърно № 169 и № 99110020 с очаквани добиви от 300 до 

450 kg/da;   

 като втора култура с направление за зърно № 169, № 136 и № 88110002 с 

очаквани добиви от 250 - 300 kg/da;  

 като първа култура в направление за зелено № 91110034 и № 123 с потенциал 

до 4000 - 4500 kg/da зелена маса и № 169 за комбинирано използване за зърно 

и за зелено. 

16. Установени са биохимичните показатели на зелената биомаса при просото - 

абсолютно сухото вещество 91.89 %, влагата 8.11 %, суров протеин 12.16 %, 

сурови мазнини 2.61 %, суровата целулоза 24.75 %, сурова пепел 9.23 % и БЕВ 

43.14 %.  

 

 

VII. ПРИНОСИ 

 

Приноси с оригинален характер 

1. За първи път в България е проведено комплексно проучване, на базата 

на унифициран международен класификатор, на вида просо (Panicum 

miliaceum L.). Установено е подвидовото разнообразие на проучените 
образци от колекцията просо, тяхната фенотипна характеристика и оценка по 

стопански и биохимични показатели. Създадена е оценъчна информация по 

комплекс от морфологични и агробиологични показатели за 260 образци. 
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2. Анализирани са фенотипната характеристика и продуктивният потенциал на 

образците просо, според подвидовата им принадлежност и окраската на 

зърното, от значение за бъдещото развитие на колекцията, нейното 

обогатяване, използване и съхрание ex situ. 

3. Направен е корелационен анализ между проучените 14 биометрични 

показатели, при който са установени 6 силни, 15 средни и 28 доказани слаби 

корелационни връзки. Анализиран е всеки показател и взаимодействието му с 

останалите. 

4. Установени са взаимовръзките на структурните елементи на добива и тяхното 

пряко и косвено влияние върху продуктивността. Уточнени са оптималните 

параметри влияещи върху добива за условията на Централна Южна България. 

5. Създаден е теоретичен модел на просото с оптимални параметри, влияещи 

върху добива, за условията на Централна Южна България, от полза за 

подобрителната работа с културата.  

6. Установено е, че белият цвят на зърното при просото може да служи като 

маркер за ниско съдържание на сурова целулоза в зърното. 

 

Приноси с потвърдителен характер 

1. Потвърдена е биологичната способност на просото за бързо развитие и кратък 

вегетационен период. Включените в изследването образци узряват средно за 

58.88 дни. Установени са разлики в продължителността на вегетацията между 

образците в зависимост от подвидовата принадлежност, като с най-къса 

вегетация е ssp. patentissimum Pop. (51.2 дни). При групирането по цвят на 

зърното е установено, че с най-кратка вегетация се отличават образците със 

сиво зърно (55.8 дни). 

2. Потвърдено е, че образците от трите подвида с дълга метлица имат средни 

стойности над 25 cm (ssp. patentisimum Pop. – 25.52, ssp. effusum  Alef. – 26.77 и 

ssp. contractum  Alef. – 27.11), а образците от двата подвида с къса метлица 

имат средни стойности под 20 cm (ssp. ovatum Pop.  – 19.94 и ssp. compactum 

Korn. – 16.71). 

3. Потвърдено е, че просото може да се отглежда като втора култура на 

неполивна площ. Установени са образци, които могат да се предложат за 

внедряване в практиката.  

 

Приноси с научно-приложен характер 

1. Обогатена е базата данни за образците просо от националната ex situ колекция 

с нова оценъчна информация и е създадена възможност за определяне на ценна 

зародишна плазма по адаптивност, която успешно да се използва в 

селекционно-подобрителната работа.  

2. Установени са образци просо с висок продуктивен потенциал, подходящи за 

директно внедряване в производството като първа и втора култура с 

направление за зърно, в условията на Централна Южна България.  

3. Установено е, че просото може да се отглежда за зелено, засято като първа 

култура на неполивни площи в условията на гр. Садово. Излъчени са образци с 

висок продуктивен потенциал на зелена маса и е определена тяхната 

биохимична характеристика.  
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