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ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ-ПЛОВДИВ 

РЕЗЮМЕ 
Извършена е фитопатологична оценка на 4 
утвърдени ориенталски сорта тютюн за 
реакция към икономически важни за културата 
вирусни, бактериални и гъбни заболявания . 
Като резултат от изследването е направена 
пълна фитопатологична характеристика на 
изследваните сортове по отношение на 
реакцията им към икономически най-важните 
заболявания за културата.  
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
За борба болестите по тютюна са известни 
редица методи, но най-радикалният от тях е 
селекционния /Димитров, А. 2003/ . При него 
посредством съчетаване на гени от 
родителските форми в потомството се 
постигат желаните качества, в случая 
устойчивост към заболявания. Трудно е да се 
постигне комплексна устойчивост към всички 
заболявания, но е възможно получаване на 
устойчивост или толерантност към два и 
повече патогена /Кръстев, К., Белева, Л. 1979/. 
Селекционният метод за борба с болестите е и 
най-екологичния, тъй като изключва 
употребата на пестициди. За създаването на 
устойчиви сортове тютюн е необходимо да се 
знае реакцията на изходния материал към 
специфичните за културата икономически 
важни патогени. Не за всички български 
сортове тютюн има яснота за отношението им 
към основните заболявания. 
За съжаление, свойството изменчивост е 
присъщо на патогените, както на всички живи 
организми. В резултат от това, след известен 
период от време те успяват да преодолеят 
защитните механизми в устойчивите към тях 
растения и ги поразяват /Тарр, С. 1975/. Това 
налага периодична оценка на реакцията на 
утвърдените сортовете спрямо патогените.  
Целта на изследването е да се извърши пълна 
фитопатологична характеристика на сортове 
тютюн с пазарно и генетично значение. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД 
Извършена е оценка на 4 сорта тютюн с 
търговско и селекционно значение - Еленски 
817; Куклен 6; Текне 61; Пловдив 7, за 
реакцията им към мана, пепелница, чернилка, 
кафяви листни петна, див огън, TMV, PVY, 
TSWV.  
Според сортовото им описание, изпитаните 
сортове реагират на нападение от патогени 
както следва:  
Еленски 817 – чувствителен на мана и див 
огън, слабо чувствителен на брашнеста мана 
Куклен 6 – слабо до умерено толерантнен на 
мана, чувствителен на бактериални и вирусни 
заболявания 
Текне 61 – устойчив на мана 
Пловдив 7 – чувствителен на мана, слабо 
устойчив на брашнеста мана, слабо 
чувствителен на див огън и слабо 
чувствителен на ТМV . 
 
Опитите са изведени във вегетационната къща 
на ИТТИ при контролирани условия и 
изкуствено заразяване на тютюневите 
растения с патогените причинители на 
съответните заболявания. Методиката на 
работа и отчитане на резултатите е изготвена в 
ИТТИ /Бозуков, 2006/, съгласувана между 
специалисти на ИТТИ и ИАСАС и утвърдена 
от Изп. Директор на ИАСАС. 
 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Резултатите от имунологичното изпитване 
реакцията на сортове и линии тютюн към 
икономически важните болести, са 
представени в таблици 1 и 2.  
1. Еленски 817 – чувствителен на пепелница; 
средно чувствителен на тютюнева мозайка, 
некроза, сипаница, мана, чернилка, див огън и 
кафяви петна;  
2. Куклен 6 – силно чувствителен на 
пепелница; средно чувствителен на див огън, 
мана, чернилка и кафяви петна; средно 
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устойчив на тютюнева мозайка, некроза и 
сипаница. 
3. Текне 61 – силно чувствителен на чернилка; 
средно чувствителен на некроза, сипаница, 
мана и пепелница; средно устойчив на 
тютюнева мозайка, див огън и кафяви петна. 
4. Пловдив 7 – чувствителен на чернилка и 
мана; средно чувствителен на некроза, 
пепелница; средно устойчив на тютюнева 
мозайка, сипаница, див огън и кафяви петна. 
Както е видно от резултатите при някои от 
сортовете е установено понижение на 
защитните им реакции към патогените, спрямо 
авторските характеристики на тези сортове. 
Така например при нашите изследвания сорт 

Еленски 817 реагира, като чувствителен на 
пепелница и средно чувствителен на мана и 
див огън за разлика от авторското си 
описание, където се посочва като слабо 
чувствителен на пепелница и чувствителен на 
мана и див огън. Сорт Текне 61 по авторско 
описание е устойчив на мана, а при нашите 
изследвания вече реагира като средно 
чувствителен към патогена. И четирите сорта 
реагират в някаква степен на чувствителност 
към пепелницата (брашнестата мана) това 
вероятно се дължи на новата по-агресивна раса 
на патогена (Палакарчева и др. 1997) 
 

 
Таблица 1. Имунитетни реакции към вирусни и бактериални болести. 

 

Сорт 
Имунитетна реакция

TMV TSWV PVY Ps.syringae
p.v. tabaci

Еленски 817 MS MS MS MS 
Куклен 6 MR MR MR MS 
Текне 61 MR MS MS MR 
Пловдив 7 MR MS R MR 

 
Таблица 2. Имунитетни реакции към гъбни болести. 

 

Сорт 
Имунитетна реакция

P. tabacina E.cichorace-arum
Ph. parasitica
var. nicotianae

Alternaria spp. 

Еленски 817 S S MS MS 
Куклен 6 MS HS MS MS 
Текне 61 MS MS HS MR 
Пловдив 7 S MS S MR 

 
Легенда: 

I- имунен, R- устойчив, MR- средно устойчив, MS- средно чувствителен, 
S- чувствителен, HS- силно чувствителен 

 
ИЗВОДИ 
1. Извършена е пълна фитопатологична 
характеристика на изследваните сортове по 
отношение на реакцията им към икономически 
най-важните заболявания за културата.  
2. Установена е промяна в реакцията на някои 
от сортовете в сравнение с авторовото им 
описание. 
3. Изпитваните сортове реагират с различна 
степен на чувствителност на пепелница 
(брашнеста мана), което се дължи на новата 
раса на патогена. 
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