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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В световен мащаб съхранената зародишна плазма от грах 

(Pisum sativum L.) наброява 49 000 образци. Световното 
разнообразие от грах е съсредоточено в ex situ колекциите на 15 
международни и национални генбанки с над 1000 образци, между 
които е и българската, представена с 2794 образци. Колекцията от 
род Pisum, поддържана в Националната генбанка в ИРГР, Садово е 
от най-големите от групата на зърнено-бобовите култури. 
Представената паспортна информация, съгласно унифицирани 
показатели в Европейската база данни – EURISCO, съчетано с 
агробиологична оценка по дескрипторите на UPOV, доказват 
наличието на разнообразна по ботанически състав, произход, ниво 
на селекция и биометрична характеристика зародишна плазма от 
грах. Комплексната оценка и анализ на РГР в националните като 
част от световните колекции по основни групи показатели, 
разпределение на растителните материали по важни качествени 
характеристики е необходимо условие за тяхното опазване, 
управление и използване. 

2. ЦЕЛ  И  ЗАДАЧИ 
Цел: Агробиологична и биохимична характеристика на 

растителни генетични ресурси от грах, съхранени и поддържани в 
националната колекция и създаване на възможности за ефективно 
използване в различни направления.  

Задачи: Статус на националната колекция от Pisum sativum L.; 
Анализ на наличната база данни; Формиране на представителна 
извадка в зависимост от произход, фенотип, ниво на селекция, 
направления на използване и сортови опити; Биологична и 
стопанска характеристика в сортимент и сортови опити; 
Биохимична характеристика на зърното и зелената маса; Подбор, 
групиране и разпределение на образците в зависимост от 
продуктивността, качеството и направление на използване. 

3. МАТЕРИАЛИ   И   МЕТОДИ  
Методологичната основа на разработката е поетапна работа с 

колекцията от грах. Изследваните РГР ботанически принадлежат 
главно към Pisum sativum L. ssp. sativum и Pisum sativum L. ssp. 
arvense.  

Полски опити 
Всички изведени опити са заложени в опитното поле на И Р Г Р – 

гр. Садово. Приложена е агротехника, използвана при отглеждане 
на грах, след предшественик пшеница, без азотно торене, с 
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използване на хербициди, внесени предсеитбено и препарати за 
растителна защита срещу грахов зърнояд. Полската оценка 
включва агробиологична и стопанска характеристика, съгласно 
международния класификатор за рода Pisum sp. на UPOV (2005) и 
дескриптора на FAO/Bioversity Multi – Crop Passport Descriptors 
V.2 (2012) и е извършена периодично и поетапно за периода 1980- 
2015 г . 

Сортимент 
Събраната информация и дискусия на извършената по етапи 

комплексна оценка за колекцията грах, позволи да се отдели 
представителна извадка от 138 образци, която включва почти 
цялото разнообразие на съхранените в ген банката и поддържани ex 
situ Р Г Р от грах. Отделените образци са подбрани по фенотип, 
продуктивност, тип на селекция, произход, направление. 
Колекцията от грах е обогатена с мутатни поколения основно на 
сортовете Борек и Ауралия. За да се класифицират образците е 
направена морфологична и фенологична оценка, сравнена с 
изходните сортове (2004- 2009). 

1.1 Биологични особености. Фенологични наблюдения, 
продължителност на вегетационния период някои междуфазни 
периоди:  

1.2 Стопанска характеристика. 
 Елементи на продуктивност (на 10 растения) във фаза 

пълно узряване, 
 Маса на 1000 семена 
 Добив на зърно и зелена маса от единица площ.  

1.3 Морфологични признаци - форма на боба, едрина, окраска и 
повърхност на семената. 

Сравнително сортово изпитване 
Със сравнителното изпитване на зимни и пролетни сортове, 

линии и популации за 10 годишен период се цели проследяване на 
продуктивността и качеството на зърното и зелената маса на 
българските сортове и установяване пластичността и 
изменчивостта им в зависимост от климатичните фактори. Изборът 
е базиран на следните стопански качествата: ранозрялост, 
продуктивност и зимоустойчивост.  

Определена е полската зимоустойчивост, чрез отчитане 
процент преживяли растения след пълно поникване. На по – 
голяма част от образците, е определена устойчивостта при ниски 
температури (Костов и др., 1987; Cousin et. al., 1985, 1992). 
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Сравнително изпитване на пролетни и зимни сортове грах в 
периода 1990 – 2015, на сортове са селекционирани в Садово и 
отглеждани в практиката в този период. Отчетени са основни 
стопански показатели: добив на зелена маса (kg/da), добив на 
зърно от единица площ (kg), добив на суров протеин (kg/da) 

Отчетено е:  
 Влияние на година върху добива (kg), съдържанието на суров 

протеин (%) и добив на суров протеин (kg/da) в зърното при четири 
сорта зимен (№ 11, Мир, Весела и L- 12 AB) и три сорта пролетен грах 
(Амитие, Пикарди и Теди) 

 Фуражна стойност на зимни и пролетни сортове грах от 
колекцията ИРГР- определено е съдържанието на енергия, чрез 
кръмните единици за мляко и растеж. Кръмната стойност е 
установена на базата на химичния състав и коефициентите на 
смилаемост, посочени от Тодоров (2007). 

Лабораторни  анализи 
За определяне на химичния състав в зелената маса и зърното, на 

представителната извадка и сортовите опити са вземани проби във 
фазите: коситбена зрялост, технологична зрялост и узряване. 

Биохимичният анализ е извършен по общоприетите методики 
(А.O. A. C, 1990; БДС- N – ISO 5983/2006; БДС – ISO 5498/99; БДС–
11374/86, БДС–ISO 735;). Определени са следните показатели в % 
към абсолютно и въздушно* сухо вещество.  
 Общ азот / Суров протеин; *Сурови влакнини; Сурова пепел; 
Водоразтворими захари - по Шоорл и модифициран на Ермаков 
(Ermakov et al, 1987); Концентрирани танини  % по Terrill et. all. 
(1992) с бутанол- солна киселина. (Илиева, Дочкова, 1999); Сухо 
вещество в зърно и растителна маса -определено чрез сушене в 
сушилня при 105 °C до постоянно тегло на пробата. 

 

ПРОФИЛ НА ПРОТЕИНА - Екстракция на растителни 
протеини- определена посредством течна хроматография (Аnion 
Exchange Fast Protein Liquid Chromatography FPLC) - С 
помощта на градиент от 1%-ен разтвор на натриев хлорид и 
дължина на вълната 214 nm, се изолират протеиновите фракции 
при граха. Анализирани са 14 сорта зимен, 18 сорта пролетен грах 
и 8 мутанти линии 

Статистическа  оценка. За определяне варирането на 
отделните показатели са определени: средна аритметична 
стойност и нейната грешка; минимална (min) и максимална 
(max) стойност; средно квадратно отклонение (S); дисперсия 
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(S2); коефициента на вариране(C V%). Приложени са: 
корелационен анализ- за установяване връзките между 
проучваните признаци. (Линдарски, 1988); йерархичен клъстер 
анализ за идентифициране подобието и близостта на генотиповете; 
факторен анализ по метода на главните компоненти  

4. ПОЧВЕНО – КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Територията на ИРГР „ К. Малков“ – Садово е част от 

Пловдивско- Пазарджишкото поле, разположено в централната 
част на Тракийската низина, на 158 m надморска височина и 
географски координата: 41°90´00" северна ширина и 24°57´00" 
източна дължина по Гринуич (GPS* - Global Positioning 
System).  

Почвеният тип е ливадно- канелена смолница, характерна с 
плитък почвен профил. С изключение на азотния хранителен 
режим, поради слаба запасеност с усвоим азот, тези почви са 
благоприятни за оптимален растеж на културите. (Койнов, 1974) 

Метеорологичната обстановка, по отношение на граха е 
характеризирана със сума на валежите, температура на въздуха и 
тяхната обезпеченост на опитните години, представен паралелно за 
есенна и пролетна сеитба. През периода не са наблюдавани рискови 
за културата фактори като резки  и силни засушавания и суховеи. 

5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
5.1 Статус на колекцията от грах (Pisum sativum L.). 

Мутантни форми. Националната колекция от грах в ИРГР- Садово 
е представена приблизително над 2500 образци (фиг. 1), 
разнообразни по фено- и генотип. Около 180 от образците с местен 
произход. Образците с чужд произход включват сортове и 
селекционни линии с определени качества, служещи главно като 
изходен материал за селекцията, получен от 38 страни - Франция, 
Полша, Чехия, Русия, САЩ, Унгария и др. 

 
Фиг. 1 Статус на колекцията от грах Pisum sativum L. 
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Колекцията включва три направления на използване: за зелена 
маса; за зърно; за зелена маса и зърно.  

През 1998 г колекцията от грах е обогатена със 147 мутантни 
форми и поколения, на сортове Борек и Ауралия,. Малка част от 
мутантните форми са на сорт Paloma, Pleiofilia и L- 9-76. Всички са  
получени от Института по генетика – София. Най- голям дял в 
колекцията заемат мутантните поколения на сорта Борек (фиг. 2).  

 
Фиг. 2 Разпределение на мутантните форми 

5.2 Предварителни проучвания 
5.2.1 Колекцията от грах (Pisum sativum L) - ex situ. 

Растителните генетични ресурси от грах (Pisum sativum L.), 
съхранявани и оценявани в И Р Г Р – Садово, са разнообразни по 
фенотип, хабитус, височина на растенията, брой и тип разклонения. 
Изключително разнообразие се наблюдава при окраската на 
семената, характера на рисунката върху семенната обвивка, 
формата и размера на боба. Сравнително по еднообразни са 
образците по форма и брой на листчетата на сложния лист, a също 
и по форма и окраска на цвета. 

     
Фиг. 3 Разпределение по височина   фиг. 4 Разпределение по ВП 
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Фиг. 5 Тип на листа    фиг. 6 Цвят на семето 

 
Фиг. 7 Повърхност на семената 

Определяне на структурните елементи на добива и връзката 
между индивидуалната и обща продуктивност на сортовете са 
сигурно средство за установяване на най-добрия сорт за 
конкретните агро климатични условия. 

Определено е съдържание на суров протеин в зърното и 
зелената маса (фиг. 8 и фиг. 9) 

 
 Фиг. 8 Суров протеин в зърното   Фиг. 9 Суров протеин  взелената маса   

 

5.2.2 Мутантни форми грах  Pisum sativum L. За 
класифициране на образците, в периода 2004- 2009 г е направена 
фенологична и морфологична характеристика, сравнена с 
изходните сортове. Продължителността на ВП, някои междуфазни 
периоди, елементите на добива, както и параметрите на основните 
дескриптивни характеристики са представени в таблица 1 

Изменчивостта на изследвания показател, изразена чрез 
вариационен коефициент е висока за мутантните поколения на 
сортовете Борек и Ауралия и нисък за другите мутантни форми. 

Елементите на добива – брой бобове на централното стъбло; 
брой бобове на страничните стъбла;брой семена и тегло на 
семената от едно растение, определят неговия размер и тяхната 
изменчивост, изразена чрез вариационния коефициент, при 
нашите изследвания е висока.  

5.3 Представителна извадка 
5.3.1 Сортимент. Предварителните проучвания и направеният 
анализ на националната колекция от Pisum sativum L., позволи да 
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се отдели извадка от 138 образци (48 -зимни и 90 - пролетни 
форми). Представителната извадка включва по- голяма част от 
разнообразието на колекцията: тип на материала, фенотипни 
различия, продуктивност, съдържание на суров протеин. 
Интродуцираните образци са предимно от Франция, САЩ, Сърбия, 
Холандия, Полша. Изборът на зимните форми грах е направен 
основно в зависимост от тяхната зимоустойчивост. В тази група 
преобладават образци с направление за зелена маса, но са 
включени и такива с направление за зърно. При пролетните 
форми грах преобладават РГР, с направление за сухо зърно. 
Колекцията включва три фенотипа: обикновен, afila, Progretta. 

 

Таблица 1 Статистически величини за продължителността на ВП и някои 
междуфазни периоди, елементите в структурата на добива 

Статис
тиче-
ски 

величи
ни 

В П 
 

Продъл-
жителност 

на 
цъфтежа 

Коситбе
-на 

зрялост 

Височи
на 

Бр. 
бобове 

на 
централн

о-то 
стъбло 

Бр. 
бобове 

на 
страни
чните 
стъбла 

Брой  
семена 
1 раст. 

Тегло  
семен

а 
1 

раст. 

дни дни дни cm брой брой брой брой 
Борек 

min 84 13 51 33,2 2,2 0 13,7 4,9 

max 96 34 62 116,2 16,5 22,7 139,3 36,6 

mean 90,46 25,41 56,87 59,83 8,20 9,01 66,30 18,33 

SE 0,51 0,60 0,42 1,98 0,41 0,95 4,56 1,21 

SD 3,49 4,08 2,83 13,40 2,79 6,41 30,89 8,23 

C V, % 3,86 16,04 4,97 22,40 34,05 71,16 46,60 44,89 

Ауралия 

min 81 16 52 47,4 0,7 0,4 27,5 7,1 

max 94 31 62 117,4 12,0 12,6 96,9 25,6 

mean 88,21 23,44 56,15 73,05 7,84 5,39 57,12 15,78 

SE 0,66 0,80 0,47 2,63 0,41 0,55 3,11 0,85 

SD 3,82 4,63 2,73 15,36 2,37 3,21 18,15 4,97 

C V, % 4,33 19,77 4,87 21,02 30,22 59,52 31,78 31,49 

други 

min 82 15 54 51,3 6,5 0,9 43,1 12,7 

max 91 25 60 67,5 12,2 13 87,1 24,8 

mean 87,88 22,13 57,13 59,69 8,44 8,00 71,13 19,41 

SE 1,14 1,19 0,85 2,03 0,71 1,22 5,24 1,47 

SD 3,23 3,36 2,42 5,75 2,00 3,45 14,82 4,16 

C V, % 3,67 15,17 4,23 9,63 23,68 43,18 20,84 21,43 
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5.3.1.1. Продължителност на вегетационен период и някои 
междуфазни периоди. Р Г Р от грах в представителната извадка се 
отличават с различна продължителност на вегетационния и 
междуфазните периоди, което позволява те да попадат в различни 
групи по важност. Продължителността на В П при зимните форми 
варира от 149 до 171 дни. Изменчивостта на изследвания показател, 
изразена чрез вариационният коефициент е слаба (C V = 3,3 %) 
(табл. 2). При пролетните форми продължителността на В П е от 
70 до 89 дни, а вариационният коефициент е слаб (C V = 4,2 %). 
(табл. 3) 

Таблица 2 Статистически величини за продължителността на вегетационен 
период и някои междуфазни периоди при зимни форми грах (2006- 2009 г.) 

 

Поникване-
узряване/ 

ВП 

Поникване-
начало на 
цъфтеж 

Начало- 
край на 
цъфтеж 

Поникване-
коситбена 
зрялост 

Начало 
цъфтеж- 
узряване 

дни дни дни дни дни 

      

min 149 103 19 130 24 

max 171 138 28 145 57 

mean 160,77 122,25 23,48 138,56 35,37 

SE 0,76 1,14 0,31 0,51 1,25 

SD 5,23 7,91 2,17 3,53 8,65 

C V % 3,25 6,47 9,25 2,55 24,44 

Междуфазният период- поникване- начало на цъфтеж е от 103 
до 138 дни. От групата зимни форми с най- ранен цъфтеж са образец 
95202102 и М-13, а с най-късен – 95202062, 95202065, 952020111 и 
952020112 (табл. 2). При пролетните форми, продължителността 
на периода е от 28 до 54 дни. При тази група по-рано настъпва 
цъфтежа при: Ран 1, Proval, Poni express, следвани от № 20, Polar, 
USA № 11.  По-късно от групата цъфтят: 471-33, Zelena dolina, № 
64 (табл. 3). Продължителността на периода начало на цъфтеж – 
узряване при зимните образци е от 24 до 57 дни. Степента на 
вариране на показателя е висока (C V = 24,4 %) (табл. 2). При 
пролетните растителни образци тази продължителност е от 32 до 51 
дни, и коефициент на вариране C V = 10,3 % (табл. 3). 

5.3. 1.2 Стопанска характеристика. Височината на растението 
при зимните форми варира от 58,8 cm (Froidure) до 145,2 cm 
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(Austria winter). Те се разпределят в три групи. Степента на 
вариране на показателя е висока (C V = 20,47 %). (табл. 4). При 
пролетните форми височината на растенията варира от 33,5 
cm (Пикарди) до 127,3 cm (М-13). Степента на вариране на 
показателя при тях е  по-висока (C V = 30,33 %), отколкото при 
зимните (табл. 5). 

Таблица 3 Статистически величини за продължителността на вегетационен 
период и някои междуфазни периоди при пролетни форми грах (2006- 2009 г.) 

 
Поникване-
узряване/ 

ВП 

Поникване-
начало на 
цъфтеж 

Начало- 
край на 
цъфтеж 

Поникване-
коситбена 

зрялост 

Начало 
цъфтеж- 
узряване 

 дни дни дни дни дни 

      

min 70 28 8 48 32 

max 89 54 29 66 51 

mean 85,01 45,54 19,81 55,07 38,07 

SE 0,37 0,49 0,50 0,43 0,41 

SD 3,53 4,60 4,73 4,06 3,92 

C V % 4,16 10,10 23,86 7,37 10,30 

Таблица 4 Статистически величини на основни елементи на добива при 
зимни форми грах (2006- 2009 г.) 

 
Височина 

Височина 
на 

залагане 
на I-ви боб 

Брой 
бобове от 

1 раст. 

Брой 
семена 

от 
1 боб 

Тегло на 
семената от 

1 раст. 

Маса на 
1000 

семена 

сm сm брой брой g g 
       

min 58,8 35,6 4,30 3,6 5,6 75,6 

max 145,2 90,6 19,90 7,5 14,6 276,3 

mean 96,88 68,85 9,83 5,50 9,05 133,57 

SE 2,86 2,34 0,50 0,13 0,31 5,49 

SD 19,83 16,22 3,48 0,92 2,14 38,04 

C V % 20,47 23,56 35,42 16,79 23,69 28,48 
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Образците с направление за добив на зелена маса, формират 
дълги стъбла и залагат първи боб на височина от 62 до 102 cm. 
Сортовете с направление за зърно са ниски и средно високи. Те 
залагат първи боб на височина от 35,6 cm до 90,6 cm. и вариационен 
коефициент C V = 23,56 %. (табл. 4). При пролетните РГР, 
височината на залагане на първи боб варира от 23,2 cm (Пикарди) 
до 78,6 cm (М - 6), и вариационен коефициент C V= 27,6 % (табл. 
5). Повишаване продуктивния потенциал на определени  
генотипове в голяма степен зависи от броя на бобовете на 
растение и брой семена в боб. При зимните форми показателят 
брой бобове варира от 4,3 до 19,9, а при пролетните от 2,8 до 8,3.  

С най-голям брой бобове на растение от зимните форми са тези 
при интродуцираните селекционни линии от Франция -  952022106 
(19,9), 95202109 (15,9) и 95202115 (15,3), а при пролетните при  М-9 
(8,1) България и L- №11 (8,3) САЩ.  

Таблица 5 Статистически величини на основни елементи на добива при 
пролетни форми грах (2006- 2009 г.) 

 
Височна 

Височина 
на залагане 
на I-ви боб 

Брой 
бобове от 

1 раст. 

Брой 
семена от 

1 боб 

Тегло на 
семената 

от 
1 раст. 

Маса на 
1000 

семена 

сm сm брой брой g g 

       

min 33,5 23,2 2,8 2,8 2,6 150,1 

max 127,3 78,6 8,3 7,0 11,6 299,1 

mean 64,68 39,16 5,15 4,16 6,07 214,84 

SE 2,07 1,14 0,14 0,09 0,20 3,34 

SD 19,61 10,80 1,32 0,83 1,92 31,72 

C V % 30,33 27,57 25,68 20,06 31,56 14,76 

По брой на семената в един боб по-съществени разлики има между 
зимния и пролетния тип, докато между отделните образци в 
групите разликите са несъществени. При зимните форми 
минималният брой на семена в един боб е 3,6, а максималният е 7,5 
(табл. 4), а при пролетните форми е от 2,8, до 7,0. (табл. 5) 
Маса на 1000 семена, е важен показател. Зимните форми се 
разпределят в три групи. Най- ниски стойности има този показател 
(75,6 g), при образец 95202065 (Франция), а най-висок при 
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френския сорт Froidure (276.3 g). Образците от пролетните 
генотипове са средно и едросеменни. Масата на 1000 семена варира 
от 150,1 g (99 Е 0129 -произход България) до 299,1 g (85202030 -
САЩ).  

5.3.2 Мутантни поколения на сорт Борек 
5.3.2.1 Агробиологична и биохимична характеристика. 
Мутантните поколения на сорт Борек, представляват 62 % от 
съхранените в ген банката мутантни форми. Насоката на селекция 
при тях е насочена към подобряване продуктивността на зърно.  

Таблица 6 Параметри на основни дескриптивни характеристики при мутантни форми на 
сорт Борек 

Показатели Min Max Mean S E S D C V, % 

В П, дни 102 106 104,09 0,27 1,53 1,47 

Височина, cm 22 89 43,60 3,23 18,25 41,87 

ВИСОчина до 1-ви боб, cm 0 67 34,02 2,96 16,73 49,18 

Бр. възли до 1-ви боб, бр. 0 14 10,44 0,55 3,11 29,82 

Бр. продуктивни възли на 
центр. стъбло, бр. 0 5 3,30 0,20 1,11 33,69 

Бр. бобове на цент. ст., бр. 0 7 3,74 0,28 1,61 43,03 

Бр. семе в 1 боб, бр. 2 4 3,13 0,13 0,74 23,80 

Дължина на боба, mm 33 62 48,95 1,08 6,11 12,48 

Ширина на боба, mm 12 15 13,78 0,15 0,85 6,15 

Бр. семена от 1 раст., бр. 7 33 15,58 1,24 6,99 44,87 

Тегло на сем от 1 раст., g 17 79 42,15 3,29 18,63 44,21 

Маса на 1000 сем., g 229 349 273,61 4,19 23,71 8,67 

Химичен състав 

Суров протеин, % 23,51 29,34 25,39 0,30 1,68 6,60 

Сурови влакнини, % 1,96 7,71 5,07 0,26 1,49 29,43 

Сурова пепел, % 1,90 3,45 2,45 0,06 0,32 12,95 

Стойностите на вариационния коефициент за всички изследвани 
показатели са в границата от 1,5 % до 49,2 %. Вариационният 
коефициент за елементите на добива и съдържанието на сурови 
влакнини е висок (табл. 6). Размерът на боба (дължина, ширина) 
варира слабо в цялата група. Това се наблюдава и при 
продължителността на В П, масата на 1000 семена, съдържанието 
на суров протеин и сурова пепел. Стойностите на вариационният 
коефициент при тези показатели са по – податливи на изменение. 
(табл. 6) 
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Извършен е клъстерен анализ и анализ на главните компоненти по 
признаците дадени в таблица 7. От дендограмата, илюстрираща 
обединяването на генотиповете е видно, че в зависимост от 
относителното разстояние между тях, се формират в пет основни 
клъстера и седем независими групи по сходство и разлика на 
изследваните показатели (фиг. 7). 
Силата на влиянието на проучваните признаци, е установено, чрез 
факторен анализ, с прилагане метода на главните компоненти. 
Променливите при 32 мутантни линии на сорта Борек са групирани 
в три значими компонента, тъй като с тях се обяснява 72,9 % от 
общото вариране. Пространствената визуализация на изследваните 
признаци, илюстрираща връзките между тях е представена на 
фигура 10. 

 
Фиг. 10 Дендограма на мутантните поколения на сорт  Борек 

 

Таблица 7 Фактори на дескриптивните характеристики 

Фактори 
Компоненти 

РС 1 РС 2 РС 3 

Бр. семена от 1 боб ,819 -,283 ,249 

Бр. семена от 1 раст. ,941 ,113 -,113 

Тегло на сем от 1 раст., g ,935 ,256 ,055 

Маса на 1000 сем., g -,047 ,594 ,602 

Суров протеин,% -,326 ,342 ,078 

Сурови влакнини,% ,118 ,454 -,788 

Сурова пепел, % ,035 -,804 -,053 

 

Съхранените в ген банката и частично проучени, мутантни 
линии са растителен ресурс, който е ценна генетична плазма, което 
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предполага потенциал за бъдеща селекционно - подобрителната 
работа, насочена към създаване на сортове, подходящи за директно 
прибиране без загуби - изключително важно при тази култура. 

 
 

 
Фиг. 10 Проекция на изследваните признаци във факторната равнина 

 

5.4 Сравнително сортово изпитване 
Сравнителното сортово изпитване е насочено към събиране на 

информационна база данни за сортове с български произход, 
използвани широко в практиката. Опитите са изведени при 
зимните сортове 1990 - 2009 г, а при пролетните 1998 - 2009 г.  
5.4.1. Агробиологична и стопанска характеристика. 
Сравнителната оценка за зимоустойчивост е направена с 
пролетния сорт Пулпудева на подбрани РГР. Освен българските 
сортове, са включени и образци с чужд произход, показали висока 
степен на устойчивост през зимния период. На фигура 11 са 
представени получените резултати за период от 10 години.  

 
фиг. 11 Зимоустойчивост на образци грах средно 2000 -2009 г в ИРГР 
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Изпитваните сортове имат добра толерантност и пластичност през 
целия период на проучването и преживаемостта на растенията е 90 
% и над 90 % при българските - Подобрен Пловдивски, Кнежа, 
Плевен 10 и руския №  155. За периода (1990 – 2009 г.) е направен и 
анализ на продуктивните възможности. Добивите на семена при 
зимните сортове варира от 101 до 508 kg/ . Добивът на семена при 
пролетните сортове варира от 143 до 560 kg/da (таблици 8 и 9) 
Високата зимоустойчивост на сорт Мир и линията L- 12 AB, 
осигурява постоянни добиви. Вариабилността на добива, изразен 
чрез вариационния коефициент е ниска (табл. 8). Старите 
български сортове Плевен 10 и Подобрен Пловдивски, са 
значително по ниско добивни на семена, и за периода на изследване 
се отличават висок коефициент на вариране. Изменчивостта на 
добива, изразен чрез вариационния коефициент е по- нисък при 
старите сортове- Плевен 4, Дукат и Неосыпающийся, докато при- 
Амитие, Пикарди и Теди, е по- висок и варира от C V= 26,27 % до 
28,96 % (табл. 9)  
 

Таблица 8 Статистически величини на добива на семена при зимен грах  (kg/da)  
за периода 1990- 2009г 

Сорт N Min Max Mean S E S D CV, % 

Весела 20 266 508 338,55 15,13 67,68 19,99 

№ 11 20 224 460 297,85 12,44 55,64 18,68 

Мир 20 244 412 307,4 9,66 43,21 14,06 

L- 12 AB 20 232 401 307,8 7,55 33,75 10,97 

Плевен 10 20 110 304 188,95 13,31 59,53 31,50 

ПодобренПловдивски 20 101 229 140,85 8,48 37,90 26,91 
 

Таблица 9 Статистически величини на добива на семена при пролетен грах  (kg/da)  
за периода 1990- 2009 г. 

Сорт N Min Max Mean S E S D CV, % 

Плевен 4 11 143 385 290,73 21,18 70,26 24,17 

Дукат 11 187 476 319,82 21,48 71,24 22,28 

Амитие* 11 219 560 394,18 34,42 114,17 28,96 

Пикарди 11 206 531 391,27 31,18 103,41 26,43 

Теди* 11 220 545 398,91 31,60 104,81 26,27 

Неосыпающийся 11 190 396 306,82 16,13 53,51 17,44 

*безлистни форми 
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5.4.2. Добив на семена, съдържание на суров протеин и добив на 
суров протеин от единица площ. Сортове създадени в ИРГР- 
Садово са №11, Мир, Весела, L- 12 АВ от  зимен тип и пролетен тип 
- Амитие, Пикарди, Теди са включени в проучване за периода 2000-
2015 г. Установено е влиянието на годината, сорта и комбинация 
от двата фактора (таблици 10 а, b, c ; таблици 11а, b, c). При зимните 
форми грах, добивът на семена, е най - висок при сорт Весела (352,3 
kg). Съдържанието на суров протеин, средно за периода варира от 
24,7 % до 25,3 %. Добивът на суров протеин от декар, е важен 
показател за качествената характеристика на сортовете и варира от 
71,1 kg/ da до 77,6 kg/ da. 

Таблица 10 Влияние на факторите година/ сорт върху съдържанието на добива (а) , 
суров протеин (b) и добив на суров протеин (c) – зимни сортове грах 

A ДОБИВ, kg 

Source df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 15 1130,72 42236,99 ,000 

Intercept 1 4546163,02 169817762,44 ,000 

Година 15 2459,70 91879,97 ,000 

Сорт 3 2452,78 91621,52 ,000 

Година * Сорт 45 247,04 9227,82 ,000 

B СЪДЪРЖАНИЕ НА СУРОВ ПРОТЕИН, % 

Source df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 15 8,82 954,81 ,000 

Intercept 1 27887,56 3018269,94 ,000 

Година 15 23,28 2519,13 ,000 

Сорт 3 13,12 1420,02 ,000 

Година * Сорт 45 2,57 278,30 ,000 

C  ДОБИВ НА СУРОВ ПРОТЕИН, kg/ da 

Source df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 15 121,64 45227,76 ,000 

Intercept 1 209126,28 77754155,88 ,000 

Година 3 307,48 114323,82 ,000 

Сорт 3 216,82 80613,47 ,000 

Година * Сорт 45 27,97 10400,50 ,000 

 

Годината и сорта при зимните форми имат относително еднаква 
тежест върху добива на семена, докато взаимодействието между 
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година х сорт е с най- малко доказано влияние върху него (табл. 
10А). Доказано влияние върху съдържанието на суров протеин имат 
годината, сорта и взаимодействието между тях година х сорт  
(табл. 10В). Най- силно влияе годината – 23,3 (дисперсията й е 
най- голяма), следвано от сорта и най- слабо - година х сорт. Върху 
добива на суров протеин от декар, най- силно е влиянието на 
годината, следвано от фактора сорт и накрая взаимодействието 
между тях. (табл. 10 С). Факторите година и сорт, влияят върху 
добива на семена, при трите пролетни форми, като с най-голяма 
тежест при този показател е годината. Взаимодействието между 
година х сорт е с недоказано влияние (табл. 11 А). Върху 
съдържанието на суров протеин при пролетните форми, трите 
взаимодействащи фактора имат доказано влияние. 

Таблица 11 Влияние на факторите година/ сорт върху съдържанието на добива (а) , суров 
протеин (b) и добив на суров протеин (c) – пролетни сортове грах 

А ДОБИВ, kg 

Source df Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 11 287629,67 1,0/4 ,442 

Intercept 1 6602407,34 23,94 ,000 

Година 15 363981,96 1,32 ,291 

Сорт 2 279922,21 1,02 ,377 

Година * Сорт 30 252022,67 ,91 ,502 

В СЪДЪРЖАНИЕ НА СУРОВ ПРОТЕИН, % 

Source df Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 11 6,34 11547,24 ,000 

Intercept 1 21183,10 38563426,56 ,000 

Година 15 9,30 16937,79 ,000 

Сорт 2 8,86 16125,90 ,000 

Година * Сорт 30 4,02 7325,74 ,000 

С ДОБИВ СУРОВ ПРОТЕИН, kg/ da 

Source df Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 11 262,680 5512,853 ,000 

Intercept 1 188065,77 3946933,00 ,000 

Година 15 662,47 13903,14 ,000 

Сорт 2 35,23 739,41 ,000 

Година * Сорт 30 138,60 2908,86 ,000 
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За разлика от зимните сортове, годината и сорта  при пролетните 
имат еднаква тежест. С по- малка тежест е взаимодействието на 
фактора година х сорт. (табл. 11 В). Върху добива на суров протеин 
от декар, годината, сорта, година х сорт, имат доказано влияние 
при пролетните сортове. Най- голяма тежест има годината, 
следвана от година х сорт, а влиянието сорта е с най- малка тежест 
върху показателя (табл .11 С) 
При пролетните сортове влиянието на годината е силно изразено, 
докато при зимните влияние имат и трите фактора – година, сорт, 
година х сорт. 
5.4. 3 Фуражна стойност на зърното. Общата енергийна стойност 
на зърното на зимните сортове грах е 19,29 MJ/kg, а за пролетните 
19,14 MJ/kg (табл. 12). Количеството на обменна енергия (средната 
й стойност) за преживни животни за зимните сортове е 13,90 MJ/kg, 
а за пролетните е 13,85 MJ/kg. Съгласно новата система за оценка, 
зърното на зимните сортове грах съдържа средно 1,43 кръмни 
единици за мляко (КЕМ) и 1,55 кръмни единици за растеж (КЕР). 
При пролетните сортове средната стойност на КЕМ е 1,43, а за КЕР 
– 1,56. (табл. 12). Съдържанието на енергия, КЕМ и КЕР е почти 
еднакво за зимните и пролетните сортове грах. Разликите са 
незначителни и статистически доказани и сортовете не се 
различават съществено по хранителна стойност. 

В бъдеще, научните изследванията ще се насочат към 
усвояемостта на зърното от грах, в зависимост от окраската на 
семената. 
5.5 Биохимична характеристика на представителната 

извадка на РГР от грах 
5.5.1 Химичен състав на сухо зърно 
5.5.1.1 Зимни форми грах. Оценените образци са обикновен тип с 

произход България и Франция. Преобладават ранните и 
средноранните с направление за зелена маса и на зърно. Семената 
имат гладка повърхност, кръгли понякога с неправилна форма. 
Окраската е твърде разнообразна и варира от светло бежова до 
светло кафява, пъстра, от сиво зелена, тъмно зелена до тъмно 
кафява.  

Обобщените средни данни (2006-2008 г.) за биохимичния 
състав на зърното при зимните форми грах са представени в 
таблица 13 
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Изменчивостта на изследваните показатели, изразен чрез 
вариационния коефициент е слаба за показателя общ азот (C V = 5, 
54 %) и по-висока за танините (C V = 49,29 %), а за другите заемат 
междинно положение.(табл. 13). 

Таблица 12 Хранителна стойност на зърното от грах в 1000 g  сухо вещество 

СОРТ БЕ ОЕ КЕМ КЕР 

№ 11 19,26a 13,85a 1,43a 1,55a 

Весела 19,21a 13,90a 1,43a 1,56a 

12 AB 19,21a 13,96a 1,44a 1,57a 

Мир 19,10a 13,83a 1,43a 1,55a 

35A 19,43a 13,90a 1,43a 1,55a 

37A 19,57b* 14,04b* 1,45a 1,57a 

Naota 19,29a 13,84a 1,43a 1,54a 

*Амитие 19,07a 13,85a 1,43a 1,56a 

*Пикарди 19,15a 13,88a 1,43a 1,56a 

*Теди 19,20a 13,82a 1,43a 1,55a 

всички групи 19,25 13,89 1,43 1,56 

Зимни 19,29a 13,90a 1,43a 1,56 

*Пролетни 19,14b 13,85a 1,43a 1,55a 

SD 0,194 0,099 0,013 0,021 

CV 0,038 0,010 0,0001 0,0001 

SE 0,035 0,018 0,002 0,004 

Min 18,90 13,70 1,41 1,52 

Max 19,72 14,07 1,45 1,59 

Разликите между образците са статистически значими при *P<0,05 и ако нямат еднакви букви 

БЕ – брутна енергия (MJ/kg CB); ОЕ – обменна енергия (MJ/kg CB); КЕМ – кръмни единици за 
мляко (брой в kg СВ); КЕР – кръмни единици за растеж (брой в kg СВ 

Таблица 13 Вариране на биохимичния състав на зърното при зимните форми грах средно за 
периода на проучване (2006-2008 г.) 

Показатели брой 
образци Min Max Mean SE S D C V,% 

Общ азот, % 48 3,74 4,65 4,19 0,03 0,23 5,54 

Сурови влакнини,% 48 2,78 6,64 4,78 0,12 0,85 17,85 

Сурова пепел, % 48 1,94 3,38 2,76 0,05 0,31 11,36 

Общи захари, % 48 3,67 7,15 4,89 0,10 0,67 13,66 

Танини, % 48 0,01 2,71 1,63 0,12 0,80 49,29 
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За установяване и оценка на взаимовръзките между изследваните 
показатели, е приложен корелационен анализ (табл. 14.) 
Установени са: силни отрицателни корелации- общ азот и сурови 
влакнини (r = -0.896); общ азот и суровата пепел (r = -0.853) и общ 
азот и общи захари (r = -0.886). Силна положителна - сурови 
влакнини и сурова пепел (r = 0.937); сурови влакнини и общи 
захари (r = 0.968) и между сурова пепел и общи захари (r = 0.963).  
Таблица 14 Корелационни зависимости на химичните показатели на зърното  

при зимни форми грах 

 Общ азот Сурови 
влакнини 

Сурова 
пепел Общи захари Танини 

x1 x2 x3 x4 x5 

x1 1 -0.896** -0.853** -0.886** 0.154 

x2  1 0.937** 0.968** 0.159 

x3   1 0.963** 0.204 

x4    1 0.083 

x5     1 

х1- общ азот; х2- сурови влакнини; х3-сурова пепел; х4- общи захари; х5 - танини 

Извършен е клъстерен анализ и анализ на главните компоненти по 
признаците общ азот, сурови влакнини, сурова пепел, общи захари 
и концентрирани танини. От дендограмата, илюстрираща 
обединяването на генотиповете е видно, че в зависимост от 
относителното разтояние между тях, се формират в шест клъстера 
и четиринадесет независими групи. по сходство и разлика на 
изследваните показатели (фиг. 11). 

 
Фиг. 11  Дендограма на зимните форми грах 
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Силата на влиянието на проучваните признаци, е установено, чрез 
факторен анализ, с прилагане метода на главните компоненти. 
Променливите при 48 форми зимен грах, са групирани в два 
значими компонента, тъй като с тях се обяснява 79,2 % от общото 
вариране. Пространствената визуализация на изследваните 
признаци, илюстрираща връзките между тях, както и проекцията 
на изследваните образци е представена на фигура 12. 

 
фиг. 12 Проекция на изследванитепоказатели и  образци във факторната равнина 
 

Източници на вариране на:общ азот са - 95202083, Austria winter, 
35 A, 37 A, Плевен 10, 302, 306 и 335; сурова пепел, сурови влакнини 
и танини - М-18, М-34, 3, 95202065, 95202093, 95202104, Сима; 
общи захари - № 11, Froidure. 
5.5.1.2 Пролетни форми грах. Проучени са 90 пролетни генотипа, с 
произход от Франция, Полша, Русия, Холандия, Германия, Сърбия 
и България. По- голямата част са обикновен тип, а по – малка -
безлистни форми (af). По тип на ранозрялост принадлежат към 
средно ранни и ранни. Семената са с гладка и набръчкана 
повърхност, окраската им е от светло бежова, до сиво зелена и  
зелена. 
Обобщените данни за биохимичния състав на зърното при 
пролетните форми грах за периода 2006-2008 г. са представени в 
таблица 15 
Изменчивостта на изследваните показатели, изразен чрез 
вариационния коефициент е слаба за показателя общ азот (C V = 6,4 
%) и висока за общите захари (CV= 27,2 %), следван от суровите 
влакнини (CV= 25,3 %) и суровата пепел (CV= 13,3 %).(табл. 16)  
Приложен корелационен анализ, резултатите от който са 
представени на таблица 16 Наблюдават се: средна положителна 
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корелация - общ азот и сурови влакнини (r= 0.387); общ азот и 
общи захари (r= 0.368) и слаба положителна - сурови влакнини и 
суровата пепел (r= 0.217). Математически недоказани са 
корелационните зависимости между сурови влакнини и сурова 
пепел; сурова пепел и сухо вещество. 
Извършен е клъстерен анализ и анализ на главните компоненти по 
признаците общ азот, сурови влакнини, сурова пепел, общи 
захари. 
От дендограмата, илюстрираща обединяването на генотиповете е 
видно, че в зависимост от относителното разтояние между тях, се 
формират в два основни клъстера и шестнадесет независими 
групи. по сходство и разлика на изследваните показатели (фиг. 12). 
Силата на влиянието на проучваните признаци, е установено, чрез 
факторен анализ, с прилагане метода на главните компоненти. 
Променливите при 90 форми пролетен грах, са групирани в един 
значим компонент, тъй като с тях се обяснява 47.9 % от общото 
вариране.  
 

Таблица 15 Вариране на биохимичния състав на зърното при пролетни форми грах 
средно за периода на проучване (2006-2008) 

Показатели брой 
образци Min Max Mean SE S D C V % 

Общ азот, % 90 3,61 4,89 4,26 0,03 0,27 6,39 
Сурови 

влакнини, % 90 2,09 8,03 4,73 0,13 1,20 25,30 

Сурова пепел, % 90 1,58 3,51 2,69 0,04 0,36 13,34 

Общи захари, % 90 3,24 10,32 5,83 0,17 1,59 27,20 
 

 
Таблица 16 Корелационни зависимости на химичните показатели на зърното  

при пролетни форми грах 

 Общ азот Сурови 
влакнини 

Сурова 
пепел 

Общи 
захари 

x1 x2 x3 x4 
x1 1 0.387** 0.217* 0.368** 
x2  1 0.116 0.501** 
x3   1 0.136 
x4    1 

х1- общ азот; х2- сурови влакнини; х3-сурова пепел; х4- общи захари 
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Фиг. 12 Дендограма  на пролетни сортове грах 

 

 

 
Фиг. 13 Проекция на изследваните образци във факторната равнин 

 

Пространствената визуализация на изследваните признаци, 
илюстрираща връзките между тях, както и проекцията на 
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изследваните образци е представена на фигура 13. Прави 
впечатление, че френската линия 468-20 (41), се отделя от всички 
пролетни образци по изследваните показатели, което я прави ценна 
за селекцията. 
5.5.2 Химичен състав на зелена маса 
5.5.2.1 Зимни форми грах.В зелената маса са определени следните 
показатели: общ азот, сурови влакнини, сурова пепел и 
концентрирани танини. Обобщените данни за химичният състав 
на надземната маса за периода 2006- 2008 са представени в 
таблица 17 
Изменчивостта на изследваните показатели, изразен чрез 
вариационния коефициент е най- слаба за показателя сухо 
вещество (C V = 1,86 %) и най- висока за танините (C V = 116,54 %). 
В резултат на прилагане на корелационен анализ са получени 
корелационни коефициенти, които представят в аналитичен вид 
установени зависимости и дават възможност за оценка на 
съответните взаимодействия между показателите. (табл. 18) 
За разлика от зърното, при надземната маса (зелената маса) се 
наблюдават силно изразена отрицателна корелационна зависимост 
между общ азот и сурови влакнини  (r= - 0.857); общ азот и сухо 
вещество (r = - 0.824); танини и сухо вещество (r = - 0.888). 
Средна отрицателна корелационна зависимост се отчита между 
общ азот и  сурова пепел (r = - 0.639). Силно изразена положителна 
корелационна зависимост наблюдаваме между суровите влакнини 
и суровата пепел(r = 0,798); суровите влакнини и сухото вещество (r 
= 0,923) и между суровата пепел и сухото вещество(r = 0.920). 
Доказани слаби корелации има между танините и суровата пепел 
(r = 0.333) и танините и суровите влакнини (r = 0.270). 
 

Таблица 17 Вариране на биохимичния състав на зелената маса при зимните форми грах 
средно за периода на проучване (2006-2008) 

Показатели брой 
образци Min Max Mean S E S D C V,% 

Общ азот, % 35 2,16 4,00 3,09 0,07 0,43 13,79 

Сурови 
влакнини, % 35 17,06 34,94 24,82 0,75 4,44 17,89 

Сурова 
Пепел, % 

35 5,63 10,98 7,36 0,17 1,02 13,84 

Танини, % 35 0,01 2,83 0,76 0,15 0,89 116,54 

Сухо вещество, 
% 35 80,50 90,91 89,80 0,28 1,67 1,86 
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Таблица 18 Корелационни зависимости при зимни образци грах -зелената маса  

 Общ 
азот 

Сурови 
влакнини Сурова пепел Танини Сухо 

вещество 

 x1 x2 x3 x4 x5 

x1 1 -0.857** -0.639** -0.203 -0.824** 

x2  1 0.798** 0.270* 0.923** 

x3   1 0.333** 0.920** 

x4    1 -0.888** 

x5     1 

х1- общ азот; х2- сурови влакнини; х3-сурова пепел; х4- - танини; х5 – сухо вещество 

Извършен е клъстерен анализ и анализ на главните компоненти по 
признаците общ азот, сурови влакнини, сурова пепел, 
концентрирани танини и сухото вещество. 
Проучените зимни форми грах, се групират в три клъстера и три 
независими групи. (фиг. 14 ) 
Силата на влиянието на проучваните признаци, е установено, чрез 
факторен анализ, с прилагане метода на главните компоненти. 
Променливите при 35 форми зимен грах, са групирани в два 
значими компонента, тъй като с тях се обяснява 80.6 % от общото 
вариране. Пространствената визуализация на изследваните 
признаци, илюстрираща връзките между тях, както и проекцията 
на изследваните образци е представена на фигура 15. 

 
Фиг. 14 Дендограма на зимни форми грах- зелена маса 
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Фиг. 15 Проекция на изследваните признаци и образци във факторната равнина 

Образец 95202113, е източник на вариране на сурова пепел и сухо 
вещество. Източници на вариране на сурови влакнини са 95202109, 
95202093, 95202066, с произход от Франция, високи, подходящи за 
зелена маса. Образците - 95202102, 26 Е, М- 26 и 3 са източник на 
вариране на общ азот и танини.  
5.5.2.2 Пролетни форми грах. Проучените образци са с направление 
за зърно и имат нисък хабитус на растенията. Те почти не се 
използват за зелена маса или в редки случаи, когато 
заинтересовани производители не разполагат с друг семенен 
материали. Една част от тях са афилатни форми, а останалата по- 
голяма част са типично зеленчукови. Ето защо, направената 
биохимична оценка на надземната част представлява обобщение на 
данните за периода 2006-2008. Тя цели от една страна да се 
направи сравнителна характеристика със зимните форми, които 
преимуществено се използват за зелен фураж и от друга за 
създаване на информационна база данни, с оглед използването им 
като родителски компоненти, по ранозрялост в селекционните 
програми. Осреднените данни за биохимичният състав са 
представени в таблица 19 
Изследваните показатели (средни стойности)- общ азот, сурови 
влакнини, сурова пепел и сухо вещество, не се различават 
съществено от тези при зимните форми. Нивото на вариране на 
признаците съдържание на общ азот и сурови влакнини, при 
зимните форми е по- високо, отколкото при пролетните, защото 
зимните форми имат по- високи и по- силно облистени растения. 
За установяване зависимостите между изследваните показатели и 
оценка на съответните взаимодействия между тях е приложен 
корелационен анализ, резултатите са представени в таблица 20 
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Таблица 19 Вариране на биохимичния състав на зелената маса при пролетни 
форми грах средно за периода на проучване (2006-2008) 

Показатели брой 
образци Min Max Mean S E S D C V % 

Общ азот, % 84 2,61 3,93 3,20 0,03 0,29 8,96 

Сурови 
влакнини, % 84 17,11 33,09 24,34 0,36 3,30 13,58 

Сурова пепел, 
% 84 5,78 10,64 8,06 0,11 0,99 12,33 

Сухо 
Вещество, % 

84 87,98 91,60 90,11 0,07 0,63 0,70 

 

Таблица 20Корелационни зависимости при пролетни образци- зелена маса 

 
Общ азот Сурови 

влакнини 
Сурова 
пепел 

Сухо 
Вещество 

x1 x2 x3 x4 

x1 1 -0.309** 0.143 0.219* 

x2  1 -0.02 -0.038 

x3   1 0.170 

x4    1 

х1- общ азот; х2- сурови влакнини; х3-сурова пепел; х4- сухо вещество 

За разлика от зърното, при зелената маса на пролетните генотипове 
отчитаме по слабо изразени корелационни зависимости. 
Наблюдава се доказана слаба отрицателна корелационна 
взаимовръзка между общ азот и сурови влакнини ( r = - 0.309) и 
слаба положителна между общ азот и сухо вещество (r = 0.219). 
Приложен йерархичен клъстер анализ за оценката на генетичната 
близост между образците, чрез сравнение на показателите: общ 
азот, сурови влакнини, сурова пепел и сухо вещество (фиг. 17). 
Пролетните форми грах, се групират в пет клъстера и двадесет и 
една независими групи. 
Силата на влиянието на проучваните признаци, е установено, чрез 
факторен анализ, с прилагане метода на главните компоненти.  
Налице са две собствени стойности, които определят избора на два 
главни компонента. 
Пространствената визуализация на изследваните признаци, 
илюстрираща връзките между тях, както и проекцията на 
изследваните образци е представена на фигура 18. 
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Сортовете Плевен 4 (1), М-21 (52), Тринкет (21) и Countess (9) са 
източник на вариране на сурова пепел и сурови влакнини. 
Източници на вариране на общ азот и сухо вещество са Пикарди 
(3), 470-18 (44), 470-25 (47), (301) С 481 (64), (301) С 486 (62), 375 
(74), № 17 (32).  
5.5.3 Химичен състав на свежо зърно. Независимо от различията 
по фено и генотип, в подходящ период от технологичната зрялост, 
грахът може да се консумира в свежо състояние или се консервира. 
Една част от изследваните сортове при зимния тип са 
лилавоцъфтящи, с пъстра окраска на семената, а друга - 
бялоцъфтящи със светла окраска. Типично фуражните сортове 
също могат да се използват за консумиране в свежо състояние.  

 
Фиг. 17  Дендограма на проучените пролетни образци грах- зелена маса 

 
Фиг. 18 Проекция на изследваните показатели и образци във факторната равнина 
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Важно е да се подчертае, че при този тип продължителността на 
фазата технологична зрялост е доста по кратка. При тях по-бързо 
настъпва  фазата узряване, и те биха могли да се отглеждат на малки 
площи във фермата или в домашната градина. 
При пролетните образци са включени два генотипа- с гладка (Sm) и 
набръчкана (Wr) повърхност на семената. Сортовете с гладки 
семена се отличават с по- бързо протичане на физиологични и 
биохимични процеси, по- бързо узряват и увеличават сухото си 
вещество, поради което качеството им в свежо състояние е по- 
ниско, отколкото на сортовете с набръчкани семена. Данните от 
химичния състав на свежото зърно от проучваните РГР са 
представени в таблица 21. 
Увеличаването на сухото вещество в процеса на узряване е свързано 
с увеличаване на твърдостта на зърната. Получените резултати за 
сухото вещество не показват еднопосочност при зимните и 
пролетните форми грах.(табл. 21) 
Таблица 21 Статистически величини на химичния състав - свежо зърно на 
зимни и пролетни форми грах (2006- 2009 г.) 

Показатели брой 
образци Min Max Mean S E S D C V % 

Зимни форми грах 

Общ азот, % 35 3,28 4,71 4,11 0,05 0,30 7,27 

Общи захари,% 35 6,16 11,19 8,56 0,20 1,17 13,63 

Сухо вещество, 
% 35 20,19 29,56 24,57 0,47 2,77 11,71 

Пролетни форми грах 

Общ азот, % 90 3,51 5,02 4,11 0,04 0,34 8,31 

Общи захари,% 90 6,23 14,02 9,95 0,20 1,86 18,72 

Сухо вещество, 
% 90 17,54 36,49 26,65 0,44 4,16 15,60 

 

5.6 Профил на протеина  
Изследван фракционният състав на протеина на 40 образци грах 
(14 зимни, 18 пролетни и 8 мутантни форми грах) от колекцията на 
ИРГР, чрез йонообмена хроматография (FPLC). Методът FPLC, 
разграничава два вида вариабилност: качествена, изразена чрез 
площта на получената холограма и количествена- изразена чрез 
височината на съответните пикове (фиг. 19) 
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Фиг. 19 Профил на протеина 

5.6.1 Зимни форми. За установяване и оценка на взаимовръзките 
между изследваните показатели, е направен корелационен анализ 
(табл. 22). Наблюдават се доказани положителни, средни 
корелации между РА2 и РА1 (r= 0.668); вицилина и РА2 (r= 0.637). 
Силна отрицателна корелация наблюдаваме при легумина и 
вицилина (r= - 0.906) и легумина и РА2 (r= - 0.707). 
Таблица 22 Колерационни зависимости между изследваните показатели 

 
Суров 

протеин 

Общо кол 
нa 

алб+глоб 
РА 2 РА1 Вицилин Легумин 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x1 1 -0,113 -0,238 -0,412 -0,216 0,424 

x2  1 0,271 0,037 0,027 0,080 

x3   1 0,668 ** 0,637 * -0,707 ** 

x4    1 0,212 -0,478 

x5     1 -0,906** 

x6      1 

 х1 -суров протеин; х2 -общо кол нa Алб+Глоб; х3- РА 2; х4- РА1; х5-висилин; x6- легумин  

Приложен йерархичен клъстер анализ за оценката на генетичната 
близост между образците, чрез сравнение на показателите: суров 
протеин, общо количество Алб+Глоб, РА 2, РА1, вицилин, легумин, 
(фиг. 20). Зимните форми, се групират в два клъстера и две 
независими групи. 
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Фиг. 20. Дендограма на проучените зимни форми грах 

Силата на влиянието на проучваните признаци, е установено, чрез 
факторен анализ, с прилагане метода на главните компоненти.  
Налице са две собствени стойности, които определят избора на два 
главни компоненти. Пространствената визуализация на 
изследваните признаци, илюстрираща връзките между тях, както и 
проекцията на изследваните образци е представена на фигура 21. 

 
Фиг. 21 Проекция на изследваните показатели и образци във факторната равнина 

 

Ценни за селекцията са образците –ASSA, Мина, Подобрен 
Пловдивски и L- 12 AB. Подходящи за биологично производство и 
добив на зелена маса. 
5.6.2 Пролетни форми. На таблица 23 са представени резултатите 
от корелационния анализ при пролетните генотипове. Наблюдават 
се доказани силни отрицателни корелации между РА2 и легумина 
(r= -0.859) и вицилина и легумина (r= -0.746); средна отрицателна 
между суровият протеин и РА1 (r= - 0.617) и РА1 и легумина (r= - 
0.608). Между суровият протеин и легумина (r=0.551); РА2 и РА1 
(r=0.512), както и между РА2 и вицилина (r= 0.641), има доказана 
положителна средна корелационна зависимост. 
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Таблица 23 Корелационни зависимости между изследваните показатели 

 
Суров 

протеин 

Общо кол 
нa 

Алб+Глоб 
РА 2 РА1 Вицилин Легумин 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x1 1 0.236 -0.285 -0.617** -0.312 0.551* 

x2  1 0,132 -0,357 -0,162 -0,075 

x3   1 0,512* 0,641** -0,859** 

x4    1 0,404 -0,608** 

x5     1 -0,746** 
x6      1 

х1 -суров протеин; х2 -общо кол нa Алб+Глоб; х3- РА 2; х4- РА1; х5-висилин; x6- легумин  

 
Фиг. 22 Дендограма на проучените пролетни форми грах 

Приложен йерархичен клъстер анализ за оценката на генетичната 
близост между образците, чрез сравнение на показателите: суров 
протеин, общо количество Алб+Глоб, РА 2, РА1, вицилин, легумин,  
(фиг. 22). Пролетните форми, се групират в два клъстера и две 
независими групи. 
Най- отдалечен от всички пролетни образци грах е българският 
сорт Средец, който се отлича с ниско съдържание на суров протеин 
(23,25 %) и общо количество нa албумини+глобулини (10,99); 
високо съдържание на РА1 (14 %) и вицилин (35 %). Сортът Средец 
е създаден чрез прилагане на комбинирано третиране с гама лъчи 
50Gy+ EMS 0.1% на семена от сорт Кубрат-3. 
Силата на влиянието на проучваните признаци, е установено, чрез 
факторен анализ, с прилагане метода на главните компоненти.  



 34

Налице са две собствени стойности, които определят избора на два 
главни компоненти. Пространствената визуализация на 
изследваните признаци, илюстрираща връзките между тях, както и 
проекцията на изследваните образци е представена на фигура 23. 
Българският сорт Плевен 4, американската линия L- 1 и руският 
сорт Юбилейны са източници на вариране по всички изследвани 
признаци и могат успешно да бъдат включени в редица програми 
за подобряване хранителната стойност на комбинираните фуражи. 

 
фиг. 23 Проекция на изследванитепоказатели и образци във факторната равнина 

5.6.3 Мутантни форми. Избраните мутантни форми грах са 
мутантни поколения, мутатни линии и кръстоски на сорт Ауралия 
(A4BMOO13, A9BMOO54 и A9BMOO56); на сорт Неосыпающея 
(A9BMOO62) и на сорт Борек (A9BMOO57, A9BMOO60, A9BMOO70 
и A9BMOO73), отличаващи се с устойчивост на полягане, 
неразпукливост на бобовете и висока изравненост при узряване. 
На таблица 24 са представени резултатите от корелационния 
анализ при мутантните генотипове. Установена и доказана 
положителна корелация имаме между суров протеин и общо 
количество нa албумини+глобулини (r= 0.888). Силна отрицателна 
корелационна  зависимост се отчита между вицилин и легумин (r= 
-0.877). Математически недоказани са корелационните 
зависимости между другите разглеждани показатели. 
За идентифициране подобието и близостта при мутантните 
генотиповете е приложен йерархичен клъстер анализ. Оценката на 
генетичната близост между образците е извършена чрез сравнение 
профила на протеина. Оформят се два клъстера. (фиг. 24) 
Силата на влиянието на проучваните признаци, е установено, чрез 
факторен анализ, с прилагане метода на главните компоненти.  
Налице са две собствени стойности, които определят избора на два 
главни компоненти. Пространствената визуализация на 
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изследваните признаци, илюстрираща връзките между тях, както и 
проекцията на изследваните образци е представена на фигура 25 
Таблица 24 Корелационни зависимости между изследваните показатели 

 
Суров 

протеин 

Общо кол 
нa 

Алб+Глоб 
РА 2 РА1 Вицилин Легумин 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 
x1 1 0.888** -0.171 -0.497 -0.297 0.259 

x2  1 0.081 -0.215 -0.148 0.226 

x3   1 0.480 0.568 -0.388 

x4    1 0.469 -0.485 

x5     1 -0.877** 

x6      1 

х1 -суров протеин; х2 -общо кол нa Алб+Глоб; х3- РА 2; х4- РА1; х5-висилин; x6- легумин  

 
Фиг. 24  Дендограма на проучените мутантни форми грах 

 
Фиг. 25 Проекция на изследванитепоказатели и образци във факторната равнина 
 

6. И З В О Д И 
1. Направена е агробиологична и биохимична оценка на 

представителна извадка от 138 образци грах (Pisum sativum L.), 
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която дава представа за разнообразието на РГР в националната 
колекция по произход, фенотип, ниво на селекция, 
продуктивност, и предоставя възможности за нейното 
целенасочено използването. 

2. В сравнително изпитване (1999-2009 г.) на 12 зимни и 
пролетни сорта грах, десет от които български, е установено, че 
изборът на сорт при зимните форми има по - голямо влияние 
върху добива на зърно, а при пролетните - годината. 

3. Влиянието на годината върху добива, съдържанието на суров 
протеин и добивът на суров протеин (kg/da), при пролетните 
сортове (Амитие, Пикарди, Теди ) е силно изразено докато при 
зимните (№ 11, Мир, Весела, L- 12 AB,) влияние има година, 
сорт и взаимодействието между тях.  

4. Висок коефициент на вариране на показателите общ азот, 
сурови влакнини, сурова пепел, общи захари и танини, в 
зърното, е установен при показателя танини при зимните и 
общи захари при пролетните генотипове. 

5. При зимните образци в зърното са установени силни 
корелационни зависимости с отрицателен характер между общ 
азот и сурови влакнини; общ азот и сурова пепел; общ азот и 
общи захари, а силна положителна зависимост - между сурови 
влакнини и сурова пепел; сурови влакнини и общи захари; 
сурова пепел и общи захари.  

6. При пролетните образци положителна корелационна 
зависимост се наблюдава между общ азот и сурови влакнини; 
общ азот и общи захари, а слаба положителна - между сурови 
влакнини и сурова пепел. 

7. Клъстерният анализ групира зимните образци, в шест 
клъстера и четиринадесет независими групи, а пролетните - 
два основни клъстера и шестнадесет независими групи 
относно съдържанието на общ азот, сурови влакнини, сурова 
пепел, общи захари и танини, в зърното. Най - отдалечени при 
зимните генотипове са 95202083, Austria winter, 35 A, 37 A, 
Плевен 10, М-18, М-34, Сима, № 11, Froidure, а при пролетните 
-  френската линия 468-20. 
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8. Вариационият анализ на показателите - съдържание на общ 
азот, сурови влакнини, сурова пепел, танини и сухо 
вещество в зелената маса при зимните образци доказва, че в 
по - широки граници варира съдържанието на общ азот и 
сурови влакнини. 

9. Силна отрицателна корелационна зависимост, в зелената 
маса при зимните  форми, е установена между общ азот и 
сурови влакнини; общ азот и сухо вещество; танини и сухо 
вещество, а силна положителна корелация - между суровите 
влакнини и суровата пепел; суровите влакнини и сухото 
вещество; суровата пепел и сухото вещество.  

10.  Зимните образци се групират в три клъстера и три 
независими групи, а пролетните в пет основни клъстера и 
двадесет и една независими групи, чрез прилагане на 
йерархичен клъстер анализ и анализ на главните компоненти 
по изследваните биохимични показатели. Най- отдалечени от 
зимните форми са 95202113, 95202109, 95202093, 95202066. 
95202102, 26 Е, М- 26, а при пролетните - Пикарди, 470-18, 
470-25, (301) С 481, (301) С 486, 375, № 17.  

11. Установени са количествените и качествени вариации в 
състава на протеина на 40 образци, както параметрите и 
границите на вариране между съдържанието на протеин и 
неговия състав – албумини и глобулини, чрез йонообмена 
хроматография (FPLC). 

12. При зимните форми са  установени положителни 
зависимости между РА2 и РА1; вицилина и РА2, а отрицателна 
между легумина и вицилина и легумина и РА2. При 
пролетните е установена силна отрицателни зависимост 
между РА2 и легумина; вицилина и легумин; суровия 
протеин и РА1; РА1 и легумина, а положителна – между 
суровия протеин и легумина; РА2 и РА1; РА2 и вицилина. 

13. Зимните и пролетни образци се групират в два клъстера и 
два независими групи по съдържание на протеин и неговите 
фракции, чрез прилагане на йерархичен клъстер анализ и 
анализ на главните компоненти. По - генетически отдалечени 
при зимните форми са старият български сорт Подобрен 
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Пловдивски, селекционната линия L- 12 АВ и стария френски 
сорт ASSA., при пролетните -  френските линии L- 6 и L- 470-
24 и българските сортове - Плевен 12, Мишел и Кристал. 

14. Генетически най- отдалечен от всички пролетни форми е 
българският сорт Средец, създаден чрез прилагане на 
експериментален мутагенез. Отличава се с високо 
съдържание на РА1 и вицилин, но с ниско съдържание на 
суров протеин и общо количество нa албумини+глобулини. 

15. Мутантните форми притежават определена стабилност на 
качествените характеристики. Не се наблюдава вариране на 
протеина и неговите фракции, в широки граници. 

16. Хранителната стойност (кръмни единици за мляко и кръмни 
единици за растеж) на сортовете № 11, Мир, Весела, L- 12 AB, 
Naota, Амитие, Пикарди и Теди не се различава съществено, 
независимо от фенотипа и направлението на използване 

7. П Р И Н О С И 

 С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 

За първи път е направена комплексна характеристика по 
количествени и качествени показатели на представителна извадка 
от 138 образци грах (Pisum sativum L.), която отразява 
разнообразието в националната колекция и позволява нейното 
разностранното и целенасочено използване. 

Проучени и оценени са 147 мутантни форми, получени по пътя 
на експерименталния мутагенезис, което дава възможност да се 
търсят конкретни качества и характеристики на РГР от грах както 
за научни цели, така и за създаване на нови сортове. 

Установени са количествени и качествени вариации в състава на  
протеина, чрез изследване на фракционния му състав. Определени 
са параметрите и границите на вариране на протеина и неговите 
фракции при 40 български сорта грах. Събраната научна 
информация е необходима за проучване свързано с подобряване 
качеството на граховото зърно и продуктите получени от неговата 
преработка. 

 С ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР 
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Установени са корелационни зависимости между показателите, 
съдържание на общ азот, сурови влакнини, сурова пепел, общи 
захари, танини, сухо вещество, както и между състав на протеина и 
неговите фракциите.  

Чрез съвместното прилагане на йерархичен клъстерен и 
факторен анализ е направено групиране по изследваните 
биохимични показатели при сухото зърно и зелената маса. 
Установени са качествени признаци, по които пред селекционния 
отборът ще бъде най- ефективен. 

 С ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР 
Направената извадка отразява изцяло статуса на поддържаната 

колекция от грах в ИРГР – Садово. Получените резултати от 
агробиологичната и биохимична оценка, предоставят широки 
възможности за нейното използване за зелена маса, сухо зърно, 
консервиране и като добавка в ХВП. 

Проведеното сравнително сортово изпитване на създадените в 
ИРГР- Садово сортове, показва техните продуктивни възможности 
и сортова пластичност, което позволява да се направи подходящ 
избор на сорт, в зависимост от нуждите на ползвателя. 

Проучените качествени показатели на свежото зърно при 35 
зимни и 84 пролетни форми грах, с разнообразен тип на семената 
(окраска, форма, повърхност) и направление на използване, дава 
възможност за правилен избор на сорт. 

Установената фуражна стойност на сухото зърно дава научна 
информация при използването му като концентриран фураж в 
животновъдството. 
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The pea is a traditional forage and vegetable crop in Bulgaria. As a 
legume it is rich in proteins and used for food and feed. It has high 
biological value and plays an important role for the sustainable 
agriculture. 
The aim of the study is the agro biological and the biochemical 
characterization of pea genetic resources maintained in the Bulgarian 
National collection hosted by the Institute of Plant Genetic Resources at 
Sadovo, thus contributing to their more efficient use in breeding. 
To reach this goal the following tasks were achieved. An analysis of the 
existing data base was done and a representative sample of 138 
accessions based on origin, phenotype, breeding status, and type of use 
and reflecting the diversity in the National collection was developed. 
Agronomical and biochemical characterization was carried out and the 
accessions were clustered according to their productivity, quality and 
type of use. In addition, 147 induced mutants were evaluated.  
The assessment of protein fractions in 40 Bulgarian pea varieties allowed 
to described the qualitative and quantitative variations in protein 
content. The collected information would be useful for the improvement 
of pea quality and the products obtained from its processing.  
Correlations among nutritional value indicators as nitrogen content, 
crude nitrogen, raw fiber, crude ash, sugar, tannins, and dry matter 
content as well as between the protein fractions were identified. The 
hierarchical clustering and factor analysis of the examined pea 
accessions using dry seed and green mass biochemical indicators 
permitted to determine the most promising resources and quality traits 
for which the selection will be the most effective. 
The conducted comparative trial of the pea varieties created in the 
Institute of Plant and Genetic Resources in Sadovo allowed to estimated 
their productivity and adaptability, thus contributing to orientate the 
selection according to the user’s needs. The determined forage value 
provided a useful information about the quality of dry grains for 
concentrated forage used by farmers. 
Altogether, the results from the agrobiological and biochemical 
evaluation of the representative pea collection represent a valuable 
contribution to the use of pea for as food and feed as well as supplement 
for food industry. 


