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РЕЗЮМЕ: Като компетентен орган на храните по цялата хранителна верига Българска агенция по
безопасност на храните (БАБХ) има ангажимента да развива политиките на Европейската
общност (ЕО) в България, за постигане на конкретни резултати в партньорство с останалите
страни членки на Европейския съюз (ЕС) като следва най-добрите европейски практики в
прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на
храните и напитките, здравеопазването и хуманното отношение към животните, растителната
защита и торовете, фитосанитарния контрол, контрола на фуражите, граничния контрол,
контрола на ветеринарно - медицински препарати. Всички експерти на БАБХ ежедневно
осъществяват официален контрол по цялата хранителна верига от полето и фермата до масата.
След извършване на задълбочен анализ и оценка на напредъка и на постигнатите резултати в
периода от създаването на агенцията, се конкретизират политиките и стратегически виждания
на БАБХ за новия програмен период, изразени в безкомпромисни изисквания към безопасността на
храните; работа по повишаване качеството на произведените в България храни и възвръщане на
доверието на българските потребители; мерки за насърчаване към производство на храни с
традиционен характер и био-храни; намаляване на административната тежест и улесняване на
достъпа на производителите до националния пазар. Компетентните органи, извършващи
официалния контрол, трябва да гарантират, че контролът на всеки един от етапите на
производство, преработка и разпространение на пазара на храните е ефективен, унифициран и се
извършва при високо ниво на прозрачност. Тези изисквания са залегнали в политиките на БАБХ и за
пълното им постигане се провеждат промени в Агенцията, съдържащи в себе си разработване на
процедурни правила за подобряване на ефективността и единния подход в работата, реформата за
модернизиране на националната система за професионално образование и обучение в сферата на
официалния контрол, модернизация на информационните потоци в агенцията, чрез въвеждане на
електронен документооборот, „отваряне” на Агенцията към потребителя за повишаване на
доверието у всеки български гражданин, оптимизиране на процеса на законотворчество, вкл. и
законодателството в областта на биологичното производство на храни.
Въведение
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е създадена през 2011 г. с цел да бъде
обединен в единна структура контролът на суровини и храни по цялата верига “от фермата до
масата”. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентният държавен орган за
осъществяване на официален контрол в Република България по отношение на:
ветеринарномедицинската и фитосанитарната дейност, ветеринарномедицинските продукти и
продуктите за растителна защита и торовете; страничните животински продукти, непредназначени за
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консумация от човека; фуражите; суровините и храните с изключение на бутилираните натурални
минерални, изворни и трапезни води; материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на ЕС за предлагане
на пазара. Освен това БАБХ извършва и оценка на съответствието на качествените характеристики на
храните с изискванията на национални стандарти, стандарти разработени от браншовите организации
и одобрени от компетентния орган и технологични документации; лабораторно-диагностична и
научноизследователска дейност; оценка, управление и комуникация на риска; обучение и
квалификация.
Като компетентен орган БАБХ има ангажимента да развива политиките на ЕО в България, за
постигане на конкретни резултати в партньорство с останалите страни членки на ЕС.
БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при
контрола в областта на безопасността и качеството на храните и напитките, здравеопазването и
хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол,
контрола на фуражите, граничния контрол, контрола на ветеринарно - медицински препарати.
Всички експерти на БАБХ ежедневно осъществяват официален контрол по цялата хранителна
верига от полето и фермата до масата.
Изложение
В края на 2013 г. БАБХ извърши задълбочен анализ и оценка на напредъка и на постигнатите
резултати в периода от създаването на агенцията през 2011 г. до сега. Целта на този анализ беше да
преразгледа съществуващите политики, които в голямата си част бяха изготвени в
предприсъединителния период и да пренареди приоритетите в контекста на стратегията на ЕС
”Европа 2020”, като насочи усилията на БАБХ към отстояване на националните интереси и позиции
по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на Европейския съюз (ЕС) през
периода 2014-2020 г. Основавайки се на резултатите от анализа, се конкретизираха политиките и
стратегическите виждания на БАБХ за новия програмен период изразени в:
•
Безкомпромисни изисквания към безопасността на храните;
•
Работа по повишаване качеството на произведените в България храни и
възвръщане на доверието на българските потребители;
•
Мерки за насърчаване към производство на храни с традиционен характер и
био-храни;
•
Намаляване на административната тежест и улесняване на достъпа на
производителите до националния пазар;
Тези политики се реализират чрез постоянно сътрудничество с браншовите организации,
подобряване на комуникацията с бизнес – операторите и европейските структури, унифициране на
контрола и повишаване на ефективността му и поддържане на постоянно високо ниво на
квалификация на служителите. За да гарантира бързо постигане на така представените политики и
стратегически задачи, БАБХ дава приоритет на единния и ефективен контрол по цялата хранителна
верига и защита здравето на потребителите, на работата съвместно с бизнеса и повишаване доверието
на потребителите, на тясното сътрудничество с Европейския орган по безопасност на храните и
структурите на ЕС, на поддържането на постоянно високо ниво на квалификация на служителите.
В Европейския съюз няма единна практика за това, каква да бъде структурата и организацията
на службите по безопасност на храните. Това е въпрос на политика на правителството. Българската
агенция по безопасност на храните е в структурата на Министерство на земеделието и храните и се
ръководи и представлява от изпълнителен директор, подпомаган от трима заместник-изпълнителни
директори, главен секретар и административни звена. Администрацията на Агенцията е организирана
в обща и специализирана администрация на централно ниво и двадесет и осем областни дирекции по
безопасност на храните на регионално ниво.
Дирекция „Контрол на храните и граничен контрол“, като част от специализираната
администрация на БАБХ, методически ръководи, контролира и верифицира дейността по
осъществяване контрола на безопасността и качеството на суровините, храните, включително тези
със защитени географски наименования, биопродукти, както и материалите и предметите,
предназначени за контакт с храни. За постигане на политиките на Агенцията и точното спазване на
нормативните актове, Дирекция „Контрол на храните и граничен контрол“ е поставила свои
приоритети в дейността си, които се изразяват в опазване здравето на потребителите при консумация
на храни и засилване на доверието на консуматорите към предлаганите на пазара храни, чрез
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поддържане на системата за осъществяване на контрол за спазване изискванията на
законодателството от страна на производителите и търговците на суровини и храни. Това спомага
официалният контрол, който се осъществява в областта на храните да е ефективен и в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004
г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните
и хуманното отношение към животните.
Компетентните органи, извършващи официалния контрол, трябва да гарантират, че контролът
на всеки един от етапите на производство, преработка и разпространение на пазара на храните е
ефективен, унифициран и се осъществява при високо ниво на прозрачност. Тези изисквания са
залегнали в политиките на БАБХ и за пълното им постигане провеждаме енергични промени в
Агенцията. Разработваме процедурни правила за подобряване на ефективността и единния подход в
работата, включващи точно определени изисквания, които да бъдат спазвани много стриктно. За
целта са изготвени и въведени процедури и инструкции за извършване на официален контрол с
приложени чек- листа и други официални документи.
БАБХ участва активно в реформата за модернизиране на националната система за
професионално образование и обучение в сферата на официалния контрол по цялата хранителна
верига. Затова една от стратегическите цели е усъвършенстването на процеса на обучение и на
условията за придобиване, разширяване, усъвършенстване и развитие на професионалната
квалификация на служителите на БАБХ с оглед подпомагане на професионалната кариера и
индивидуалното им развитие.
Работи се и в посока модернизация на информационните потоци в БАБХ, за превръщането ú в
„зелена“ Агенция, което се изразява във въвеждане на електронен документооборот и намаляване на
движението на хартиени документи; развитие на електронното управление и услугите на публичния
сектор - осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи на БАБХ с
информационните системи на други ведомства от държавната администрация; изграждане на
ефективна система за управление и реално функциониране на е-правителство; включване в
електронния обмен на данни със службите от страните членки на ЕС; преминаване към електронни
регистри, предоставяне на комплексни електронни административни услуги, постигане на „свързана
администрация”; въвеждане на съвременни решения за оптимизиране на информационните и
комуникационните ресурси.
Промените включват и анализ на риска и гарантиране на контрола, чрез използване на
доказани световни практики като размяна на ключови фигури в дирекциите, мобилно звено, скрит
инспектор и т.н. Тези иновации тепърва ще демонстрират резултати, но първите впечатления са
много окуражителни.
Друга важна насока на промените е „отваряне” на Агенцията към потребителя, тъй като
доверието на всеки български гражданин е най-точната оценка за работата на БАБХ. Тече
разработката на нов панел към сайта на БАБХ, който ще бъде портал към всички социални мрежи.
Целта е резултатите от проверките и различните указания за потребителите да достигат до най-широк
кръг от хора и обратно – на техните въпроси и сигнали да се реагира бързо и компетентно от страна
на Агенцията.
За да се засили контролът от страна на Агенцията, трябва да се включи и гражданското
общество, активните потребители биха били достатъчно полезни в насочване на вниманието на
инспекторите с конкретни и точни сигнали. В тази връзка на 10 април БАБХ организира Ден на
отворените врати във всичките 28 Областни дирекции по безопасност на храните в страната.
Инициативата се осъществи с цел да се информират гражданите за работата на Агенцията и да се
привлекат активни потребители, които да съдействат при осъществяване контролната дейност на
Агенцията. Сред целите на инициативата е и създаване на екип от граждани, които се включват в
помощ на работата на агенцията, като я насочват към проблемни зони. Екипът е обучен, относно
изискванията на законодателството в областта на храните, разработено е указание и контролни карти
за граждански контрол.
Част от новата стратегия за подобряване на работата на БАБХ в областта на официалния
контрол е оптимизиране на процеса на законотворчество – ревизиране на остарелите актове и такива,
издадени от вече несъществуващи органи (в краткосрочен план); разширяване на гражданското
участие в законотворчеството; институционализиране на оценката на въздействието на новото
законодателство и изграждането на трайна практика в администрацията на БАБХ за прилагането им.
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За насърчаване и развитие на малкия и среден бизнес и подпомагане на селския туризъм в
България, все по-модерни са т.нар. къси хранителни вериги. Този въпрос е сложен, тъй като не е
лесно да се инспектират директните продажби, при тях на практика не може да се осъществява
стандартен контрол. Ако производителите на природни продукти с къси вериги спазват определени
минимални хигиенни изисквания – нещо, което в много европейски страни не е проблем, това
разбира се, ще улесни Агенцията. Смисълът на късите вериги е да продаваш на съседи и на близки.
Когато излизаш на по-голям пазар, трябва да поемеш съответните ангажименти. Към този момент
95% от земеделските ни производители в такива райони не прилагат добри аграрни практики и това
ще компрометира либерализация на пазара.
Нарастващото значение на биологичното земеделие в световен мащаб се дължи на приноса му
за опазване на околната среда, производство на храни, предпочитани от все по-голям брой
потребители и повишаване на заетостта в селските райони. Ръстът на биологичното производство и
интересът към търговията в световен мащаб с тази група продукти води до предизвикателства към
системата за контрол в сектора. Този факт се отбелязва и чрез развитието на европейското право и
националното законодателство на Р България в областта, вкл. и официалният контрол в търговската
мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство, преработка и
търговия с растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от
аквакултури и храни, упражняван от Българска агенция по безопасност на храните. Национален
компетентен орган по отношение на биологичното земеделие в Р България е дирекция
“Растениевъдство” при Министерство на земеделието и храните, която делегира правата за контрол
върху производителите на био-храни на сертифициращи фирми (юридически лица), получили
разрешение за дейност от Министъра на земеделието и храните.
Заключение
Като цяло амбициите на БАБХ са за създаване на една пълна с предизвикателства програма за
работа, която има за цел ясни резултати и осигуряване на едно по-високо равнище на обществено
здраве, на безопасност и проследяемост на храните и фуражите и свеждане до минимум появата на
биологични и химични рискове за хората, животните и околната среда.
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Abstract: The current paper presents results from an international project for transfer of Innovations called
NEWCAP: New European standards in the context of the reformed Common Agricultural Policy of the EU.
The project aim is to create interactive e-learning platform for farmers and agricultural experts on the
changes in the Common Agricultural Policy of the EU for the period of 2014-2020. For this purpose, the
target groups and the basic knowledge, skills and competencies that farmers will acquire during the training
are defined. The structure of the on-line training course and the main topics of the training modules are
presented. The module themes are: Common Agricultural Policy (CAP); Direct payments and market
measures; Cross Compliance, Rural Development Policy. Considering the fact that the CAP reform in the
next programming period will have a strong impact on the rural development, the training and education in
this context will help farmers and experts from Bulgaria, Slovakia and Italy to learn about these changes and
to be prepared to effectively take advantage of them. The modules are developed in 4 languages - English,
Bulgarian, Italian and Slovak. In this sense, the project will contribute to sustainable rural development at
European level. Special attention has been paid to the national regulations for cross compliance, direct
payments and capabilities for modeling the new CAP in Bulgaria in 2015-2020.
Key words: Common Agricultural Policy, e-learning

Introduction
Being one of the oldest policies of the European Union, the Common Agricultural Policy (CAP) has
more than 50 years of history. Despite of the many changes which have passed during the years, the CAP’s
major objectives are rooted in the European integration. Nowadays, it has become a multifunctional policy to
support the market oriented agricultural production in Europe and to contribute to the development of rural
regions and to support the environmentally sustainable production. On October 23 rd, 2013 political
agreement was reached on transitional provisions under the Common Agricultural Policy (CAP) for 2014.
Changes in the new programming period in the scheme of direct payments and the Rural Development
Program (RDP) will come into force from January 1st, 2015. The new CAP brings significant changes
concerning direct payments allocation, legislation, greening which is a new component, etc. All these form
the necessities for the NEWCAP project – to create interactive training platform for development of on-line
course which will help farmers and experts, people from the rural regions to understand the CAP changes
and to use them effectively.
Material and methods
The current paper presents outputs from the currently running international project on Leonardo da
Vinci Programme for transfer of Innovations called NEWCAP: “New European standards in the context of
the reformed Common Agricultural Policy of the EU”. The project aim is to create interactive e-learning
platform for farmers and agricultural experts on the changes in the Common Agricultural Policy of the EU
for the period of 2014-2020. The project consortium consists of partner institutions from Slovakia, Bulgaria
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and Italy. The e-learning platform is designed to provide an innovative training by the use of e-learning
methods and resources – CBT, WBT, LMS system, various forms of self-testing, synchronic and
asynchronic communication, etc. The on-line training course consists of four modules which topics are:
Common Agricultural Policy (CAP); Direct payments and market measures; Cross Compliance, Rural
Development Policy (Fig. 1). The modules are developed in 4 languages - English, Bulgarian, Italian and
Slovak.
Results and discussion
The main objective of the project is to create an interactive training program in the field of the new
reformed CAP of the EU for rural actors. This will contribute for the improvement of qualifications and
competitiveness of farm advisors and farmers on the labour market. The e-learning course is focused on the
new reformed CAP of the EU, principles of providing subsidies, legislation conditioning subsidies (direct
payments) eligibility and principles of Rural Development Policy, etc.
The training is structured in 4 modules as follows:

On-line course

Module 1
Common Agricultural Policy

Module 2
Direct Payments and Market Measures

Module 3
Cross - Compliance

Module 4

Rural Development Policy
Figure 1. Structure of the on-line course
Training modules content – basic characteristics
Module 1. Common Agricultural Policy
This module provides basic information about the CAP history, main objectives, pillars and policy
instruments. Beginning from the Conference held in Stresa (Italy) in 1958, this module introduces the CAP
from a historical perspective, presenting the different stages of development: the Mansholt Plan in the period
of 1968 – 1972, reforms (including MacSharry reform in 1992 and Fishler reform in 2003), Agenda 2000,
the 2008 Health Check, and a selection of some fundamental documents and legislation of the CAP. The
focus is given to the development of the CAP in the new programming period – 2014 - 2020.
After a wide-ranging public debate the Commission presented on 18 November 2010 a
Communication on „The CAP towards 2020“, which outlins the options for the future development of the
CAP and launched the debate with the other institutions and with stakeholders. On 12 October 2011 the
Commission presented a set of legal proposals designed to make the CAP a more effective policy for a more
competitive and sustainable agriculture and vibrant rural areas. After almost two years of negotiations
between the Commission, the European Parliament and the Council, a political agreement on the reform of
the CAP has been reached on 26 June 2013. After the approval by the European Parliament and the formal
adoption by the Council the four Basic Regulations and the Transition Rules for 2014 were published in the
Official Journal on 20 December 2013. These four legislative texts reflect the political agreement between
the European Commission, EU Member States Agriculture Ministers (in the Council) and the European
Parliament. With these new rules, the vast majority of CAP legislation will be defined under four
consecutive Regulations – a significant simplification - covering:
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Rural Development: Regulation 1305/2013 - on support for rural development by the European
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No
1698/2005
"Horizontal" issues such as funding and controls: Regulation 1306/2013 - on the financing,
management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations
(EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC)
No 485/2008
Direct payments for farmers: Regulation 1307/2013 - establishing rules for direct payments to farmers
under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council
Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009
Market measures: Regulation 1308/2013 - establishing a common organisation of the markets in
agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No
1037/2001 and (EC) No 1234/2007

To ensure a smooth transition, Regulation 1310/2013 lays down certain transitional provisions as
regards the application of the four basic regulations in the year 2014 on support for rural development by the
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), amending Regulation (EU) No 1305/2013 of
the European Parliament and of the Council as regards resources and their distribution in respect of the year
2014 and amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and Regulations (EU) No 1307/2013, (EU) No
1306/2013 and (EU) No 1308/2013of the European Parliament and of the Council as regards their
application in the year 2014.
Module 2. Direct Payments and Market Measures
Some basic provisions related to the direct payments:













Reduction of the amount of income support received by large farms - Implementation of a
mandatory 5% reduction rate for amounts above EUR 150 000 (with an exemption for Member States
that use more than 5% of their national direct payments envelope for increasing support to small farmers
in the form of a redistributive payment).
Redistributive payment - The option for Member States to redistribute direct income support between
farmers by using up to 30% of their national direct payments envelope for granting small farmers an
extra payment for the first hectares on which they activate payment entitlements (with a maximum of 30
hectares or the average farm size in a Member State if that is higher than 30 ha).
External Convergence - In order to ensure a more equitable distribution of direct income support across
the Union and reduce the link to historical references, the levels of direct support per hectare should be
progressively adjusted. The agreement on the Union's Multiannual Financial Framework therefore
provides that Member States with direct payments below the level of 90% of the average should close
one third of the gap between their current level and this level, with all Member States arriving at a
minimum level by 2020. This convergence will be financed proportionally by all Member States with
direct payments above the Union average.
Internal Convergence - Member States should rebalance at least partially the average level of direct
payments per hectare at national or regional by 2019. They may achieve this through different models
which can be applied at national or regional level. One possibility is to ensure that farmers whose level
of per hectare payments is beneath 90% of the national or regional average level will see the value of
their payments increased (by at least one third of the difference between the current level and 90% of the
national or regional level).
Coupled Payments - All Member States permitted a level of 8% coupling, plus 2% for protein crops.
Member States who used more than 5% coupled aid in one year in the period 2010-2014 permitted a
level of 13%, plus 2% for protein crops. Member States who used more than 10% in one year in the
2010-2014 period may decide to use more than 13% coupled aid upon approval by the Commission.
Financial Discipline - Farmers receiving less than EUR 2000 in direct payments will be exempt from
any linear cuts to direct payments.
Active Farmer - Tighter rules in order to avoid the situation where legal persons whose primary
activity is not agricultural claim direct payments, particularly by providing a mandatory 'negative list' of
persons who a priori are excluded from direct payments unless they can prove that their agricultural
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activity is not marginal. This list includes airports, railway services, water works, real estate services,
and permanent sports and recreational grounds.
Greening - 30% of direct payments subject to the observation of farming practices that are beneficial for
the environment and the climate, particularly crop diversification, maintenance of permanent grassland
and the establishment of 'Ecological Focus Area' on each farm.
Module 3. Cross compliance
The basic principle of cross compliance in the frame of new CAP are described in the following
articles of Council Regulation 1306/13:

Article 93. Statutory Management Requirements (SMR)
The rules on cross-compliance shall consist of the statutory management requirements under Union
law and the standards for good agricultural and environmental condition of land established at national level
as listed in Annex II, relating to the following areas: (a) environment, climate change and good
agricultural condition of land; (b) public, animal and plant health; (c) animal welfare.
The legal acts referred to in Annex II concerning the statutory management requirements shall apply
in the version in force and, in the case of Directives, as implemented by the Member States. In addition, as
regards the years 2015 and 2016, the rules on cross-compliance shall also include the maintenance of
permanent pasture.
Article 94. Good Agricultural and Environmental Condition
This article establish that “Member States shall ensure that all agricultural area, including land which
is no longer used for production purposes, is maintained in good agricultural and environmental condition.
Member States shall define, at national or regional level, minimum standards for beneficiaries for good
agricultural and environmental condition of land”
The Member States (or Regions) must define the standards on the basis of Annex II, containing the list
of GAEC for each issue and theme.
Cross compliance - National regulations in Bulgaria
The cross compliance binds the receipt of direct payments to the farmer's obligation to comply with
the basic standards related to the environment, food safety, animal health and plant health, animal welfare
and maintaining the land in good agricultural and environmental condition (GAEC). The standards and
requirements of cross compliance are set in two subsystems - 1) maintaining the land in good agricultural
and environmental condition (GAEC) and 2) compliance with the statutory management requirements
(SMRs). The Guideline for implementing the statutory management requirements (SMR) and the
Methodology for implementing the cross compliance in Bulgaria were prepared and published in 2012, when
implementation of SMRs started in Bulgaria as a part of cross- compliance. By Order № RD 09434/02.07.2013 of the Minister of Agriculture and Food, modifications were made to both documents, which
were necessary in order to adapt the requirements resulting from legislative changes in sector legislation. It is
important for farmers in Bulgaria to know and comply with the requirements described in the application of
the statutory management requirements and methodology for implementation of cross compliance, because
in case of any non-compliance to the standard or requirements farmer may be imposed on reductions of
direct payments. The Guideline for implementing the statutory management requirements and the
Methodology for implementing of cross compliance in Bulgaria are published on the website of the
Bulgarian Ministry of Agriculture and Food (MAF):
Module 4. Rural Development Policy
The key characteristics of the architecture of the EU Rural development policy remain untouched by
the reform. As in the past, it will be implemented through national and/or regional rural development
programs(RDP's) which, for a seven-year period, set out the actions to be undertaken and the corresponding
allocation of funding for these measures.
However this reform also aims to improve the policy, firstly by strengthening its strategic approach.
Member States will have to build their RDP's based upon at least four of the six common EU priorities
(Table 1).
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Table 1. Rural Development Priorities
1. Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry, and rural areas
2. Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and promoting
innovative farm technologies and sustainable management of forests
3. Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, animal
welfare and risk management in agriculture
4. Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry
5. Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient
economy in agriculture, food and forestry sectors
6. Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas
Source: DG Agriculture and Rural Development

Conclusions
Fostering knowledge transfer and innovation is a major priority for the 2014-2020 programming
period. Measures regarding knowledge transfer or investments have been programmed by Member States
with the aim to foster innovation and they will remain available for the period 2014-2020. In this sense, the
NEWCAP project fully complies with the priorities set out in the Rural Development Programme for the
next programming period. Creating the interactive training program based on innovative e-learning platform
will help the actors in the rural areas to get knowledge, skills and competences to better understand the
changes and to implement the new measures effectively. The course will contribute to the profile of
agricultural advisor by getting:
- detailed knowledge on the cross – compliance – the statutory management requirements and the good
agricultural and environmental conditions in accordance with the relevant professional field of the
advisor;
- knowledge on the agricultural practices beneficial for the climate and the environment as laid down in
Chapter 3 of Title III of Regulation (EU) No 1307/2013 – crop diversification, maintaining existing
permanent grassland and having ecological focus area on the agricultural area;
- knowledge on the maintenance of the agricultural area as referred to in point (c) of Article 4(1) of
Regulation (EU) No 1307/2013 – maintaining an agricultural area in a state which makes it suitable for
grazing or cultivation without preparatory action going beyond usual agricultural methods and
machineries, based on criteria established by Member States on the basis of a framework established by
the Commission;
- knowledge on measures at farm level provided for in rural development programmes for farm
modernisation, competitiveness building, sectoral integration, innovation and market orientation, as well
as for the promotion of entrepreneurship (relation to the Rural development);
- knowledge on requirements, at the level of beneficiaries as defined by Member States for implementing
Article 11(3) of Directive 2000/60/EC (Programme of measures);
- knowledge on requirements at the level of beneficiaries as defined by Member States for implementing
Article 55 of Regulation (EC) No 1107/2009 (use of plant protection products), in particular the
requirement referred to in Article 14 of Directive 2009/128/EC (Integrated pest management);
- knowledge on the direct payments – schemes, eligible applicants.
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Abstract: The article includes the analysis and the comparative assessment of the health status of the rural
population in Poland, including: changes in the infrastructure relating to the protection of health, life
expectancy, disease, all-cause mortality and the impact of the surrounding environment on the health of
rural residents. Two periods are compared: the period 2000-2005 (before accession to the EU) and 20052011/12 (the time after the accession to the EU). Positive changes in the rural areas with regard to health
care, as well as favourable environmental conditions (own food, clean air, recreational opportunities and
physical activity associated with work in agriculture) had a favourable impact on extending the life of the
rural population compared to urban residents. It does not change the fact that the rural population is
suffering from the same civilizational diseases as the population in the cities. Also, in rural areas in recent
years, a number of causes and conditions appeared that adversely affect the level of stress. This is the result
of not only the changes in the economic situation, but above all, the conditions of agricultural work and the
lifestyle of the inhabitants. Health problems indicate that the lifestyle in the countryside and in the cities is
becoming similar. Analyses and evaluation of the health status are based primarily on the data from the
Central Statistical Office (GUS), supplemented by the IAFE-NRI survey conducted in the years 2000, 2005
and 2011.
Key words: rural areas, health, health infrastructure, Poland, EU
Въведение
Специфична характеристика на земеделския труд е принадлежността му към професиите,
които най-често са изложени на въздействие на климатичните фактори. Постоянната смяна на
температурата, излагането на силно слънце и различна влажност на въздуха, както и на вятър, оказват
влияние върху дейността на човешкия организъм. Те предизвикват нарушение на кръвообръщението,
стесняване на кръвоносните съдове, изстиване на организма и т.н. При жените влияние върху
здравословното състояние оказва и разнообразието на дейностите в продължение на деня
и свързаната с това смяна на условията на труд. При по-голяма част от земеделската работа, като
обработката на почвата и отглеждането на животни, работното време е от 10 до 12 часа на ден, като
продължителността на работния ден не е строго установена. Следствие на това е нередовният режим
на хранене на земеделските работници, което предизвиква отрицателен енергетичен баланс,
увеличаване на умората, както и общо намаление на съпротивителните сили на организма.
Цивилизационният прогрес, освен несъмнените положителни последици за развитието на
земеделските стопани, води след себе си и редица отрицателни странични въздействия. В условията
на селския живот техническият и технологическият прогрес довежда до появата на много нови
опасности за здравето и живота на селското население, свързани с: химическата защита на
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растенията, работата с машините и различните устройства, необходими за
производство, а също и с други механични устройства за ежедневна употреба.

земеделското

Материали и методи
Анализите и оценките са напрашени главно въз основа на данни на полския Централен
статистически институт (GUS), допълнена е с резултатите от анкетните изследвания на IERiGŻ-PIB
проведени през 2000, 2005 и 2011 година. През 2005 година изследването е направено сред 8477
семейства, от които 3331 семейства притежават земеделски стопанства с физически размер над 1
хектар обработваема площ. Семействата, включени в изследването, са жители на 76 села от различни
райони на страната. Избора на обхванатите от изследването села е целеви и представителен от гледна
точка на социално-икономическите характеристики и структурата на земеделските стопанства,
разположени в границите на избраните региони. В анкетните изследвания са бхванати всички
живущи на територията на избраните села семейства. В доклада а напрашени сравнителни анализи на
селско и градско население.
Резултати и обсъждане
Подобряването на здравословното състояние на населението може да се постигне при
правилно изградена система на здравеопазване, която дава възможност за лечение и профилактика на
заболяванията. По данни на официалната статистика през 2011г. в селските райони са разположени
23,7% от общия брой на здравните заведения, 25,6% от частните кабинети, а на селското население е
предоставена 22,9% от здравната помощ.
В периода 2005-2011г. е отбелязано по-нататъшно нарастване както на броя на лечебните
заведения и на лекарските практики, така и на дадените лекарски консултации. Отбелязано е също
увеличение на броя на частните лекарски практики и (макар и в незначителна степен) тенденция на
нарастване (макар и в незначителна степен) на броя на лекарските консултации давани в селата
(Wrzochalska 2009). В периода 2005-2011г. се увеличава и броя на стоматологичните услуги, но
остава по-малък, отколкото през 2000 година.
В двете общности (на селското и градското население) са отбелязани различия в честотата на
ползване на медицинските услуги, измервани с броя на лекарските консултации на 100 човека.
Жителите на селата повече от два или три пъти по-рядко са ползвали, както частните кабинети така
и здравните заведения. Заслужава внимание фактът, че в сравнение с 2005 година през 2011 година и
в двете групи е нараснала честотата на посещение на лекарските заведения (с изключение на
честотата на посещение на частните лекарски кабинети), а също и честотата на стоматологичните
консултации. Положителна оценка заслужава и нарастването на стойностите на показателя честота на
стоматологичните консултации в периода 2005-2011 г. в селските райони. Макар и с по-ниска
стойност в сравнение с 2000 година, стойността на този показател отбелязва ръст от 14,3 за 2005
година до 18,9 за 2011 година. Това свидетелства за подобряване на стоматологичната профилактика
на живущите в селата. Трябва обаче да се подчертае, че в сравнение с градовете в селата този
показател остава с доста по-ниски стойности.
Положителен факт е, намаляването на броя на лицата, падащи се на едно лечебно заведение
или един лекарски кабинет през изследвания период. Обаче в селските райони в сравнение с
градовете стойностите на този показател продължават да са по-неблагоприятни.
Основно значение за подобряването на условията на живот има достъпът до здравните
заведения. За селското население от много години е проблем преди всичко достъпът до пунктовете за
специализирана медицинска помощ. Трудностите за това население произтичат не толкова от малкия
брой такива заведения, а от отдалеченото им местонахождение. От данните за разположението на
здравните центрове и лекарските кабинети, използвани от населението от анкетираните села, се
вижда, че достъпът до тях в периода 2000-2005 г. се влошава. За периода 2005-2011 г настъпва слабо
подобрение на достъпа до здравните центрове и лекарските кабинети Това е предизвикано главно от
тяхното съсредоточаване в по-големи селищни единици, в резултат на което нараства броят на селата,
в които лекарските кабинети са разположени по места – от 13,1% през 2005 г. до 14,5% през 2011 г.,
но се увеличава броят на селата, за които разстоянието до здравните пунктове е повече от 5 км от
45.3% през 2000 г. на 47,4% през 2005 и 48,7% – през 2011 година. Концентрацията на медицинските
заведения в населени места с по-голям брой население категорично е влошила достъпа до тези
услуги, поради увеличаване на разстоянието до тях, особено на селата, разположени в югозападния
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и северния макрорегиони. Но този процес има и определени положителни страни, тъй като подобрява
качеството на предоставените услуги.
Здравните заведения, цялата инфраструктура свързана със здравеопазването трябва да
отговарят на изискванията за добра комуникация и да осигуряват възможности за бързо
и в невлошено от пътуването състояние, достигане на пациента до здравните заведения, а също и
бързо достигане на специалистите до болния. Необходимо е също така да се подсигури добър и бърз
телефонен и имейл контакт. В Полша своеобразно ограничаване на достъпа и ползването на
лекарските консултации (преди всичко на стоматологичните такива) се получава от факта, че
повечето от лечебните заведения не са държавни и не всяко от тях има подписан договор
с Националния Здравен Фонд, което пък налага да се плаща за визитите у лекаря и за лекарските
услуги.
В периода 2000 – 2002 г броят на смъртните случаи намалява. Обаче през следващите години,
до 2009 г., броят им нараства. През 2010 година е отбелязано за пръв път след 2002 година намаление
на смъртните случаи (с над 5 хил.) спрямо предходната година (таблица 1). Такава е ситуацията
въпреки постоянното нарастване на делът лицата от високите възрастови групи в общото население.
Благоприятни промени в показателите за смъртността в Полша се наблюдават от началото на социално
– икономическите промени. Стойностите на основните показатели за интензивността на положителните
промени – общия показател за смъртността и стандартния такъв (спрямо структурата на населението от
2000 година) намаляват в периода 1990-2011 г. с близо 31% (Sytuacja demograficzna..., 2011).
Таблица 1. Умрели лица (хил.), стойности на показателите за смъртност (на 100 хил. души от
населението на Полша) в периода 2000-2012 г.
Показатели
Умрели (хил.)
Общ показател за
смъртността

2000
368,0

2005
368,3

2007
377,2

2008
379,4

2009
384,9

2012
388,5

962

965

990

995

1009

996

Важна задача за здравното обслужване в Полша е да се осигури добро ниво на полаганите
грижи за бременните жени и за новородените и малките деца, както и повишаване на съзнанието на
родителите в областа на възпитаване на потомците. Почти всички израждания в Полша се
осъществяват в болниците или под медицински надзор. Малко са тези, които се осъществяват без
специална медицинска помощ. Всичко това довежда до значително намаляне на смъртността при
новородените, което е регистрирано в периода 2000-2012 г. Стойностите на показателя починали деца
на 1000 раждания намаляват, както в градовете, така и в селските райони, от 8,1 през 2000 година, до
6,4 през 2005 година и 4,7 – през 2012 (таблица 2).
Таблица 2. Детска смъртност в Полша в периода 2000-2012 г.
Години

Град

2000
2005
2012

1,7
1,3
1,1

Село
хил
1,4
1,0
0,8

Детска смъртност
Град
Село
% от умрели
0,8
0,9
0,6
0,7
0,5
0,5

Град
Село
на 1000 живородени
8,3
7,9
6,3
6,5
4,7
4,8

Въпреки тези положителни промени стойността на този показател е доста по-неблагоприятна
от стойностите му в много страни на Западна Европа, в това число и в скандинавските страни, както
и в Република Чехия. За отбелязване е, че смъртността при новородените в Полша е по-ниска
отколкото тази в много други посткомунистически страни и дори от тази в САЩ и Канада 1.

1

В Полша стойността на показателя на детска смъртност (на 1000 живородени) през 2012 е 4,7 спрямо напр. в
Швеция - 2,1; в Норвегия и Финландия - 2,4; в Република Чехия - 2,7; 3,4 в Испания; 3,5 в Германия; 3,6 във
Франция. С по-високо ниво на смъртността при новородените са Pусия - 7,3; България – 8,5; Румъния - 9,4;
Канада – 5,2 и САЩ – 6,5.
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Структурата на смъртността в периода 2000-2012г. по възрастови групи на починалите лица в
градовете и в селата, прави впечатление с това, че в селата намалява броят на лицата от възрастова
група 50-65, както и на тези надхвърлили 80 години. Делът на лицата от последната възрастова група
в структурата на починалите лица през 2011 година е малко под 25%, а през 2000 година – 20%.
Намалява делът на починалите лица от възрастовите групи 40-50 години и 65 - 80 години. В
градовете тенденцията е същата, но населението от най-високата възрастова група (навършилите 80
години) има по-нисък относителен дял в структурата на починалите лица през 2011 г. – в града –
35,5%, а в селата – 40,7%. Стойностите на общия коефициент на смъртност за всички възрастови
групи, както в градовете така и в селата през 2012 година намаляват в сравнение с 2000 и 2005 години
(таблица 3). Изключение прави само градското население на 80-84 години, за което стойността на
този коефициент през 2012 година е по-висока отколкото през 2000 и 2005 години. Обаче
стойностите на общия коефициент за смъртност през разглеждания период във всички възрастови
групи са по-високи в селските райони, отколкото в градовете.
Таблица 3. Динамика на умрелите лица в Полша по възрастови групи и място на смъртта (на 100 хил.
души от съответната възрастова група) през 2012 г.
Възрастова група
на починалите
Общо
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 и повече

Град
2000=100
104,1
65,5
75,0
77,8
82,6
81,9
76,5
77,4
77,2
74,3
77,7
83,3
83,9
81,6
77,8
72,4
71,6
104,1
65,5

Село
2005=100
102,6
79,2
80,0
87,5
88,4
93,7
87,8
88,1
84,4
82,5
80,7
87,5
89,9
89,1
89,9
86,4
83,4
102,6
79,2

2000=100
97,3
64,7
66,7
80,0
83,9
85,4
85,3
79,4
76,3
74,4
73,4
86,0
91,5
88,6
81,7
78,6
79,4
97,3
64,7

2005=100
98,7
71,0
70,6
88,9
98,1
96,2
93,1
87,4
85,4
89,0
78,3
89,1
92,6
98,4
90,9
85,6
89,9
98,7
71,0

Същевременно се променя благоприятно равнището на смъртността във всички възрастови
групи по пол. Внимание обаче привлича фактът, че нарастват разликите в стойностите на общия
коефициент за смъртност на жените и на мъжете, както в градовете така и в селата. В селата
относително висока е смъртността на мъжете във възрастовата група от 20 до 40 години. Тя е
съответно пет- и четирикратно по- висока отколкото при жените. Обезпокояващи са данните за
висока смъртност при мъжете, най-вече на възраст от 20 до 40 и от 25 до 29 години. Съотношението
между възрастовите коефициенти за смъртност на мъжете и на жените през 2012 г. в селските райони
достига стойности 572,7 – при възрастовата група 20-24 години, и 511,5 – при възрастовата група 2529 години, които стойности са по-високи от тези през 2000 и 2005 години. По – благоприятно
съотношение на стойностите на коефициентите за смъртност на двата пола се наблюдава при найвисоките възрастови групи. Това свидетелства за необходимостта от засилена здравна профилактична
дейност при мъжете от всички възрастови групи, но особено при младите мъже в селските райони.
Статистическите данни показват, че макар средната продължителност на живота на поляците да се
увеличава- от 69,7 години (през 2000 г.) на 72,4 г. (2012), все още тя е по-ниска от тази в развитите
европейски страни.
В изследвания период продължителността на живота нараства и в селата. При жените от
селските райони през 2012г. продължителността на живота е 80,9 г., което е с 3,1 г. по-висока
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стойност в сравнение с 2000 г. и 1,3 г. по-висока стойност в сравнение с 2005 г. Жените от селските
райони имат еднаква продължителност на живота с тази на жените от градовете. Продължителността
на живота при мъжете на село в същия период нараства с 2,2 г. в сравнение с 2000 г. и с 1,3 г. в
сравнение с 2005 г. Продължителността на живота на мъжете през 2012 г. е по-ниска от тази на
жените с 9,3 г. Също така и средната продължителност на живота при мъжете в селските райони е пониска от средната продължителност на живота за градското население и за населението на страната.
Увеличаването на продължителността на живота на гражданите е много положително
явление, но при същевременното увеличаване на дела на високите възрастови групи във възрастовата
структура на населението се появява необходимост от отговорни действия, както от страна на
държавата така и от страна на цялото общество. В национален мащаб от 2000 до 2012 година броят на
гражданите надхвърлили 70 години се увеличава с 3 865,3 хил. души, а броят на населението
надхвърлило 80 години нараства с 616 хил. В това число, в селските райони лицата навършили 70
години се увеличават с 137,8 хил., а лицата над 80 години – с 216 хил. души.
Жителите на селата боледуват от същите болести, както и жителите на градовете. Преди
всичко болестите на сърдечно-съдовата система и по- високият показател за смъртност в селата са
свързани именно с достъпа до здравната служба, понеже не винаги помощта се оказва на време и не
винаги има кой да я повика. Затова в селата е много важно обучението в тематично направление
опазване на здравето. Някои обществени организации предприемат определени действия за обучение
за опазване на здравето на село (на пример KRUS провежда такива обучения, но те са все още
недостатъчни).
Популярна причина за смъртност в селата са всякакъв род наранявания и отравяния, а също
така болести на дихателната система, диабет, както и самоубийствата. Все по- често там се появяват
новообразувания, алергии (главно спрямо растителен прашец както и спрямо средства за защита на
растенията). Много от тези болести имат продължителен характер.
Трябва да се подчертае, че преждевременната смъртност на населението в Полша най-често е
предизвикана от сърдечносъдови заболявания и злокачествени тумори. Здравната просвета
и профилактиката в мащабите на цялата страна са най-важните дейности, които макар и частично
могат да допринесат за предотвратяване на някои заболявания, както и за по-ранното им откриване и
резултатно лечение. Трябва обаче да се подчертае, че селското население, наред с присъщите за
цялото общество фактори, влияещи негативно върху здравословното състояние, в ежедневието си е
подложено допълнително и на други негативни въздействия.
Една от най – важните причини изменящи кривата на смъртността в Полша и в селските
райони през посочения период е смяната на стила на живот. Литературният анализ показва
(Wrzochalska, 2013), че 50% от здравето на човека зависи от група причини, определени от стила му
на живот. Останалите фактори, влияещи на здравето на човека са: физическата и обществена среда –
около 20%, генетични предпоставки – около 20% и организацията на здравеопазването – около 10%.
Заключение
Оценката на данните, отнасящи се до здравето на селското население, е доста сложна, тъй като засяга
не само хигиената, лечението, профилактиката и храненето, а е свързана и с културата и условията на
живот и труд в селската среда. Не могат да бъдат изключени също и другите фактори, влияещи на
здравословното състояние на селското население като индивидуалната устойчивост и генетичната
предразположеност на отделните хора. На този етап най-важен се оказва въпросът за здравната
просвета на селското население. Това произлиза от факта, че все повече здравословното състояние и
здравословният начин на живот са обусловени от фактори, свързани със съответното поведение,
което зависи и от здравната профилактика.
От гледна точка на жителите на селата по – важно от броя на здравните заведения
е разстоянието до тях, или по – точно в каква пространствена отдалеченост от домовете се намират и
колко време отнема достигането до тях. Удължаването на живота и грижите за подобряване на
здравето на жителите от селските райони трябва да бъде подпомогнато от правилно изградена
система за здравеопазване, която да осигурява лечение и предотвратяване на болестите.
Всички проблеми, отнасящи се до здравето на селското население, са много сложни, защото
обхващат не само хигиената, лечението, профилактиката и храненето, а са свързани преди всичко с
културата и с условията на живот и труд в селската среда. Не могат да бъдат изключени също и
такива фактори като индивидуалните съпротивителни сили на организма и генетичната
предразположеност.
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Но всъщност най-важният фактор е здравното образование на селското население, което
влияе фактически върху всички изложени проблеми. Върху здравословното състояние
и здравословния начин на живот на обществото оказват влияние също процеси, обусловени от
напредъка и възможностите за социално-икономическо развитие на страната, като например
образователните достижения на обществото.
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Abstract: Introduction: Urbanization - "urban civilization" clearly appears as one of the main
characteristics of the spatial development of the planet.
The main challenges and potential risks to the developing process of urbanization , along with socioeconomic - and with the long-term effects are environmental.
National Spatial Development Concept for 2015-2025 year has logo - brand, a fundamental
principle : "National AREA - OUR HERITAGE FOR THE FUTURE " On this basis are formulated messages
* national space integrated with the European space networks , axes and centers of its development;
* keeping resources - people , land , water, natural and cultural heritage - a guarantee for stability
and identity;
* rationally organized and adaptable to changes in economic, social, transport , engineering and
technical, cultural and tourism infrastructure - condition and prerequisite for balanced and sustainable
development.
Argumentations listed above, are premised and supported by several recent EU documents: Lisbon
strategy The Strategy EUROPE2020, Territorial Agenda of the EU / TA -2020 / and others.
Spatial development of the city of Plovdiv in the light of actual requirements, challenges and risks
require attention, revaluation and multilateral, but focused care.
The specifics of the city determined from Lukiyan as " A town - most beautiful and expressive from a
distance and a very large river flowing at its foot," inculcate analysis of the factors that influence urban
development, on one hand and on the other - expression of natural and cultural heritage as a condition for
quality of life and elements of urban identity.
The balance of recent decades reveals a number of problems and irreversible loss of natural and
cultural heritage, urban identity and comfortable living. In suburban areas the destruction of the most fertile
lands in Europe for non-agricultural purposes and functions is continuous and uncontrollable process / with
predictable consequences /.
New philosophy of urban development requires new and publicly defensible principles to provide
an integrated planning and interdisciplinary scientific approach in planning, PRIORITY TO PUBLIC
INERESTS, OPENNESS AND PARTNERSHIP.

Key words: social and ecological problems in cities, green areas
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Въведение
Урбанизацията - „градската цивилизация” безспорно се явява една от основните
характеристики на пространственото развитие на планетата в това число и на Република България.
Основните предизвикателства, потенциали и рискове в развитието на процеса урбанизация, наред със
социално-икономическите – при това с най- дългосрочен ефект, са в ОКОЛНАТА СРЕДА
Национална концепция за пространствено развитие 2015-2025 год /НКПР/ има лого-бранд,
основополагащ принцип : НАЦИОНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО – НАШЕТО НАСЛЕДСТВО ЗА
БЪДЕЩЕТО”. На тази основа са формулирани някои от основните послания:
*националното пространство, интегрирано с Европейското пространство - с мрежите , осите
и центровете му на развитие /един от които безспорно е Пловдив/;
*съхранение на ресурсите – хора, земя, води, природно и културно наследство – гаранция за
устойчивост и идентичност на селищата и околната среда ;
*рационално организирана и адаптивна към промените на икономическата и социалната,
транспортна, инженерно-техническа, културна и туристическа инфраструктура – условие и
предпоставка за БАЛАНСИРАНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.
Горните постановки са предпоставени и подкрепени от редицата актуални документи на ЕС:
Лисабонската стратегия, Стратегия ”Европа 2020”, Териториална програма на ЕС /ТА -2020/ и др.
Пространственото развитие на град Пловдив в светлината на актуалните изисквания,
предизвикателства и рискове, изисква особено внимание, ПРЕОЦЕНКА и многостранна, но насочена
грижа за опазване и подобряване на околната среда.
Спецификата на Пловдив, определен още от времето на Лукиян като „най-красив и отдалеч
изявяващ се град и една много голяма река, която тече в подножието му”, налага от една страна
анализ на факторите, които влияят на урбанистичното му пространствено развитие, а от друга,
стабилизиране на оценката на природното и културно наследство като условие за качеството на
живот и елемент на градската идентичност.
Равносметката на последните десетилетия изявява редица проблеми и невъзвратими
загуби на зелената система, на природното и културно наследство, на градската идентичност и
комфорт на обитаване в границите на градската територия.
В крайградските територии /на община Пловдив и съседните терени, разпределени като
феодални владения на отделните кметства и общини, унищожението на най-плодородна в
Европа земя за неземеделски цели и функции е непрекъснат и неуправляем процес /с
предвидими последици/.
Новата философия на урбанистичното развитие налага нови и обществено зашитими
принципи, които да осигурят интегрирано планиране, научен подход и интердисциплинарност
в планирането, ЗАЩИТА и ПРИОРИТЕТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ИНЕРЕСИ, ПУБЛИЧНОСТ и
ПАРТНЬОРСТВО .
Целта на настоящото изложение е анализ на състоянието и тенденциите в развитието и
формулиране насоки за управление на урбанизационните процеси, осигуряващи оптимална
устойчивост и равновесие с околната среда.
Задачите, произтичащи от поставената цел са:
- Анализ на състоянието и тенденциите в развитието на функционално-пространствените
системи на селищната територия и жизнената среда в град Пловдив;
- Изясняване ролята и въздействието на факторите на урбанизацията, отнасящи се до
околната среда;
- Формиране на изводи и насоки за оптимално управление на урбанизационните процеси и
влиянието им върху околната среда на територията на град Пловдив.
Състояние и тенденции на пространственото развитие на град Пловдив
Град Пловдив – „градът върху градове”, един от най-древните живи градове на света,
предлага и провокира пространен и интердисциплинарен анализ и проучване на пространственото си
развитие. Настоящото изложение ще маркира основни моменти от развитието на града през
последните десетилетия /без претенции за цялостно изследване и обобщения/, с очакването да се
провокира интерес и осъзната необходимост от наблюдение и оценка на етапите от това развитие със
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задълбочено проучване и анализ на реалните резултати за околната среда от въздействието на
факторите на урбанизацията.
В последните десетилетия на 20 век /преди прехода от 1989 г./ в границите на регулацията
Пловдив заема около 5 000 ха урбанизирана територия от общата 10 000 ха площ - землище на
Общината.
В тези граници са реализирани:
- жилищна зона, включваща традиционния град и по-новоизградените жилищни комплекси/”Гагарин” „Каменица”, ”Хр. Смирненски” и „Тракия”/;
- промишлени зони /Север, Изток, Юг и Югозток/;
- зелена система и отдих /Хълмовете - ”Хълм на младежта”, Хълм на Освободителите”,
„Данов хълм” и „Трихълмието”, Лесопарк” Лаута”, ПКО - „Парк за култура и отдих”, парковете и
скверовете в Жилищната зона, в Центъра на града и поречието на река Марица.
- транспортно-комуникационна система, комунално-стопанство и др.
Успоредно с това градски функционално-пространствени системи – промишлени, складови,
транспортни, обслужващи и др. – заемат терени в териториите на съседните общини.
В настоящия момент /в прехода след ликвидиране на централизираното планово стопанство и
управление/, състоянието на пространственото развитие на града сочи следните характеристики:
-Жилищната зона се разширява екстензивно върху нови терени главно на юг /кв. кв.
„Беломорски” и „Остромила” и Коматевско шосе/ и на запад /около кв. Прослав/, като усвоява
земеделски земи от най-висока категория. Съществуващите жилищни зони се дострояват.
Погледнат от птичи поглед, Пловдив е един гъсто застроен, компактен град, с добре оформена
улична мрежа. Като големи зелени петна изпъкват три от четирите запазени хълма - Бунарджик,
Младежки хълм, Данов хълм и четирите големи парка – Отдих и култура, Дондуковата и Цар
Симеоновата градини, парк Лаута. Съществуват и няколко квартални парка.
Забелязват се различия във връзката озеленяване-обитаване, която е един от критериите за
пълноценна жизнена среда. Те се определят в зависимост от периода на изграждане, типа жилищно
застрояване и типологията на обитателите. Там, където е запазено комплексното застрояване,
наблюдаваме интергирана между блоковете зеленина, включително в промишлените територии. Тези
части от градската тъкан, които са строени през последните 20 години, както и терените за
малкоетажно застрояване, изградени преди повече от век, са с оскъдно озеленяване. Третият тип
застроени територии – населените предимно с цигани квартали, са с плътност на застрояване над 80%
и там зеленина почти липсва.
Преди освобождението през 1878 г. /от османско робство/ зеленината е била ограничена и
изцяло в частните дворове. След освобождението започва целенасочено изграждане на обществени
зелени площи, както и перспективно планово развитие на градския организъм. По време на
социализма осъзнато планово се залага, доизгражда и поддържа зелената система в града. Като
устойчива тенденция след 1990 г. обаче се наблюдава превес на стремежа за бързо забогатяване на
строителните предприемачи, което в съчетание с намаляване на регулациите в бранша, както и
съответстващото морално ниво на проектантите и обществеността, води до бързо презастрояване на
терените и рязко намаляване на зеленината в тях.
Вътре в съществуващия град пазарната строителна експанзия на жилищни и общественообслужващи сгради реализира активно УПЛЪТНЯВАНЕ със завишаване интензивността на
застрояване /съотношение на терен към разгъната застроена площ на сградите/.
Това застрояване, реализирано върху свободни терени и на мястото на нискоетажни сгради,
създава жизнена среда, която най-често не съответства на критериите за добро, екологично и
здравословно обитаване /например застрояването в северния район - около „Новотел Пловдив” и др./
Масово са нарушени и все още се нарушават градоустройствените показатели, особено
нормите за минимално озеленяване. Не съществува нова жилищна и обществена сграда – с
изключение на двата МОЛ-а и някои от търговските вериги, които да осигуряват нормативно
изискуемите паркоместа и символично озеленена площ в границите на собствените си терени
/паркирането е на улиците и в зелените площи , озеленяване липсва/.
Стремежът за бързо финансово облагодетелстване се подкрепя и от управата на града чрез
одобряване на проекти в нарушение на нормите за озеленяване, осигуряване на паркирането,
опазване на защитените зелени зони в града, както и в липса на контрол върху изпълнението на
последните.
И днес продължава унищожаването на зелени площи заради строителство и продажбата на
общински терени, които би следвало да бъдат използвани за обществени нужди!
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Всичко това води до силно отрицателни качества за жизнената среда. Завишените нива на
шум водят до повишена уморяемост и намалена възможност за почивка, силно завишените нива на
прахови частици и други замърсители във въздуха водят до влошено здравословно състояние на
населението като цяло, увеличеният автомобилен поток освен шумовото, прахово и химическо
замърсяване препятства свободното придвижване на пешеходците, а недостатъчните паркоместа
водят до хаос, конфликти и напрежение.
С наложеното през последните 23 години градоустройствено развитие на Пловдив рязко
е спаднал комфорта на обитаване в жилищните зони на пловдивчани.
Извън жилищните зони, съществуващите производствени зони се ползват неефективно, а
новите такива се изграждат върху свободни земеделски терени – най-често извън община Пловдив.
Зелената система е осезателно намалена по площ с отнемането й за застрояване на
разнообразни обекти, транспортни коридори, съоръжения и други.подобни.
Заложената в устройствения план норма от мин. 20 кв.м./жител зелена площ за широко
обществено ползване едва достига 10-12 кв.м., като в някои от районите на града – южен, източен - е
значително по-малка . Нови терени за масов спорт не са предвиждани и изграждани.
Микроклиматичната характеристика на Пловдив - липса на достатъчно движение на
въздушните маси, водещо до прегряване през лятото и инверсни застудявания през зимата,
предполага осигуряване на зеленина за широко обществено ползване над минималните норми за
озеленване!
Транспортно-комуникационната система се развива единствено в посока разширение на
главните артерии, без окончателно да се оптимизира автомобилното движение, както и да се решат
проблемите на паркирането, което предвид почти тройно нараснала автомобилизация /около 600 коли
на 1000 ж./ и потока външни посетители, е един от първостепенните проблеми на съвременната
градска среда и бит.
Като един агресивен и алчен за ресурси „градски обитател”, автомобилът бързо зае своето
място в градската тъкан, измествайки хората от градските пространства. Днес е обичайно да чуваме
рева на двигатели, вместо човешкия говор, да дишаме бензинови изпарения вместо наситен с
кислород въздух, да се отвращаваме от смрадта на нефтени съединения вместо да поемаме аромата на
цветята, да лавираме по изпотрошени и заети от коли тротоари, вместо да ходим спокойно и
комфортно, да унищожаваме зелените си площи, за да има къде да се настанят автомобилите.
Всъщност всички ние сякаш сме свикнали с всички негативи на ситуацията и някак тихомълком сме
се предали и сме сменили естествените за нас човешки ценности и нужди заради едно първоначално
удобство.
Човекът е създаден като пешеходец. А какво прави съвременното градоустройство с него?
Всячески го лишава от движение пеша и пешеходецът изведнъж се оказва в подчинена позиция пред
автомобилите. Големият въпрос е Как да разпределим правилно най-ценното пространство на един
град – уличното? За всеки мислещ човек е ясно, че с по-широки улици не може да бъде преборен
трафика. Логичните алтернативи са няколко: създаване на бърз масов транспорт, осигуряване на
възможност за алтернативен транспорт – велосипедния и др. п. .Стимулиране развитието на
полицентричната структура на града с формиране на множество малки градски центрове, в които са
осигурени разнообразни услуги за обитателите, включително и работни места, така че да не се налага
ежедневно пътуване за пазаруване и/или спорт, атракции, физическа и културна рекреация.
Световната практика показва недвусмислени ползи от различните начини за ограничаване на
автомобилното движение /например затваряне на част от улиците за автомобилен достъп. в
натоварените часове и др. подобни/.
Посочените характеристики на състоянието без изключение определят и основните тенденции
на урбанизационните процеси за град Пловдив в условията на съвременния л и б е р а л е н свят.
Тенденциите и екологичният аспект в оценката на урбанизацията като състояние безспорно са
негативни. Влошени са условията на обитаване, липсва достатъчна /и често елементарна/ зеленина за
широко обществено ползване за отдих, рекреация и масов спорт, въздухът е замърсен /с всевъзможни
вредности/, завишени над минималното са допустимите нива на шум в жизнена среда, дискомфортно
се влошава микроклимата /прегряване и задух през летните месеци, охлаждане и мъгли през зимата/.
Препоръки
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На основа на горните констатации и оценки е възможно предложението на следните
непосредствени препоръки за устойчивото екологично развитие на град Пловдив:
• Непрекъснато поддържане на наличните зелени площи (в момента много голяма част от
тях са оставени на разруха).
• Изграждане на зелени „лъчи”, свързващи отделните градски територии. Те могат успешно
да се съчетаят с пешеходното и велосипедно движение, както и със спортни площадки.
Тези „зелени лъчи” ще подобрят движението на въздуха и микроклимата в града. Също
могат да бъдат линеарни обществени територии за културна, социална и рекреационна
дейност.
• Ликвидиране на всеобхватния „градски миш-маш” чрез обосновано строго зониране на
градските територии по преобладаващи функции и стриктно разграничаване на
показатели за плътност и интензивност на застрояването и допустимост на дейностите във
всяка от тях , които по своята същност са в органичен и екологичен конфликт.
• Организиране на качествен обществен масов транспорт и ограничаване на автомобилното
движение в централна градска част, създаване на условия и насърчаване на велосипедното
движение, и изграждане на буферни паркинги покрай централната част на града.
Особеност на Пловдив е неговата компактност, така че придвижването с велосипед съвсем
реално може да се превърне в масова практика. Освен непосредствения положителен
ефект върху доброто състояние на околната среда, вторичният ефект на такъв начин на
придвижване ще са подобреното здраве, самочувствие и настроение на пловдивчани.
Заключение
Насоките за трайно и устойчиво оптимизиране на процесите и подобряване условията на
жизнената и околната среда в цялост до голяма степен се концентрират в УПРАВЛЕНИЕТО в т.ч.
КОНТРОЛА на законодателните и на изпълнителната власт институции.
В общи линии действащото законодателство, независимо от някои лобистки отклонения, дава
добри гаранции за устойчиво т.е. екологично пространствено развитие на селищата и опазване на
природна среда и идентичност.
Спазването на действащите закони в сферата на устройството на територията е и
национален и локален проблем.
Наред с това е и необходимостта от непрекъснати усилия за усъвършенстване на тези закони в
духа на съвременните екологични и глобални проблеми.
От друга страна, възможностите за оптимизиране на урбанизационните процеси конкретно и
особено важно за Пловдив, предвид ограничената територия на Общината, са заложени във
взаимодействието /а не феодалната непрекосновенност /и инициативите на общините, както в
непосредствено съседство /Марица, Родопи, Садово, Асеновград, Куклен/, така и в по-широкия
обхват на Южен Централен Район и формираните културни, туристически и др. коридори,
производствени клъстери и др. в национален, европейски и надевропейски мащаб.
Ролята на организираната и мотивирана широка общественост при решаване на
общоградски урбанизационни проблеми, както и в наблюдението и контрола на реализациите в
тези направления е един от реалните и действени фактори за подобряване на ситуацията и
промяна на негативните тенденции в сферата на урбанизацията
НТС, обединяващ ЦЯЛАТА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОМПЕТЕНТНА ОБЩНОСТ
НА ГРАДА, ПРЕДСТОИ ДА ЗАЕМЕ И РЕАЛИЗИРА ВОДЕЩО МЯСТО в тези процеси.

39

40

ЗЕМЕДЕЛИЕ
AGRICULTURE

ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014
Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014
ECOLOGY AND HEALTH 2014
House of science and technique - Plovdiv, 5 June 2014

ОБОГАТЯВАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА EX SITU КОЛЕКЦИЯ ЦАРЕВИЦА
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Abstract: Ex situ maize collection at the IPGR "K. Malkov " - Sadovo is characterized by great genetic
diversity. Expeditions throughout all regions of the country were conducted and valuable local resources
were collected. Jointly with this introduced activity under the international free germplasm exchange were
practiced. Breeding materials from the similar institutions in the country were conserved. All submitted plant
accessions are registries by 20 passport indices in the electronic database PHYTO`2000 in Microsoft
ACCESS file format according to the international standards of FAO, ECP/GR and Bioversity International.
Particularly important for the suitable usage of genetic material is inclusion of stored resources data in
international networks of PGR. The evaluation of accessions is conducted by an established descriptor. The
aim of the study is to describe the status of maize germplasm stored in the National collection.
Key words: plant genetic resources, ex situ collection, maize, data base, descriptor
Въведение
Предизвикателствата, породени от изменението на климата върху адаптацията на културите в
световен мащаб, дава на ex situ колекциите решаваща роля при опазването на агро-биоразнообразието
за настоящите и бъдещите поколения (FAO, 2008). Основните дейности са насочени към събиране,
съхранение, оценка и документация на растителни генетични ресурси (Wright, 1997). В синхрон с
глобалната стратегия за биологичното разнообразие (МОСВ, 2013), устойчиво ползване на неговите
компоненти и живот в здравословна среда съвременната селекция при царевицата в България е
насочена към използването на местна генплазма.
Растителните генетични ресурси представляват ценен генетичен фонд за всяка страна.
Местните сортове и популации, са получени в резултат на продължително еволюционно развитие и
са добре адаптирани към разнообразните агроекологични и почвени условия. Те са ценен източник на
генетична изменчивост и притежават много добър комплекс от биологични и стопански качества.
Голяма част от местната генплазма е застрашена от изчезване, предвид промените в социалния и
културен живот, както и възрастта на стопаните, поддържащи това разнообразие от местни форми
чрез нецеленасочен изкуствен отбор. (Кръстева и др., 2007)
Съвременните сортове са високодобивни и имат висока устойчивост към икономически
важните болести, спомагат за разрешаването на световния проблем с глада и недохранването. За
съжаление тези нови сортове, притежаващи тясна генетична наследственост изместиха традиционно
отглежданите местни сортове и популации, а изчезването на една субпопулация би довело до
редуциране размера на генетическото вариране (Кръстева и др., 2008).
Практическото производство на семена от хибридни сортове царевица зависи преди всичко от
родителските компоненти, участващи в кръстоските. Хибридните сортове с висока себестойност за
семепроизводството имат ограничен търговски потенциал, независимо от високия добив, който дават.
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(Pinnisch et al., 2012). Ето защо стопанското значение на царевицата и интензивната селекционноподобрителна работа при културата в световен мащаб определят необходимостта от поддържането на
колекции с разнообразни генотипове.
Целта на проучването е изясняване статуса на Националната колекция царевица, съхранена в
генбанката на ИРГР - Садово като част от Европейската колекция растителни генетични ресурси.
Материали и методи
Програмата по растителни генетични ресурси в ИРГР - Садово е в синхрон с европейската
(ECPGR, 2009).
Националната колекция от зародишна плазма при Zеа mays L. се поддържа в генбанка при
условията на краткосрочно и дългосрочно съхранение.
Проведени са експедиции из всички райони на страната и са събрани ценни местни ресурси
(фиг. 1). Паралелно се води усилена интродукционна дейност по линия на международния безвалутен
обмен на зародишна плазма. Съхранени са селекционни материали от сродни институции в страната.

Фиг. 1. Местни растителни генетични ресурси при царевицата от експедиции

Всички постъпили растителни образци са регистрирани в електронната база данни
PHYTO`2000 във формат Microsoft ACCESS по 20 паспортни показатели, съгласно международните
стандарти на ФАО, ECP/GR и Bioversity International.
Създаден е Национален електронен каталог като част от Европейския каталог за растителни
генетични ресурси (EURISCO).
Резултати и обсъждане
Статус на колекцията
Генофондът при царевицата, регистриран в Националната колекция на ИРГР – Садово през
периода 1982-2013 г. включва интродукцирани образци по линията на междурародния безвалутен
обмен - 1135 обр. от 20 страни (фиг. 2), в това число 387 обр. от САЩ, 109 от Канада, 69 от Германия,
56 от Полша и 33 от Франция. Местните генотипове от експедиции са 228, като 217 от тях са
колекционирани в България (фиг. 3), 5 обр. в Румъния, 2 в Албания, 1 в Русия и 1 в Китай.
Селекционните материали са 1142 образеца, от които 1058 линии и 84 сорта.
Колекцията е обогатявана ежегодно и до момента са описани по паспортни данни общо 2505
образци с разнообразен биологичен статус (фиг. 4), включващ местни сортове и популации,
синтетици, самоопрашени линии и интродуцирани материали с ценни стопански качества.
Генофондът се характеризира с голямо генетично разнообразие, което се определя от
различните райони на произход и биологичен статус на зародишната плазма.
Документация
Особено значение за използваемостта на генетичния материал е включването на данни за
съхранените ресурси в международни информационни мрежи за РГР (Оджакова и др., 2007). Това
елиминира ограниченията, свързани с пространствено-отдалеченото разположение на генбанките и в
резултат подобрява координацията между организациите и изследователите, работещи в областта на
РГР (Hausmann et al., 2013).
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Фиг. 2. Произход на интродуцираните образците царевица в колекцията на ИРГР – Садово

Фиг. 3. Произход на местните образци царевица по райони
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Фиг. 4. Биологичен статус на колекция царевица

EURISCO е информационна система за поддържаните ex situ колекции от растителни
генетични ресурси в Европа. Тази мрежа осигурява публичен достъп до базите данни с паспортни
характеристики (EURISCO, 2012). Европейската колекция от Zеа mays включва 46 937 образци, като
най-голям брой образци се поддържат в Украйна, Румъния, Италия, Сърбия и България
(http://eurisco.ecpgr.org/).
Оценка на еx situ колекцията
Проучването на образците РГР е задължително условие за устойчивото управление и
използване на колекцията (Engels et al., 2008). (фиг.5)
Оценката на образците се води по утвърден класификатор, съгласно международния
дескриптор за вида Zea Mays L. на ВИР, Ленинград (1984) и IBPGR (1991). (Таблица 1.)
Таблица 1. Класификатор, използван за оценка на ex situ колекция царевица
Биологични показатели
1 Фенофаза поникване-изметляване (дни)
2 Фенофаза поникване-цъфтеж на кочана (дни)
3 Интервал между двете фенофази (дни)
Морфология на растението
4 Височина на растението с метлицата (cm)
5 Височина на растението до метлицата (cm)
6 Надземни възли (брой)
7 Листа над горния кочан (брой)
8 Дължина на прикочанния лист (cm)
9 Ширина на прикочанния лист (cm)
10 Основни разклонения на метлицата (брой)
11 Кочани от едно растение (брой)
Морфология на кочана
12 Дължина на кочана (cm)
13 Редове в кочана (брой)
14 Дължина на зърното (mm)
Стопански качества
15 Маса на 1000 семена (g)
16 Хектолитрова маса (g)
Биохимични показатели
17 Съдържание на суров протеин (%)
18 Съдържание на сурови мазнини (%)
19 Съдържание на скорбяла (%)
Устойчивост на болести
20 Нападнати растения от главня – Ustilago zeae (%)
21 Нападнати растения от фузариум по кочана – Fusarium graminearum (%)
22 Нападнати растения от фузариум по стъблото – Fusarium moniliforme (%)
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Базите данни с оценъчни характеристики за проучените образци са основа за изучаване на
генетичното разнообразие, включено в колекцията, класифицирането на това разнообразие в групи и
определянето на показателите, които обуславят варирането, както и сравняването на оценените
параметри по стойност с тези на приетите стандарти.

Фиг. 5. Оценка на образци царевица в опитното поле на ИРГР - Садово

Използване
Основните направления на селекцията при царевицата се отнасят до повишаване на
продуктивността и качествените показатели на зърното.
Образците в колекцията представляват разнообразен генетичен материал за директно
използване в районите на отглеждане; като изходен материал за селекционни цели; като донори на
ценни стопански качества; за свободен безвалутен обмен и научни изследвания.
Заключение
Ex situ колекцията царевица на ИРГР „К. Малков” - Садово се характеризира с голямо
генетично разнообразие по отношение на произход и биологичен статус.
Поддържането на оригинална зародишна плазма при царевицата е основа за успешна
селекционно-подобрителна работа и научни изследвания в перспектива с оглед ограничаване на
генетичната ерозия и промените в климата.
Дейностите по обогатяване и поддържане на генофонда са в съответствие с Глобалната
стратегия за опазване на растенията 2020 и Конвенцията за биологичното разнообразие.
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Abstract: Increase of yield is the main goal of breeders in creation of new varieties. As a quantitative trait,
the yield is determined by many genes. For genetic analysis of its inheritance, diallel crossings among five
different tobacco genotypes were made in 2010 and 2011, by which 10 crosses of F1 and F2 generations were
obtained. Field trial with parents, F1 and F2 hybrids was set up in Tobacco Institute in 2012 in randomized
block design with four replicates. Usual cultural practices were applied during the growing season.
The aim of investigations was to improve our knowledge on inheritance of this major trait and to give
directions in the selection of new more productive genotypes of tobacco.
The most common mode was intermediate inheritance, but heterosis could be also observed. In both
generations, the additive genetic component had higher values than the dominant one, which indicates that
major part of genetic variance belongs to the additive gene action. Three parental genotypes were
characterized by good general combining abilities (GCA). The analysis showed best specific combining
abilities (SCA) in crossings where one of the parents had poor GCA. Very soon, plants with higher yield and
stability can be obtained from these genotypes.
Key words: tobacco (Nicotiana tabacum L.), yield, genetic analysis, mode of inheritance, heterosis, general
and specific combining abilities (GCA and SCA).

Introduction
Selection is creative work and eternal desire of breeders for breeding and creation of new superior
varieties. Yield increase is their main goal in creation of new genotypes, with almost equal attention to
quality characteristics and resistance to economically important diseases and pests. For realization of the
breeding programs, good knowledge of the available assortment and their genetic potential for selection of
parental genotypes is necessary. For this reason, genetic analyses of parental pairs and their progenies are
made, to give directions for successive selection in future.
The aim of the investigation was to improve the knowledge on genetics of inheritance of the yield –
one of the most important quantitative traits, and to give directions in selection for breeding new and more
productive tobacco genotypes.
Material and methods
Investigations included five tobacco varieties – four oriental (Prilep P 12-2/1, Djebel Dj-38, Yaka YK48 and Yaka YV 125/3) and one semi-oriental (Otlia O 110-88/3). In 2010 one direction-diallel crossings was
made with these parental genotypes and a seed was obtained for ten F1 hybrids. In 2011 a seed for ten F2
hybrids was provided from F1 progeny and a diallel for F2 generation was made again. A trial was set up in
2012 in the field of Scientific Tobacco Institute - Prilep with 25 variants (five parents, ten F1 and ten F2
hybrids), using randomized block design with four replicates. Usual agricultural practices were applied
during the growing season.
Dry mass yield was measured at each harvest during manipulation of cured tobacco. To estimate dry
mass yield per stalk, tobacco weights from each plot were added and then divided with the number of stalks.
The obtained data for investigated generations were processed by variational-statistical method. The mode of
inheritance was evaluated by the test-significance of the mean values of the progeny in relation to parental
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average (Borojević, 1981). Components of the genetic variance were calculated by the method of Mather &
Jinks (1974) and analysis of combining abilities was made by Method 2 and Model 1 of Griffing (1956).
Inheritance of yield is controlled by a large number of genes i.e. polygenes and its manifestation, to
certain limits, is affected by environmental factors. For this reason, data on meteorological conditions in the
investigation period are necessary. From May to September 2012, during tobacco growing season, mean
monthly temperature was 20,30C, mean monthly relative humidity 53% and number of rain days 26, with
precipitation of 186 l/m². The presented climate parameters were obtained from the Meteorological station
located at the experimental field of Tobacco Institute - Prilep .
Results and discussion
The highest dry mass yield per stalk among parental genotypes was observed in semi-oriental variety
O 110-88/3 (28,41 g), followed by YK - 48 (17,73 g), YV 125/3 (17,62 g), Dj-38 (15,88 g) and the lowestyielding variety was P 12-2/1 (14,97 g). Our investigation revealed the presence of all modes of inheritance
of this trait in F1 and F2. Intermediate inheritance is prevailing in the first generation and it is followed by
partial dominance. Positive heterosis with highest heterotic effect was recorded in YK - 48 x YV 125/3,
followed by Dj-38 x YK-48, Dj-38 x YV 125/3 and P 12-2/1 x Dj-38. Intermediate inheritance is prevailing
over partial dominance in the second generation, too. Positive heterosis occurs in P 12-2/1 x Dj-38 and
negative in YK-48 x YV 125/3 (Table 1).
Table 1. Mode of inheritance for the character dry mass yield per stalk in F1 and F2 generation
Diallel crosses
P1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

P 12-2/1 x Dj-38
P 12-2/1 x YK-48
P 12-2/1 x YV 125/3
P 12-2/1 x O 110-88/3
Dj-38 x YK-48
Dj-38 x YV 125/3
Dj-38 x O 110-88/3
YK-48 x YV 125/3
YK-48 x O 110-88/3
YV 125/3 x O 110-88/3

14,97
14,97
14,97
14,97
15,88
15,88
15,88
17,73
17,73
17,62

Dry mass yield per stalk (g)
Parents and generations
P2
F1
15,88
16,64+h
17,73
16,67 i
17,62
17,05pd
28,41
22,96 i
17,73
18,24 +h
17,62
17,92 +h
28,41
24,15pd
17,62
18,37+h
28,41
24,38 i
28,41
23,71 i

F2
16,05+h
16,65 i
17,23pd
19,84pd
16,51 i
17,12pd
20,95 i
17,59 -h
23,76 i
23,55 i

Genetic analysis in Table 2 shows that dominant component (H1 and H2) in F1 and F2 progenies is
lower than the additive one (D), which indicates stronger effect of recessive genes in the inheritance of dry
mass yield per stalk.
Interaction (F) in F1 generation has a negative value, which is a sign of prevalence of genes from
lower yielding - parents, while in F2 this value is positive, indicating the dominance of genes from higher
yielding-parents.
The low values for E indicate that the environment has limited impact on this property.
The value of H2/4H1 in both generations is less than 0.25, which is an indication of asymmetrical
distribution of dominant and recessive alleles.
The average degree of dominance (
) in F1 and F2 is lower than 1, which indicates partial
dominance in inheritance of this trait.
The dominant : recessive alleles ratio (Kd/Kr) in F1 is lower than 1, which denotes that the
inheritance of this trait is controlled by recessive alleles, and in F2 it is higher than 1, indicating the
prevalence of dominant alleles.
There is high heritability (percentage of genetic variance) in both generations (F1 → h2 = 99,45%, F2
2
→ h = 99,44%), which means that the investigated trait is highly inheritable.
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Table 2. Components of the genetic variance for the character dry mass yield per stalk in F1 and F2
generation
Components of the genetic variance
Generations
F1
F2

D

H1

H2

F

E

H2 / 4H1

36,69
36,70

1,31
1,80

1,24
1,64

-2,15
2,09

0,11
0,10

0,237
0,228

0,189
0,221

Kd /Kr

h2

0,7315
1,2951

0,9945
0,9944

Results of the analysis of variance for combining abilities presented in Table 3 show dramatically
higher values for General combining ability (GCA) compared to those for Specific combining ability (SCA),
which points out to the advantage of recessive genes in the inheritance of dry mass yield per stalk. The
additive component in both generations is 105 times higher than the non-additive component of genetic
variance.
Table 3. Analysis of variance of the combining ability for the character dry mass yield per stalk in F1
and F2 generation
Surces of variability
General combining ability (GCA)
Specific combining ability (SCA)
GCA / SCA

Generations
F1
495,25 **
4,72 **
104,92

F2
471,33 **
4,49 **
104,97

Results for the effect of General combining ability (GCA) in parental genotypes shows equal
distribution in both generations investigated (Table 4). The first in the rank is O 110-88/3 and it is followed
by YV 125/3, YK-48, Dj-38 and P 12-2/1. The first three varieties are distinguished by good GCA.
Table 4. General combining ability for dry mass yield per stalk in F1 and F2 generation
GCA
F1
- 2,09
- 1,34
- 0,88
- 0,76
5,11 **

Parents
1. P 12-2/1
2. Dj-38
3. YK-48
4. YV 125/3
5. O 110-88/3
LSD0,05 =
0,01 =

0,38
0,55

GCA
F2
- 0,48
0,15
0,99 **
1,41 **
5,92 **

Rank
5
4
3
2
1

Rank
5
4
3
2
1

0,37
0,54

Results for the Specific combining ability (SCA) in inheritance of dry mass yield per stalk (Table 5)
show the rank of diallel crossings. In F1 generation two crosses have significant values (Dj-38 x YK-48 and
Dj-38 x YV 125/3) and one is highly significant (Dj-38 x O 110-88/3). In F2 seven crosses showed negative
values and three are with positive values, one of which (P 12-2/1 x Dj-38) is significant. In the three crosses
in F1 generation characterized by good SCA, one of the parents is Dj-38, characterized by poor GCA. The
high ranked-crosses will be used as material in future selection, for creation of varieties with higher yield.
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Table 5. Specific combining ability for dry mass yield per stalk in F1 and F2 generation
SCA
F1
0,28
0,07
0,11
0,69
0,82 *
0,85 *
1,15 **
0,73
0,24
0,20

Diallel crosses
1. P 12-2/1 x Dj-38
2. P 12-2/1 x YK-48
3. P 12-2/1 x YV 125/3
4. P 12-2/1 x O 110-88/3
5. Dj-38 x YK-48
6. Dj-38 x YV 125/3
7. Dj-38 x O 110-88/3
8. YK-48 x YV 125/3
9. YK-48 x O 110-88/3
10. YV 125/3 x O 110-88/3
LSD0,05 =
0,01 =

0,79
1,11

SCA
F2
0,84 *
0,22
0,19
- 1,18
- 0,37
- 0,39
- 0,47
- 0,65
- 0,76
- 0,63

Rank
6
10
9
5
3
2
1
4
7
8

Rank
1
2
3
10
4
5
6
8
9
7

0,77
1,09

Conclusions
The inheritance of dry mass yield per stalk shows intermediate or partial dominance. Positive
heterosis in F1 was recorded in YK-48 x YV 125/3, Dj-38 x YK-48, Dj-38 x YV 125/3 and P 12-2/1 x Dj-38,
while in F2 it was observed in P 12-2/1 x Dj-38. Negative heterosis occurs in YK-48 x YV 125/3 in F2
generation.
Genetic analysis shows that the presence of additive component of genetic variance in inheritance of
dry mass yield per stalk is higher than the dominant one (D>H1 and H2), which indicates higher participation
of recessive genes in inheritance of this trait. From interaction (F) it can be concluded that in F1 progeny
genes from the lower yielding-parents prevail, while F2 progeny is controlled by the genes from parents with
higher yields. Low values of E show limited impact of the environment on modification of this trait. Values
of H2/4H1 show asymmetrical distribution of dominant and recessive alleles. The average degree of
dominance (
) points out to a partial dominance in inheritance of this trait. Ratio between dominant
and recessive alleles (Kd/Kr) shows that recessive alleles prevail in the first generation and dominant alleles
in the second generation. Heritability (h2), which is a percentage of genetic variance, shows high values in
both generations, indicating that this is a highly heritable trait.
Combining ability analysis of variance shows that different genes participate in the inheritance of dry
mass yield per stalk, but recessive genes are more significant, which is in compliance with conclusions from
the genetic analysis. Crossings where Dj-38 with poor general combining ability (GCA) is one of the parents
have good specific combining ability (SCA). Therefore, this variety can be included in the breeding program
for creation of oriental lines with higher yields.
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Abstract: Bulgaria is among the leading producers of rose oil from oil-bearing rose, Rosa damascena Mill.
The value of rose oil is increasing when produced of roses grown in terms of certified organic farming. More
than ten years of practical experience has been gained in our country in this direction and areas occupied by
plantations managed under organic method of agriculture increased annually. At the same time, there is
insufficient research on the characteristics of organic cultivation of oil-bearing rose. In this paper we
identify the main differences between organic and conventional cultivation of oil-bearing rose, analyze the
practices applied in the plant protection and maintenance of soil fertility, and outline some guidelines for the
future development as well as necessities for research.
Key words: Oil-bearing rose, Rosa damascenа Mill., organic farming
Въведение
В света има почти 200 вида и повече от 18000 сорта рози. Само няколко обаче се използват за
производство на розово масло, което е основният и най-ценен продукт, получаван от цветовете на
маслодайната роза. Други продукти, които се получават от розовия цвят са конкрет, абсолю и розова
вода. Освен у нас производството на розово масло в света се осъществява в Турция, Иран, Грузия,
Индия, Египет, Алжир, Украйна.
Розопроизводството в България се основава на вида Rosa damascena Mill. f. trigintipetala Dieck
(Казанлъшка маслодайна роза) и с ограничено присъствие на Rosa alba L. (Бяла маслодайна роза).
Розовият цвят намира приложение основно в парфюмерийната промишленост, но се използва също в
хранително-вкусовата промишленост за производство на сладка, конфитюри, желета, сокове,
ликьори, както и във фармацевтичната промишленост за лечение на стомашни, кожни, дентални и
други заболявания. По данни на МЗХ годишно у нас се произвеждат 1,5 тона розово масло, което
прави страната ни най-големият производител в света. Розопроизводителите са общо около 2100, а
отглежданите от тях насаждения заемат общо 38 хиляди дка.
България заема около 40% пазарен дял в световното производство на розово масло, като
почти 99% от произведеното количество се изнася. Страната ни изнася основно розово масло за
САЩ, Франция, Южна Корея и Япония и е лидер на световния пазар по отношение не само на
количеството, но и на качеството на розовото масло благодарение на уникалния му състав.
Българското розово масло е един от националните символи на България. В последните години
стартира и процедура за официалното му вписване в Европейския Регистър на земеделските продукти
и храни със защитени географски означения, което допълнително добавя стойност към продукта и
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всъщност така розовото масло се включва в една от официалните политики на ЕС по качеството в
областта на земеделието. Друга такава политика е биологичното земеделие.
Биологично отглеждане на маслодайна роза в България
Биологичното земеделие е важен приоритет в политиката за развитие на земеделието в
Република България и един от акцентите на Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020
г. От една страна то играе значима екологична и социална роля, тъй като допринася за опазване на
компонентите на околната среда от замърсяване и за поддържане и повишаване на
биоразнообразието, както и за създаване на заетост и помикък в селските райони. От друга страна
биоземеделието предоставя качествени, здравословни и чисти суровини.
Разрастването на пазарите на биологична продукция и площите под биологично управление е
световна тенденция. В България също тази система на земеделие бележи значителен растеж, особено
след приемането на страната ни за равноправен член на ЕС през 2007 година, което разкри пред
българските биопроизводители нови възможности за пазарна реализация и за финансово подпомагане
на земеделската дейност.
Съгласно статистиката на Министерство на земеделието и храните ежегодно у нас се
увеличават както броят на биологичните стопанства, така и площите на отглежданите култури. Това
се отнася и за маслодайната роза. Последните официални данни сочат, че площите, заети с
маслодайна роза, отглеждана по биологичен метод, нарастват от 845 ха през 2011г. до 1144 ха през
2012г. От тях към края на 2012г., 769 ха са в преход към биологично производство, а 375 ха са
преминали преходния период. По неофициални данни през 2013г. продължава тенденцията за
увеличаване на стопанствата и площите, включени в система за контрол, което показва повишаващия
се интерес към производството на биологичен розов цвят и съответно биологично розово масло.
Интересът е продиктуван освен от възможностите за пазарна реализация и от финансовото
подпомагане на биологичното производство в рамките на Програмата за развитие на селските райони
(2007 – 2014). Това обаче изисква и разработването и прилагането на съвременни технологии за
отглеждане, които от една страна да осигуряват спазване на регламентираните изисквания за
биологично производство по отношение на растителната защита, поддържането и повишаването на
почвеното плодородие и опазването на биоразнообразието, а от друга страна водят до получаване на
оптимални добиви и икономическа жизнеспособност на стопанствата. Като цяло розопроизводството
е съпътствано и от редица проблеми, свързани както с използването на недостатъчно качествен
посадъчен материал, така и с прилагане на стари и неефективни технологии на отглеждане (Ламбев,
2007). Това се отразява негативно и върху качеството на добитата суровина и продуктите от нея и
още повече засилва необходимостта от проучвания на нови методи.
В България маслодайната роза е обект на изследвания от десетилетия (Ковачева, 2002). Те са
основно в направление конвенционално производство. Проучвани са редица клонове и популации по
отношение на биологичните им особености и стопански показатели. Ковачева и Недков (2012)
извършват изследвания и върху влиянието на резитбите върху добивите от маслодайната роза.
Налице са проучвания и върху полезната и вредната ентомофауна (Балевски, 2011). Карова и
колектив (2010) изследват разнообразието от неприятели и полезни насекоми и в биологични масиви
от маслодайна роза. Проучвания на Лозанова (2007) показват, че прилагането на биологичния метод
на земеделие при етерично-маслени култури може да бъде икономически ефективно при реализация
по премиални цени и наличие на финансово подпомагане.
Основни особености на биологичното отглеждане на маслодайна роза
Характерна особеност на биологичното земеделие, която го отличава от всички останали
системи на земеделие, е фактът, че този вид производство се реализира при строго определени
условия и в съответствие с ясно посочени цели, принципи и правила. Биологичното земеделие залага
на системи, които използват основно вътрешни ресурси и внасянето на външни ресурси е ограничено
до минимум. От агрономическа гледна точка това е много важно, защото се отнася както до
осигуряване на достатъчно хранителни вещества и оптимално хранене на растенията, така и до
опазване на продукцията от плевели, неприятели и болести.
Основните различия между биологичното и конвенционалното земеделие са в областта на
подържане на почвеното плодородие, растителната защита, биоразнообразието, осигуряването на
проследимост на продукцията, поддържането на документация, указваща входящите суровини,
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осъществените мероприятия и прибраната, и реализирана продукция, задължението биологичните
фермери да включат стопанствата си в установената система за контрол и сертификация.
Поддържане на почвеното плодородие
У нас началото на изследвания върху влиянието на количеството и съотношението на
основните минерални елементи върху ратежа, развитието и продуктивността на маслодайната роза е
поставено през 1956 г. в ИРЕМК Казанлък, като са изпитвани амониева селитра и суперфосфат.
Резултатите показват, че най-голяма нужда от торене с азотни торове растенията изпитват рано през
пролетта, когато започва вегетацията. Ако не се обезпечи потребността от азот, добивите са
недостатъчни, а прирастът на храстите оскъден. От значение са и внесените количества фосфор,
които влияят благоприятно за формиране на цветовете, повишаване количеството и качеството на
етеричното масло и студоустойчивостта. Влиянието на калия не е напълно изяснено. Тъй като
почвите, върху които се отглежда маслодайната роза, са сравнително бедни на хумус и минерални
вещества, това изисква задължително торене с органични и минерални торове. В биологичното
земеделие обаче синтетичните торове не са разрешени. В тези системи при отглеждането на различни
култури се залага основно на органичните торове - оборски тор и тор от калифорнийски червей
(лумбрикомпост). Докато при лумбрикомпоста не съществуват ограничения при използването му, за
оборския тор е налице изискване той да произхожда или от биологични стопанства, или от
стопанства с екстензивно производство. Проучвания (непубликувани) сред конвенционалните
производители показват, че оборския тор е масово използван. В биоземеделието обаче, това е силно
затруднено поради споменатите изисквания, за спазването на които следва да се поддържат и
писмени доказателства. Това налага търсене на алтернативни решения, тъй оптималното хранене на
растенията е от съществена важност за получаването на високи добиви. Освен това основен принцип
в биологичното земеделие е, че растенията се хранят чрез почвената екосистема, което ограничава
възможностите за листно подхранване, които иначе са важни за маслодайната роза.
В биологичното земеделие се акцентира върху поддържането и повишаването на
биологичната активност на почвата, което при полските култури може да се постигне чрез
балансиран сеитбооборот и култури за зелено торене, а при маслодайната роза могат да се използват
органични торове, препарати на база микроорганизми, както и биодинамични препарати. В
последните години в България е проучено действието на различни, одобрени за биологичното
земеделие, торове при редица култури – зеленчукови (домати, пипер), овощни (ягоди, ябълки),
зърнено-житни. Липсват обаче проучвания в тази насока за отглеждането на маслодайна роза в
условията на биологично земеделие.
Алтернативни методи за растителна защита
Съгласно нормативните изисквания в биологичното земеделие се изключва употребата на
химични пестициди, с изключение на някои класически фунгициди (медни и серни препарати), което
налага търсенето и прилагането на алтернативни методи за растителна защита. Основно изискване е
комбинация от методи, които да са безопасни, т.е да не водят до замърсяване и натрупане на вредни
вещества в компонентите на околната среда и растителната продукция и да бъдат ефективни, т.е
икономически изгодни. За постигане на тази цел максимално следва да се използват принципите на
природното регулиране с оглед поддържане на популациите на плевелите, неприятелите и
причинителите на болести под праговете на икономическа вредност. Биологичното земеделие в
никакъв случай не цели пълно елиминиране на тези видове от биологичните агроекосистеми,
напротив те се възприемат като част от биоразнообразието и имат своя принос за поддържане на
биологичното равновесие. При стартиране на биологично земеделие фермерите идентифицират
икономически важните плевели, болести и неприятели и определят подходящи мерки за тяхното
управление. При създаване на ново насаждение една от най-важните превантивни мерки е изборът на
устойчиви сортове. В това отношение следва да се отбележи, че бялата маслодайна роза, Rosa alba L.,
проявява по-голма устойчивост спрямо гъбните болести, по-малко взисквателна е към почвените
условия, по-издръжлива е на ниски температури и дава по-големи добиви на розов цвят, но има почти
два пъти по-малък рандеман в сравнение с червената маслодайнта роза и това една от причините тч
да се отглежда много ограничено в нашата страна. С оглед постигане на добра икономическа
ефективност на стопанството фермерите при избора на сорт трябва да постигнат баланс между
устойчивост на вредители и стопански качества (възможности за пазарна реализация на продукта). От
сортовете маслодайна роза, селектирани у нас, с най-висока устойчивост на икономически важни
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болести като ръжда и черни листни петна се характеризират Янина и Елейна, които показват и
сравнително добри добиви, както и съдържание на етерично масло.
От икономически важните неприятели по маслодайната роза в биологични насаждения са
установени агрилус по маслодайната роза (Agrilus mokrzeckii Obenb.), зелена розена листна въшка
(Macrosiphum rosae L.), пъпкова перокрилка (Platyptilia rhododactylus Fabr.), пъпкопробивач по розата
(Rhynchites hungaricus Fussly.), червена пъпкозавивачка (Spilonota ocelana F.), розена цикада
(Edwadsiana rosae L.) (Карова, 2010). От съществено значение за успешното управление на
неприятелите и болестите е провеждането на фитосанитарен мониторинг в розовите насаждение и
предприемането на превантивни мерки. Когато те не се окажат достатъчно ефикасни, се прилагат
разрешени в биологичното земеделие инсектициди и фунгициди, а по изключение и препарати,
използвани в конвенционалното отглеждане, но в последния случай насажденията губят биологичния
си статус. При правилно планиране и адекватен подбор на подходящо съчетание от превантивни
мерки може да се постигне успешен контрол на плевели, болести и неприятели и повредите и
щестите от тях се минимизират. Сред тези мерки се открояват агротехническите мероприятия,
включително избор на подходящ предшественик и място за създаване на насаждението,
своевременни и качествени почвообработки или мулчиране, използване на толерантни или устойчиви
сортове, използване на здрав и качествен посадъчен материал, остраняване и изгаряне на заразени
растителни органи и остатъци, създаване на пояси с подходяща цъфтяща растителност около
розовите насаждения, което благоприятства намножаването на полезни насекоми. Освен това се
могат да се включат в комплекса от мерки използването на феромонови уловки, лепливи примамки,
разрешени биопрепарати на база пиретрум и азадирахтин.
Възможности за финансово подпомагане
Възможностите за финансово подпомагане на биологичните фермери по Програмата за
развитие на селските райони (2007 – 2014) бяха значителни. Освен по основната мярка 214 и по
схемата за директни плащания на площ те можеха да получават подпомагане и по някои от другите
мерки от Програмата за развитие на селските райони, като мярка 111 „Професионално обучение,
информационни дейности и разпространение на научни знания”, 112 „Създаване на стопанства на
млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. В подмярка Биологично
растениевъдство на мярка 214 маслодайната роза попада в една група с трайните насаждения и лозя и
за насаждения в период на преход се изплащаха по 729 евро/ха, а за насаждения, преминали
прехдония период - 613 евро/ха. Това са и най-високите субсидии на хектар в сравнение с другите
групи култури. За новия програмен период 2014 – 2020 година се предвижда извеждането на
биологичното земеделие отделна мярка 11, с две подмерки 11.1 Плащания за преминаване към
биологично земеделие за ха използвана земеделска площ и 11.2 Плащания за поддържане на
биологичното земеделие на ха използвана земеделска площ.
Заключение
Перспективността на метода на биологичното земеделие, нарастващата му популярност,
приоритетното му място в Общата селскостопанска политика и значимостта на страната ни като
производител на висококачествено розово масло са фактори, обуславящи развитието и увеличаването
на биологичните площи, заети с маслодайна роза и броя на биологичните стопанства. В резултат от
около петнадесетгодишното развитие на сектора у нас е натрупан значителен практически опит, но е
налице необходимост от конкретни научни изследвания, особено в областта на растителната защита и
поддържането на почвеното плодородие.
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Abstract: Organic farming is one of the fastest growing sectors in the agriculture worldwide. Bulgaria
makes no exception. The main motivation for the farmers to convert their farms to organic agriculture are
the opportunities for financial support under the Common Agricultural Policy and for occupation of the
market niche with quality and healthy products. The development of organic agriculture in the country in
recent years is characterized by steady growth in terms of number of farmers and the size of the production
area. This article focuses on a survey of farmers' attitudes to their conversion to organic farming, the main
difficulties encountered, the implementation of agri-environment measure under the Program for Rural
Development 2007 - 2013 and expectations for the new programming period 2014-2020.
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Въведение
Биологичното земеделие е един от най-бързо развиващите се сектори в селското стопанство в
световен мащаб. България не прави изключение. Основна мотивация на земеделските стопани за
преход към биологично земеделие през последните години са възможностите за финансово
подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС и заемането на пазарни ниши с
качествени и здравословни продукти. Развитието на биологичното земеделие у нас през последните
години се характеризира с постоянен растеж както по отношение на броя фермери, така и на размера
на производствените площи.
Биологичното земеделие е важен приоритет в политиката за развитие на земеделието в
Република България и един от акцентите на Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020
г. Насърчаването на земеделските производители за преминаване към или поддържане на биологично
земеделие допринася едновременно за: опазване на околната среда - укрепва агроекосистемите,
опазва биоразнообразието и предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от
съхранената природа; производство на здравословни храни - тази форма на земеделие отговаря на
нуждите на нарастващия брой потребители, тъй като използва безопасни и прозрачни методи на
производство; социален ефект - създава заетост в селските райони и повече работни места в
сравнение с конвенционалното земеделие. Налице са и редица ползи за самите производители като:
предимство и по-високи цени на биологичните продукти на пазара и повишени възможности за
реализация (ЕС е най-големият пазар на биологични продукти, който през последните 15 години
нараства с около 30% годишно), възможности за финансово подпомагане на биопроизводителите – до
900 евро/ха/година при комбиниране на агроекологични дейности.
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Постоянният растеж на биологичното производство през последните години е свързан с
нарастващото търсене на биологична продукция в световен мащаб. През 2009 г. биологичното
земеделие в Европейския съюз (ЕС) заема 8,6 милиона хектара, което представлява 4,7 % от
използваната селскостопанска площ на ЕС-27. В периода 2006-2009 г., средният годишен темп на
растеж в ЕС-15 е бил 7,7% и 13% в ЕС-12 (през 2009 г. ЕС-15 са представлявали 81 % от цялата площ
за биологично производство в ЕС). През 2008 г., е имало около 197 000 стопанства, заети с
биологично земеделие, т.е. 1,4 % от всички стопанства в ЕС-27. По оценки, през 2007 г. секторът на
биологичното производство представлява 2 % от общите разходи за храна в ЕС-15. По данни на МЗХ
биологичното земеделие е един от секторите, който в условията на криза се развива с бързи темпове,
като непрекъснато нарастват площите и броя на операторите, включени в система на контрол
(Табл.1).
Табл. 1. Брой оператори (производители, преработватели, търговци)
и площи в биологичното производство
Показатели/години
Брой оператори в биологчното
производство
Общо култивирани площи (ха)
Постоянни ливади и пасища (ха)
Свободна земя/угар (ха)
Всичко площи в система за
контрол (в преход и преминали
прехода) (ха)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

214

339

311

476

820

1054

2016

4691
1261

13646
1578

12738
2486
1438

8163
1843
1783

20320
3611
1716

20618
4491
1513

30106
7957
2315

5952

15224

16662

11789

25647

26622

40378

Източник: МЗХ, въз основа на данни от годишните доклади на
контролиращите лица на биологичното производство
Въпреки отчитаната тенденция на нарастване на площите и на увеличаване на броя на
стопанствата, българските биологични фермери срещат и редица затруднения, свързани основно с
липса на достатъчно информация, бюрократични процедури, пазарна реализация, недостатъчно
разбиране и осъзнаване на смисъла и функционирането на системата за контрол и сертификация.
Като един от основните мотиви против преминаването към биологично земеделие фермерите
оценяват липсата на достатъчно знания и умения за прилагане на нормативните изисквания и
постигане на ефективно и икономически жизнеспособно земеделие. Те предпочитат да получават
информация от специализирана литература и интернет източници, оценяват високо възможностите за
споделяне на опит помежду си (Фиг.1).

интернет
25%

25%

специализирана
литература
университети и научни
институти
вестници и списания

6%
21%

консултанти

16%
7%

биологични фермери и
сдружения

Фиг. 1. Предпочитания на фермерите към източници на информация
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Мотивацията за преход към биологично земеделие се основава на следните фактори:
- по-високи цени на биологичните продукти – производителите, които имат възможност да
посещават изложения у нас и в чужбина, се убеждават в по-големите възможности за пазарна
реализация на биопродуктите на т.нар. премиумни цени, които в най-честия случай са с около 30-40%
по-високи в сравнение с цените на аналогичните конвенционални продукти. Търсенето на световните
пазари превишава предлагането, българските продукти се отличават с много добри вкусови качества,
но от друга страна потенциалният пазар изисква и постоянни количества и широк асортимент от
продукти, които дребните производители биха могли да осигурят единствено, ако се обединяват в
сдружения.
- по-високи доходи за биологичните фермери – обуславят се както от по-ниските вложения на
суровини и разходи по производството, така и от по-високите цени за реализация на продукцията и от
възможностите за финансово подпомагане.
- нарастващо потребителско търсене на биологични продукти – позволява на биологичните
фермери да увеличават производството по отношение на площите и разнообразието от отглеждани
култури.
- принос на биоземеделието за опазване на околната среда – биологичните фермери осъзнават
ползите от биоземеделието за опазване на водите, почвите, въздуха, биоразнообразието.
- производство на качествени и здравословни храни – в резултат от скандалите в хранителната
индустрия през последните години все повече нараства осъзнаването на значението на качествените и
здравословни храни и се увеличават предпочитанията на консуматорите към тях.
По-голямата част от фермерите предпочитат да реализират продукцията си чрез директни
продажби към потребителя (Фиг.2.). Тук те виждат възможност да изтъкнат пред консуматорите
главно здравословните качества на продуктите и ползите от биологичното земеделие за опазване на
природната среда. Имат стремеж да популяризират продукцията си и да дадат на потребителя
възможност мотивирано да избере. Нагласата на фермерите е в подкрепа на развитието на вътрешния
пазар, което от своя страна допринася и за формирането на потребителската култура.

директни продажби

2%
22%

27%

пазари и борси за плодове
и зеленчуци
специализирани магазини
за биопродукти

4%
25%

20%

супермаркети
преработвателни
предприятия
международен пазар

Фиг. 2. Предпочитани канали за реализация на продукцията

Анкетираните фермери са единодушни по отношение на бъдещото развитие на биологичното
земеделие в България и считат, че секторът ще продължи да нараства, въпреки трудностите, които
изпитва. Категорично условие обаче е поставянето му като приоритет от страна на МЗХ и
реализиране на държавна политика в посока подкрепа на биоземеделието както финансово, така и
чрез облекчаване на административните процедури и засилен контрол на пазара за недопускане на
фалшиви продукти и защита на българския производител.
Съществен фактор за развитие на биоземеделието е финансовото подпомагане по схемите на
Общата селскостопанска политика на ЕС. В Европейския съюз плащанията за биологично земеделие
датират от последните десетилетия на миналия век. У нас началото бе поставено с мярка 1.3. от
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предприсъединителната програма САПАРД, след което продължи с Програмата за развитие на
селските райони (2007 – 2013) - мярка 214 Агроекологични плащания, с подмерки Биологично
растениевъдство и Биологично пчеларство. Невъзможността за кандидатстване за подпомагане по
мярка 214 през 2014 г., за фермерите, преминали към биологично земеделие през 2013г., ги поставя в
необлагодетелствано положение. В новия програмен период обаче биопроизводителите могат също
да очакват финансово подпомагане в рамките на мярка 11. Биологично земеделие, която се разделя на
две подмерки с две подмерки 11.1 Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха
използвана земеделска площ и 11.2 Плащания за поддържане на биологичното земеделие на ха
използвана земеделска площ. Общите изисквания, на които трябва да отговарят производители, за да
могат да кандидатстват и получат подпомагане включват спазване на нормативните изисквания за
биологично земеделие и подлагане на стопанството на контрол и сертификация, получаване поне
веднъж за пет години на сертификат за съответствие на произведената растителна или животинска
продукция с правилата на биологичното производство, до края на втората година от петгодишния
ангажимент преминаване на обучение или информационна дейност за биологично
земеделие/агроекология.
Заключение
Биологичното земеделие в България бележи стабилна тенденция към растеж през последните
няколко години, продиктувана от нарастващото осъзнаване на необходимостта от производство на
здравословни храни и опазване на околната среда. Фермерите се мотивират за преход към
биологично земеделие благодарение на възможностите за заемане на пазарни ниши и постоянно
повишаващия се интерес към биологичните храни. Те оценяват като недостатъчна на този етап
подкрепата от страна на държавата, но въпреки това смятат, че българското биоземеделие има
бъдеще.
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ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ НА НОВИ СОРТОВЕ ОРИЕНТАЛСКИ
ТЮТЮНИ ОТ ЕКОТИП ДЖЕБЕЛ БАСМА
Анна Стоилова, Маргарита Дочева, Димитър Диманов
Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково 4108
CHEMICAL COMPOSITION OF TOBACCO SMOKE NEW VARIETIES DJEBEL BASMA
ECOTYPE ORIENTAL TOBACCO
Anna Stoilova, Margarita Docheva, Dimitar Dimanov
Tobacco and Tobacco Products Institute - Markovo 4108
E-mail: stoilovaa_06@abv.bg
Abstract: Chemical indicators of tobacco smoke tar, nicotine and carbon monoxide are objective
assessment of the utility properties of tobacco. Research on tobacco control issues and the main harmful
ingredients are essential for the production of quality tobacco material. Has studied the composition of
tobacco smoke and related indicators of the control variety and selected breeding lines oriental tobaccos
ecotype Djebel Basma three consecutive harvests. It was found that the control variety is the most balanced
composition of tobacco smoke in terms of the indicators tested. One of the selected lines shows a great
similarity with the control, the other two are distinguished by nicotine and tar. The results are applied in
assessing the smoking quality of tobacco and selection practice in making decisions regarding the prospects
of the lines.
Key words: Djebel Basma tobaccos, tobacco smoke, quality
Въведение
Химичните показатели на тютюневия дим са основно средство за обективна оценка на
тютюна като суровина за производство на тютюневи изделия. Те характеризират пряко
консумативните качества на тютюна, тъй като най-разпространеният начин за консумация на тютюна
от човека е чрез дима, получен при пушене на тютюневи изделия. Изследванията на тютюневите
емисии и контролът на основните компоненти - катран, никотин и въглероден монооксид са
приоритетни в научните изследвания за получаване на тютюнева суровина с такова качество, което
ще осигури производството на по-малко рискови тютюневи изделия (Baker, 1999; Rodgman et al.,
2002). Съставките на тютюневия дим и други показатели, свързани с горяемостта и пушателните
качества на тютюна дават възможност за оценка на негови специфични свойства и проследяване
влиянието редица селекционни и екологични фактори върху формирането на тютюневата суровина
(Къшева, 2013; Машева и др., 2011; Стоилова, 2010).
Изследването на състава на тютюневия дим е част от разширена химична характеристика на
селекционни линии ориенталски тютюни от екотип Джебел басма и оценка за сходство с контролен
сорт и типичност по отношение на тютюн Джебел басма (Dimanov, 2011). Проведено е в три
последователни години. Обективните химични резултати са приложени в селекционната практика
при вземането на решения относно перспективността на линиите и сортовете за тютюневата
индустрия.
Целта на проучването е да се извърши сравнителна характеристика на състава на тютюневия
дим на сортове и линии ориенталски тютюни от екотип Джебел басма от три реколти.
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Материали и методи
Материал:
-Реактиви, стандартни вещества и консумативи за автоматичен анализ в поток, лабораторен
анализ на тютюнев дим, газова хроматография и др.;
-Използвани са един контролен сорт и три селекционни линии тютюни от екотип Джебел
басма, селекционирани от проф. д-р Димитър Диманов:
Сорт 1 Ø – сорт Джебел 1 – Контрола,
Линия 2 – хибрид Крумовград Х Басма 13,
Линия 3 – сорт Прилеп,
Линия 4 – Басма 79 – кандидат сорт.
Тютюните са от три последователни реколти – 2010 г., 2011 г. и 2012 г;
-От тютюните са изготвени лабораторни цигари, на които е извършено пушене и изследван
състава на тютюневия дим.
Апаратура:
- Автоматичен анализатор в поток AutoAnalyzer II C, Technicon,
- 8-канална Машина за пушене Filtrona 302,
- Газов хроматограф Agilent 7890A (GC/FID, TCD),
- Апарат за свободна горяемост Filtrona,
- Муфелна пещ и др. съпътстващи лабораторни технически средства и стъклария.
Методи:
-Съдържанието на катран, никотин и въглероден монооксид е определено, съответно по: ISO
4387, ISO 10315 и ISO 8454;
- ISO 15153 – никотин в тютюна;
- ISO 2817 – пепел в тютюна;
- БДС 12975-90 – свободна горяемост на цигари.
Резултати и обсъждане
Химичният състав на тютюневия дим зависи главно от състава на самия тютюн и от
условията на горене (Гюзелев, 1983). Най-силно зависимостта между показателите на тютюна и
тютюневия дим се проявява при никотина. Преминаването на никотина от тютюна в кондензата на
главната димна струя на дима варира между 30 - 55 %.
Таблица 1. Съдържание на основни компоненти, свързани с горяемостта и
пушателните качества на изследваните тютюни от екотип Джебел басма
Проба

Сорт 1 Ø
Линия 2
Линия 3
Линия 4

Година
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012

Тютюн
Тютюнев дим
Никотин Пепел Своб. гор. Никотин Катран
СО
%
%
mm/min
mg/cig
mg/cig
mg/cig
1,03
15,3
4,08
1,05
20,7
12,4
0,90
10,6
3,60
0,75
19,1
12,7
1,66
12,6
3,63
1,37
22,4
14,0
0,73
13,1
4,34
0,80
15,9
11,5
1,40
14,7
3,85
1,15
16,4
11,8
2,45
15,2
4,00
2,75
24,1
13,6
0,98
12,7
4,36
0,93
16,2
11,8
1,62
13,6
3,78
1,40
18,0
13,0
2,93
16,4
4,32
3,02
22,9
14,5
0,90
11,0
4,26
0,98
17,1
9,87
0,94
14,0
4,19
0,87
17,2
12,5
2,81
15,9
4,02
2,82
22,6
13,3

В Таблица 1 са представени основните показатели на тютюневия дим, както и някои
показатели, свързани с горяемостта и пушателните качества на изследваните тютюни от екотип
Джебел басма. Данните показват, че съдържанието на никотин в тютюневия дим следва същата
тенденция като никотина в тютюна. Тази пряка зависимост се потвърждава от високият положителен
коефициент на линейна корелация - r = 0,98 между съдържанието на никотин в тютюневия дим и
никотин в тютюна на пробите и от конкретните данни по години. Най-високо съдържание на никотин
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в тютюневия дим, през първата година, е отчетено в контролния сорт 1 - 1,05 mg/cig (Фиг. 1). Следват
- линия 4, линия 3 и линия 2. През втората и особено третата година на изследването е установена
тенденция на значително нарастване на съдържанието на никотин на селекционните линии, което
достига съответно 2,93 % в тютюна и 3,02 mg/cig в тютюневия дим за линия 3. Като се има пред вид,
че стандартното за контролата съдържание на никотин в тютюна е до 2,0 %, получените данни за
никотин в тютюна, респективно в дима, на селекционните линии не съответстват на очакваните.
Контролният сорт 1 е с по-постоянно и близко до типичното съдържание на никотин за екотип
Джебел басма през целия период на изследване. Линия 4 е близка до контролата през първата и
втората година на проучването. Линии 2 и 3 се различават от сорт 1 с по-високо никотиново
съдържание през втората и трета година. По динамика на натрупване на никотин тези линии са посходни помежду си, отколкото с контролата.
Никотин
3,5
3
mg /cig

2,5
2
1,5
1
0,5
0
2010 г.

2011 г.
Сорт 1 Ø

Линия 2

Линия 3

2012 г.
Линия 4

Фиг. 1. Изменение в съдържанието на никотин в дима
на тютюни от екотип Джебел басма

Съдържанието на катран в дима на изследваните тютюни варира от 15,9 mg/cig в линия 2, рек.
2010 г. до 24,1 mg/cig в същата линия от 2012 г. (Фиг. 2). Подобно на никотина в дима, данните за
катран показват тенденция на завишаване с годините, като варирането при контролата е най-малко - в
границите на 3 mg/cig. Следва линия 4, а другите две линии са с по-големи отклонения, които
достигат 8 mg/cig при линия 2. От литературни данни и в практиката е известно, че съдържание на
катран до 27 mg/cig е характерно за ориенталски тютюни от екотип Джебел басма и се дължи на поКатран
30

m g /cig

25
20
15
10
5
0
2010 г.

2011 г.
Сорт 1 Ø

Линия 2

Линия 3

2012 г.
Линия 4

Фиг. 2. Изменение в съдържанието на катран в дима
на тютюни от екотип Джебел басма
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високо съдържание на смоли и етерични масла в тези тютюни. Нито една от изследваните проби не
превишава тази граница, което изразява тяхната балансирана съдържателност и добри консумативни
качества. Потвърждение на това са и данните за изследваните показатели пепел и свободна горяемост
на тютюните (Табл. 1). Контролният сорт 1 и селекционните линии имат общо минерално
съдържание, изразено като пепел, в границите на 11-15 % с допустимите отклонения при линии 3 и 4,
2012 г. Това е типично за екотип Джебел минерално съдържание и обективна предпоставка за тяхната
добра горяемост, доказана с изследваната скорост на свободно горене на тютюните, която варира в
тесни граници 3,60 ÷ 4,36 mm/min.
При определяне на количеството на компонента от газовата фаза на дима - въглероден
монооксид (СО) се установява тенденция на значително по-ниско съдържание в сравнение с
катраните на изследваните тютюни (Фиг. 3). Варирането на всички резултати за СО е 10÷14 mg/cig, т.
е. в границите на 4 mg/cig, а за отделните варианти и в по-ниски граници. Отчита се също една
изравненост на тютюните по отношение съдържанието на СО. Като се има пред вид, че въглеродният
монооксид е продукт на непълно горене на продуктите, отчетените количества потвърждават добрата
горяемост на изследваните тютюни.

m g /cig

Въглероден монооксид
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2010 г.

2011 г.
Сорт 1 Ø

Линия 2

Линия 3

2012 г.
Линия 4

Фиг. 3. Изменение в съдържанието на въглероден монооксид
в дима на тютюни от екотип Джебел басма

Обобщаването на резултатите за компонентите да тютюневия дим показва тенденции на
завишаване с годините, което се дължи на повишаване съдържателността на тютюните, потвърдена с
резултати от химическия им състав. Съдържанието на катран и въглероден монооксид е типично за
тютюни от екотип Джебел басма през трите години на изследване. За количеството на никотин в
дима е отчетено известно завишение само в селекционните линии през последната година от
проучването, свързано с тяхното високо изходно никотиново съдържание в тютюна.
Заключение
С оглед обективизиране на качеството на тютюна като суровина за производство на тютюневи
изделия е направена разширена химична характеристика на тютюневия дим на контролен сорт и три
подбрани селекционни линии ориенталски тютюни от екотип Джебел басма от три реколти. На база
обективните резултати е извършено сравнение и оценка на линиите за сходство с контролата и
типичност по отношение на тютюн Джебел басма. Установено е, че контролният сорт Джебел 1 е с
най-добри показатели и балансиран химичен състав на тютюневия дим, характерен за екотипа. Линия
4 е близка по изследваните показатели до контролния сорт. Линии 2 и 3 се различават от контролата
по съдържание на никотин и катран. Резултатите са приложени при оценка на пушателните качества
на тютюните и в селекционната практика при вземането на решения относно перспективността на
линиите.
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EFFECT OF VARIOUS MANURES ON INCREASING THE
QUANTITY OF A BIOCONTROL AGENT Trichoderma sp.
Biljana Gveroska
Scientific Tobacco Institute-Prilep, Republic of Macedonia
e-mail:gveroska@t-home.mk
Abstract: The use of a biocontrol agent Trichoderma is effective, eco-friendly and cheap way of plant
protection. Our researching confirmed the efficacy of T. harzianum in reducing the root rot disease in
tobacco seedlings. The effect is greater in the larger quantity of the biocontrol agent.
According to literature data, certain manures have different influence on the biocontrol agentʼs
development. Therefore, the objective of this researching was to determine the influence of different
manuers on the quantitative presence of Trichoderma spp.
It was estimated that researched manures have a possitive impact on increasing the quantitative presence
of a biocontrol agent in soil.
Among various manures, the colony forming units (cfu/g soil) of Trichoderma spp. is the biggest in a
goat manure (19,21 х 104).
Mulching of tobacco seedbeds with combination of a sheep+goat manure and sheep+farmyard manure
has expressive positive effect on increasing the quantity of a biocontrol agent in soil. There is the bigest
quantity of Trichoderma spp. in a combination sheep+goat manure (48,20 х 104 cfu/g soil).
A biq quantity has a possitive influence on expressing the mechanisms of action of biocontrolniot agent
Trichoderma. This means that the right choice of a manure for mulching has an additional positive effect on
its biocontrol activity in tobacco seedlings protection.
Key words: manure, combination, quantity, Trichoderma spp, tobacco seedlings

Introduction
Biological control is contemporary ecological way for plant protection from diseases which avoids the
problems of chemical protection (excessive use of pesticides, resistance to pathogens and negative effects on
human health and environment). Therefore, it is incorporated into integrated pest management system
(Monte, 2001).
Fungi of the genus Trichoderma are among the most famous biocontrol agents. Their effect has been
confirmed in numerous pathogens and host plants.
They are present in soil and root ecosystems. Colonizing the root, they use a number of mechanisms
by which attack pathogens, but also enhance the development of root and whole plant (Harman, 2004,2006).
The most Trichoderma species are used in plant protection, mainly from soil pathogenic fungi and
diseases of seeds, including the causing agents of seed rot, root rot and damping off in plants (Heydari and
Pessarakli, 2010).
The main factor for their ecological success is the combination of a very active and efficient
mechanisms of defense strategy. There are number of mechanisms involved: mycoparazitizam, antibiosi,
competition for food and space, tolerance to stress by increasing root and plant development, improved
solubility and adsorption of inorganic substances, induced resistance and enzyme inactivation of the
pathogen (Harman, 2000; Monte , 2001).
Many species of the genus Trichoderma express their biocontrol effect against pathogenic fungus
Rhizoctonia solani. Trichoderma harzianum is the best antagonistic fungi against to this causing agent of
damping off in tobacco seedlings. Its application on a soil before sowing and several times in a growing
season of tobacco seedlings has a good result in reducing the intensity of disease (Gveroska and Ziberoski,
2011). Effect is the greater in the larger quantity of a biocontrol agent (Gveroska, 2013). Handelsman and
Stabb ( 1996) estimeted that there is a relation between the population size of biocontrol agent and the
suppression degree of the pathogen, too.
Therefore, the development of a suitable technique for the mass production of biocontrol agent is
required for each system of biocontrol (Heraux et al., 2005). The commercial application of antagonist T.
harzianum need maximum production of biomass with minimal economic costs (Jahan et al., 2013).
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In general, all studies concerning the use of synthetic substances like glucose, cellulose, starch, etc.
According Sargin et al. (2013) solid state fermentation is an effective method for the production of biomass
which provides increasing the colony number and production of conidia.
The ability to develop on inexpensive substrates makes Trichoderma isolates suitable for application
as biocontrol agents. It actually provides a high degree of ecological adaptability in different environmental
conditions and widespread in the world (Harman, 2006).
Many authors examined the possibility of using various "waste" agro-industrial materials (Yadav
2012; Mamo et Alemu, 2012; Duli et al., 2013). However, the use of organic amendments in the culture of
the antagonist is considered a very good way to optimize control of plant pathogens through the use of strong
potential of conidia producing (Hutchinson, 1999; Heraux et al., 2005; Palanna et al., 2007 , Barakat and AlMasri, 2009).
Different types of manures influence the development of biocontrol agent Trichoderma, which
certainly affects its activity. Therefore, the use of certain manures which have a positive effect on the number
of colony forming units would have a positive impact on reducing the damping off disease in tobacco
seedlings.
The purpose of this research was to determine the influence of different manures on Trichoderma spp.
quantity.
Material and methods
Experiment was carried out in a biological laboratory. Soil was prepared in the usual way. 0,3 m2 was
sowed for each variant. The biocontrol agent T. harzianum was previously prepared by sieving the fragment
of the pure culture on substrate - rice, according to the method of Soares et al. (2007). Its incubation was
performed at 15 days to 250 C.
Two Erlenmeyer dishes with colony was used by each variant. Tobacco seed from variety P79 was sown
according to the usual sowing norm (0,5 g/m2). After sowing, soil was covered with appropriate manure or
combination (mixing them in an equal ratio). Sheep manure ( without application of a biocontrol agent-BCA)
was taken as a control, while the same, with application of Trichoderma, as standard. Investigated variants
are given in Table 1.
Table 1. Investigated variants
Variants
Sheep manure withouth BCA
(Check)

5

Sheep + goat manure

1

sheep manure

6

Sheep + farmyard manure

2

goat manure

7

Sheep + poultry manure

3

farmyard manure

8

Goat + farmyard manure

4

poultry manure

9

Goat + poultry manure

10

Farmyard + poultry manure

Sowing was taken out on 7.05.2012. It is considered as the first application of biocontrol agent. The
second or third application was made on 11.06.2012 and 25.05.2012. In these cases, biocontrol agent was
applied by drenching with suspension prepared from the pure culture.
Тotal number of colony forming units (cfu/g soil) of Trichoderma spp. was recorded 15 days after each
application (three estimatations).Before sowing, a sample was taken from the soil to determine the possible
presence of Trichoderma spp.
The medium Rose Bengal Agar with an antibiotic Tetracyclin was used. An average soil sample was
taken and made a series dilutions to 10-4. 1ml of the final dilution (10-4) was spilled in petri dishes. 20ml of
PDA medium, previously sterilized and cooled were spilled. For each variant 5 petri boxes were used. They
were incubated for 10 days at 280C. After this period, number of Trichoderma spp. colonies was counted.
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Results and discussion
It was estimated presence of 0.3 x 104 colonies in the soil sample before sowing. The presence of
Trichoderma spp. is shown in Table 2.
According to the presented results, the lowest number of Trichoderma spp. colonies was in check, soil
mulched with sheep manure. This is expected because there is no application of biocontrol agent.
But, in variants with application, there is an increase in its quantity over the vegetative period (Table 2).
According to Jayalakshmi et al. (2009), Trichoderma spp. are able to use a wide range of substances as a
source of carbon or nitrogen and release amount of enzymes which decomposes plant polymers into simple
sugars for energy and growth. It allows them utilizing the manures and intensification of development.
Table 2. The presence of Trichoderma spp.
Number of colony х 104
Variant
1st estimation

2nd estimation

3 rd estimation

Sheep manure withouth BCA
(Check)

1,00

1,8

1,8

sheep manure

4,30

8,32

18,48

goat manure

12,2

18,60

19,21

farmyard manure

6,00

10,00

16,34

poultry manure

6,00

7,80

10,23

Sheep + goat manure

27,40

34,60

48,20

Sheep + farmyard manure

26,00

32,44

39,62

Sheep + poultry manure

2,80

7,84

12,63

Goat + farmyard manure

10,60

24,63

28,30

Goat + poultry manure

2,60

19,82

22,67

Farmyard + poultry manure

4,20

16,45

21,40

When considering the results in variants with mulching only with one manure (variants 1-4) (Fig. 1), the
number of colonies is the largest in soil with goat manure. It certainly influenced on the increasing quantity
in combination with sheep, farmyard and poultry manure (Fig. 2). The same situation is especially noticeable
in the second and third estimation.
The number of Trichoderma spp. colonies is the smallest in variants - sheep, combinations goat +
poultry and sheep + poultry manure . The highest number of colony forming units was estimated in a
combination of sheep + goat and sheep + farmyard (Fig. 3), followed by goat manure and goat + farmyard
combination (Table 2).
It may be noted that the number of colonies is the largest when sheep manure is amended, i.e. combined
with goat and farmyard manure (Fig.4).
Our results are in agreement with the results of Palanna et al. (2007), which examined the effect of five
manures and their combinations on T. viride. The combination of farmyard + goat has the best effect in
increasing the dry mass of the colony, sporulation and fungicidal activity (against Machropomina
phaseolina). In the case of individual manure, the best effect was noted in farmyard, followed by goat and
poultry manure.
In the investigations of Pramodkumar and Palakshappa (2009), the maximum growth (colony diameter
and dry biomass) was founded in sterilized farmyard manure.
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Fig. 1. Number of colony forming units in
soil mulched with different manures

Fig. 3. Number of colony forming units in
variants sheep+goat and sheep+farmyard manure

Fig. 2. Number of colony forming units in variants
goats +farmyard and goat +poultry manure

Fig. 4. Number of colony forming units in
sheep manure and its combination with
other manures

At the second estimation, it can be seen that previously mentioned variants (sheep + goat and sheep +
farmyard) have greater quantity than others. Also, there is an increasing of Trichoderma population, which is
a result of its re-application and the physiological activity of the fungus.
In the third estimation there is not a changed situation. It is the highest in combinations sheep + goat and
sheep + farmyard manure, as well as goat + farmyard. In combination sheep+poultry manure there was not a
positive effect on Trichoderma quantity.
In studies of Hutchinson (1999), composted poultry manure inoculated with T.virens can be used as an
economical substrate for application of this biocontrol agent in control of weeds. But, in our study, there is
not a signifficant result in the application of this manure alone or in combination with others (Table 2).
Quantitative presence of Trichoderma spp. during the vegetative period of tobacco seedlings are growing
up. There was a low value in the sheep manure at start, but at the end of the vegetation we have a good
quantity compared with other varieties. These results are in agreement with those of Barakat and Al-Masri
(2009) who stated that the number of T. harzianum (106 cfu g- 1) significantly increased over time and
concentration of organic amendment - sheep manure. It is certainly not disparaging result because increased
quantity of Trichoderma can be an advantage in rooting of plants during transplantation.
According to Pallana et al., (2007) the use of fertilizers to increase its development is necessary to
increase the biocontrol ability of a biocontrol agent. Therefore, the results from these studies filled out an
aim - to optimize the control of tobacco seedling from diseases through the application of the biocontrol
agent with manure which gives the best effect on increasing its numbers.
Conclusions
All investigated manures have a positive effect on increasing the quantitative presence of Trichoderma
spp. in soil.
In the standard way of mulching in tobacco seedbeds, there was a greater increase in the number of
biocontrol agent in the third estimation.
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In the case of single manure, there is the highest number of colonies in goat manure.
Mulching of tobacco seed with combinations of sheep + goat and sheep + farmyard manure has
significantly positive effect on increasing the number of biocontrol agent quantity.
Increased numbers have positive impact on expression of the mechanisms of action in fungi of the genus
Trichoderma, which means increased biocontrol activity in plant protection from diseases.
The application of biocontrol agent in mulching of tobacco seedbeds with manure who gives the greatest
effect on increasing its quantity means optimizing the control of tobacco seedlings diseases.
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Abstract: During the period 2011 - 2013 at the Tobacco and Tobacco Products Institute held a
comparative study of yield, quality and chemical characteristics amendment of different oriental tobacco
ecotype "Kroumovgrad" varieties by varietal group "Basma". From a comparative study crops 2011 , 2012
and 2013 of ecotype "Kroumovgrad" varieties with high yield and good technological characteristics
emerged variety Kroumovgrad 17, Kroumovgrad 944 and Kroumovgrad 78C. It was found quantitative and
qualitative change in these characteristics due to sudden climatic changes in recent years in Bulgaria .
Key words: oriental tobacco , climate, technological and chemical characteristics of tobacco
lectromagnetic, finite element method
Въведение
Тютюнът е вкусово – ароматичен продукт и като стока се реализира основно на базата на
формираните специфични консуматорски качества. Поради тези причини той проявява изключителна
пластичност към условията на средата, а при съществуващото голямото разнообразие в различните
райони се налага използването на широк набор от сортове. При рационалното използване на
екологичните фактори и съответната агротехника, сортът е най-динамичният компонент, отговорен за
качеството на получаваната суровина и равнището на добива (Диманов Д., В.Машева, 2011). Екотип
„Крумовград” от сортова група Басми е с най-голям пазарен дял от изкупуваните ориенталски
тютюни: (Крумовград 90, Крумовград 988, Крумовград 58, Крумовград 68 М, Крумовград 78 С).
Известен пазарен дял от този екотип заемат и сортовете Крумовград 17 и Крумовград 944 ( Димавнов
Д., В. Машева, Р.Тодорова, А.Янчева, 2012).
Целта на изследването е получаване на типизирана за този екотип конкурентноспособна
суровина, отговаряща на изискванията на международния пазар и задоволяваща икономическите
интереси на производителите.
Материали и методи
За три последователно години 2011 – 2013 в опитно поле Марково се заложиха за изпитване 7
сорта ориенталски тютюн от екотип „Крумовград” - „Крумовград”988, „Крумовград”90,
„Крумовград”58, „Крумовград”78С, „Крумовград”68М, „Крумовград”17, и „Крумовград”944.
Тютюните се отгледаха по утвърдена за този екотип технология. Анализираха се резултатите за
промяната на добив тютюн от декар площ. Установиха се стойностите на основни технологични и
химични показатели след естествена ферментация на тютюна – никотин, захари, общ азот и пепел.
Получените резултати се обработиха чрез статистическия продукт ANOVA.
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Резултати и обсъждане
Преди да се прави анализ на получените данни, трябва да се отбележи, че тютюнът през
периода 2011 г. – 2013 г. се развиваше при относително различни климатични условия, което се
отрази върху добива, качеството и химичните показатели на суровината.
През 2011 година тютюнът е култивиран при относително добри условия в по-голямата част от
вегетационния период, което се отрази благоприятно за сортовете с къса и средна вегетация.
Средноденонощните температури са близки до нормата за района (Бюлетин НХМИ, София).
Количеството на падналите валежи е равномерно за периода.
Таблица 1. Метеорологични данни – гр. Пловдив, 2011 г. - 2013 г.
Месец

Средно
денонощна
toC

Норма
toC

Сума на
валежите
l/m2

Норма
l/m2

2011 год.
Май
Юни
Юли
Август
Септември

16.8
21.8
24.9
23.7
21.4

17.5
20.9
23.2
22.7
18.0

40.6
14.6
41.4
69.0
3.3

45.0
63.0
49.0
31.0
24.0

17.5
23.4
27.0
25.2
20.7

17.5
20.9
23.2
22.7
18.0

148.0
42.4
2.4
20.1
15.1

45.0
63.0
49.0
31.0
24.0

19.9
21.7
23.8
25.1
19.8

17.5
20.9
23.2
22.7
18.0

3.3
109.9
63.3
7.7
10.2

2012 год.
Май
Юни
Юли
Август
Септември
2013 год.
Май
Юни
Юли
Август
Септември

45
63
49
31
24

През 2012 година тютюна се развиваше при екстремални условия характеризиращи се с дълга
и продължителна суша (от средата на месец юни до втората половина на август), ниска атмосферна
влажност (под 20%) и високи над 40oС температури в по-голямата част от вегетационния период,
което рефлектира негативно върху добива и качеството на тютюневата реколта (Машева, В.,
М.Къшева, 2011)
Тютюнът от реколта 2013 година е отгледан при нормални средно денонощни температури и
сравнително високи суми на валежите през месеците юни и юли. Всичко това се отрази върху добива
на сух тютюн от декар площ.
Особено важно е да се отбележи, че максимално се спазиха всички технологични изисквания,
що се отнася до беритбата и сушенето на тютюна и за трите реколти.
1. Добив и качествени показатели на тютюн от екотип „Крумовград” – рек. 2011 г.- 2013 г.
Резултатите в Таблица 2 представят връзката между резките климатични промени през изследвания
период и икономическия показател добив кг/дка.
Таблица 2. Добив на сух тютюн от екотип „Крумовград” - рек. 2011 г.- рек.2013г.
Сорт
„Крумовград”988
„Крумовград”90
„Крумовград”58
„Крумовград”78С
„Крумовград”68М
„Крумовград”17
„Крумовград”944
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рек. 2011 г.
130
146
149
188
153
194
178

Добив кг/дка
рек. 2012 г.
120
112
104
162
134
121
146

рек. 2013 г.
141
124
105
146
139
152
156

Данните показват, че и през трите години на изследването сортовете Крумовград 78С,
Крумовград 68М, Крумовград 944 и сорт Крумовград 17 имат най-висок добив. Това е в пряка
зависимост от големия брой листа (36-40бр.) характерен за тях, независимо, че тези сортове не
достигнаха височина по сортовата им характеристика(140-160см).
Таблица 3. Еднофакторен дисперсионен анализ на данните от добива на декар рек.2011г.- рек.2012г.
Рек.2011г.
Между групите
Вътре в групата
Общо
Рек.2012г.
Между групите
Вътре в групата
Общо

Сума на
квадратите
10628,57
10400,67
21029,24

Степени на
свобода
6
14
20

Оценка на
дисперсията
1771,43
742,91

8131,333
7574,667
15706,000

7
16
23

1161,619
473,417

F
2,38

Равнище на
значимост
0,085

F
2,454

0,065

Таблица 4. Дисперсионен анализ на данните от добивите по повторения:
Причини за
варирането
Общо
Блокове
Варианти
Грешки

SQ

FG

S2

F

3,4817
0,4425
1,2572
1,7820

23
2
7
14

0,180
0,127

1,417

SD = 0,29
GD5% = 2,15x 0,29 = 0,624
GD1% = 2,98x 0,29 = 0,864
GD0,1% = 4,14x 0,29 = 1,201
Таблица 5. Качество на сух тютюн от екотип „Крумовград” - рек. 2011г
Сорт
„Крумовград”988
„Крумовград”90
„Крумовград”58
„Крумовград”78С
„Крумовград”68М
„Крумовград”17
„Крумовград”944

I-ва
21
17
16
16
13
27
27

Класи
в %
II-ра
III-та
60
19
39
44
52
30
46
38
68
19
51
22
53
20

Таблица 6. Качество на сух тютюн от екотип „Крумовград” - рек. 2012г.
Сорт
„Крумовград”988
„Крумовград”90
„Крумовград”58
„Крумовград”78С
„Крумовград”68М
„Крумовград”17
„Крумовград”944

I-ва
7
6
1
1

Класи
в %
II-ра
III-та
73
27
58
42
62
31
84
16
86
8
86
13
82
17

Направеният анализ на данните доказва добър и балансиран химичен състав на тютюна. От
обобщените резултати на химичните показатели за трите години се установиха по-високи стойности
на никотин - над 2,30% за сортовете „Крумовград”78С, „Крумовград”17 и „Крумовград”944. Найвисок процент захари се доказаха при „Крумовград”988, „Крумовград”17 и „Крумовград”58. При тях
се наблюдават най-ниски проценти на пепелите.
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Таблица 7. Качество на сух тютюн от екотип „Крумовград” - рек. 2013г.
Сорт
„Крумовград”988
„Крумовград”90
„Крумовград”58
„Крумовград”78С
„Крумовград”68М
„Крумовград”17
„Крумовград”944

I-ва
14
11
21
25
17
20
10

Класи
в %
II-ра
III-та
66
20
63
26
60
19
68
7
63
20
71
9
78
12

Таблица 8. Обобщени стойности на химични показатели на тютюна екотип
„Крумовград” по сортове за рек.2011 г.-2013 г.
Сорт

Никотин

Захари

„Крумовград”988
„Крумовград”90
„Крумовград”58
„Крумовград”78С
„Крумовград”17
„Крумовград”944

%
1,54
1,29
1,46
2,52
2,77
3,59

%
15,6
10,5
13,8
12,5
17,7
9,50

Общ
азот
%
1,98
2,41
2,22
2,62
2,26
2,42

Пепел
%
11,34
14,60
13,51
13,19
11,60
14,38

Заключение
Тютюнът от екотип „Крумовград” за реколти 2011г. – 2013г. се отгледа при различни
климатични условия, което се отрази върху икономическите и качествените показатели на
суровината.
От направеното сравнително изпитване за три последователни години на сортове от екотип
„Крумовград” с висок добив и добри технологични характеристики се откроиха сортовете
„Крумовград”17, „Крумовград”944 и „Крумовград” 78С, което показва високата им адаптивна
способност към абиотични фактори.
От данните за химичен анализ на сухия тютюн се установи добър и много балансиран
химичен състав. Доказаха се по-високи стойности на никотин - над 2,30% за сортовете
„Крумовград”78С, „Крумовград”17 и „Крумовград”944. Установи се оптималното количество захари
и ниски стойности на пепел при сортовете „Крумовград”988, „Крумовград”17 и „Крумовград”58.
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Abstract: Humanity today is generally fasted for important natural nutrients, indispensable for body to be in
a state of good health. Sugar beet, sugar cane and other lesser-known plants have long been a source for the
production of sugar in food industry . Growing awareness of people about refined sugar adverse effects and
some substitutes, has changed abruptly sweeteners market in the last few decades . More attention is paying
to plants that have a sweet taste, but do not contain sugar, because not all people can use sugar.
Objective of the report is to introduce the experimental experience of the influence of foliar
application and study of the biological potential of Stevia in South Eastern Bulgaria, Ivaylovgrad. The field
experiments were done by randomized block design with four replications. Fertilizers are used Aminobest,
Cropaid and Proteogreen 20-20-20 + TE. Analyzed are the signs: height of the plant; number of stems;
weight of stems; weight of leaves; weight of root; weight of whole plant and yield. The survey results show
that foliar fertilization in is appropriate method for stimulating the biological potential of plants. Possibilities
of Bulgarian Stevia show the realization of high yields of biomass. It was found that plants of Stevia in the
study area are developing botanical and morphological well, forming a well-formed root and with a mighty
vegetative mass with pronounced luxuriant habitus, which is a prerequisite for better development of Stevia
as an alternative culture conditions of the Eastern Rhodopes.
Keywords: Alternative crops, Biomass, Experimental attempt, Production, Stevia rebaudiana.
УВОД
Трудно е да си представим живота на съвременното човечество без захарните растения. В
последно време се отделя все по-голямо внимание на растенията, които имат сладък вкус, но не
съдържат захар. Появиха се захарозаместители (естествени и изкуствени), които практически не
съдържат калории, какъвто е и екстрактът от листата на южно-американското растение Стевия (Stevia
rebaudiana B.). Стевията все повече ще се налага на световния пазар и употребата й масово ще
нараства поради видимите й предимства (Kroger, 2006; Stewart, 2008).
Mногобройната научна литература oтделя все по-голямо внимание на растенията, които имат
сладък вкус, но не съдържат захар (Семеонова, 2006; Goettemoeller, 2006; Lankes,2008; Nikolova, 2013
Hossain, 2008; Schneller, 2010). По този въпрос екстрактът от листата на южно-американското
растение Стевия (Stevia rebaudiana B.), остава ненадминат захарозаместител. Не случайно наричат
Стевията медена трева – тя е най - сладкото растение на планетата. В естествената си форма Стевията
е многократно по - сладка от захарта и към днешна дата се смята за най-добрия естествен
подсладител и заместител на захарта (Deepak, 2008).
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Стевията е обект на изследвания още през 80-те години, като са разработени in vitro и in vivo
методи на размножаване и технология за отглеждане, което дава възможност да се възстановят и
разширят изследванията на тази перспективна култура. Извеждат се много научни изследователски
работа за проучване на биологичният потенциал на естествения подсладител - Стевия (Върбанов,
1996; Николова, 2013; Учкунов, 2012; Biswas, 2010; Lewis, 1992; Shock, 1982; Sumida, 1968). Но
проучванията за въздействието на листното торене при Стевията са ограничени. Научната
информация, разкриваща възможностите за използване на листното торене като фактор подобряващ
вегетативния растеж и стимулиращ продуктивността на Стевията е недостатъчна.
Практическото значение на листното торене се изразява в това, че може да се прилага през
цялата вегетация, което позволява да се използват малки дози и състав на хранителния разтвор,
съобразен с конкретните изисквания в отделните фази от развитието на културите. В същото време
ефектът от листното подхранване настъпва много по-бързо в сравнение с почвеното торене.
Резултатите от редица изследвания показват, че листното торене е целесъобразен метод за
стимулиране на биологичният потенциал на растенията (Fageria et al, 2009; Kannan, 2010, Varbanov,
2013).
Целта на настоящото изследване е да се установи въздействието на различни листните торове
върху вегетативните прояви на Стевията.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА
Изследванията са проведени през периода 2012-2013 година в опитно поле в град Ивайловград,
където под внимание е взето почвения тип и релефа на района, както и климатичните фактори на
околната среда в зависимост от изискванията на растенията. За реализиране на поставената цел в
експерименталното проучване са използвани адаптирани растения, получени чрез in vitro
размножаване и засадени по приетата методика за извеждане на полски опити. Растенията се
характеризират с много добро качество и потенциални възможности за продуктивност.
Целта на създаденият агротехнически опит е разработването на експериментален участък за
производство на биомаса от естествения подсладител Стевия и прилагането на добри европейски
практики в това направление. Поради това, че най-важният климатичен фактор – влагата е подставен
под контрола на човека, продължителността на агротехническият опит е две години. Преди засаждане
на растенията са направени почвени анализи на запасеността на почвата с микро- и макроелементи,
както й киселинността на почвата. Биологичният органичен течен тор „Аминобест“ е любезно
предоставен от доц. д-р Димитър Якимов от ВУАРР-Пловдив.
При почвоподготовката на площта за засаждане на растенията са приложени оран и
култивиране с цел създаване на еднакви условия по отношение на почвеното плодородие. След
почвоподготовката опитния блок е маркиран съгласно приложената схема, след което са засадени
растенията с югозападно изложение.
Опитът се заложи по блоковия метод в четири повторения в следните варианти:
К – контрола /не торен участък/
1-вариант - торен с течен тор Аминобест
2-вариант - торен с течен тор Cropaid
3-вариант – универсален тор Протеогрийн 20-20-20+ТЕ
Целият блок се състои от дванадесет опитни парцелки, като големината на всяка от тях е 8 кв.м.
Във всяка опитна парцелка по приложената схема са заложени 40 растения от Стевия, разположени в
2 реда от по 20 растения. Разстоянието между растенията в един ред е 0,2 м., а разстоянието между
редовете е 1 м. Всяка една опитна парцелка е с дължина 4 м. и ширина 2 м. (фиг.1), а общата площ на
всички опитни парцелки е 96 кв.м.
Първо повторение
К(контрола)
1(Аминобест)
2(Cropaid)
3(Протеогрийн)

Второ повторение
3(Протеогрийн)
К(контрола)
1(Аминобест)
2(Cropaid)

Трето повторение
2(Cropaid)
3(Протеогрийн)
К(контрола)
1(Аминобест)

Фиг. 1 Общ изглед на опитния блок.
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Четвърто повторение
1(Аминобест)
2(Cropaid)
3(Протеогрийн)
К(контрола)

По време на отглеждането на Стевията грижите са сведени до борба с плевелите и прилагането
на адекватни и ефективни агротехнически мероприятия, както и извършване на мониторинг на
климатичните показатели на околната среда.
В климатично отношение Родопския планински масив изцяло попада в Континенталносредиземноморската климатична област на България и по точно в нейната Южнобългарска
климатична подобласт. Климатичните условия при създаване на експерименталния участък са
оптимални за прихващане и развитие на растенията. Климатът на района е преходносредиземноморски. Територията на експерименталният участък попада изцяло в Източно родопската физико - географска област, с надморска височина движеща се от 70 до 700 m. Релефът на
региона има добре изразен нискоридов и долинен характер. Средногодишната сума на валежите е от
725 до 925 mm/m2, а средногодишните температури са 21-23oС. Всички тези параметри на климата
благоприятстват пълноценното и масово развитие на стевията с добри и качествени показатели.
При първи вариант беше използван течният органичен тор Аминобест, съдържащ
аминокиселини и пептиди в комбинация с приведени в разтворимо състояние хуминови и
фулвокиселини. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин
растителен компонент за хранителни цели, а хуминовите- и фулвокиселините са извлечени от
хумус/компост/ на червен калифорнийски червей. В проучването е приложен двукратно през втората
десетдневка на месец юни, във фаза на растенията 2 - 4ти лист и 12 -15 дни по късно в края на месец
юни - началото на месец юли. Разходът на работен разтвор беше 200 - 250 ml/da при всеки един етап
на торовнасяне с препоръчителен работен разтвор 15 - 20 литра.
При втори вариант беше използван течен листен тор Cropaid имащ биоминерална структура,
съдържаща бактерии, които са естествени производители на растителни протеини и над 60 вида
минерали. Cropaid NPA e натурален биологичен растителен антифриз, който съдържа напълно
безвредни за околната среда съставки произвеждани от бактериите от род Thiobacilus spp.
Торовнасянето в опитните парцелки от втори вариант отново се извърши двукратно, като
използваната концентрация е 0,5%, т.е 50 ml на 10 литра вода от течния тор при всеки един етап на
торенето. Много важно условия при приготвянето на работния разтвор е водата да не съдържа хлор и
да има рН под 7.
При третият вариант беше използван универсалният тор Протеогрийн 20-20-20 +
микроелементи, който подсигурява бърз растеж при растенията и се употребява през целия
вегетационен период. Той е 100 % водоразтворим неорганичен комбиниран тор с основни хранителни
елементи, NPK тор 20-20-20 с бор (В), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn). В
проучването е приложен двукратно, във фаза на растенията 2 - 4ти лист и 12 -15 дни по късно
Разходът на работен разтвор беше 150 - 200 ml/da при всеки един етап на торовнасяне.
Течните торове са разтворени в определено количество вода съгласно инструкцията за
употребата им. Пръскането се извършваше в сутрешните часове при тихо време. Контролите не бяха
наторявани. След торенето се извърши поливане на всички опитни парцелки, тъй като поливането не
е лимитиращ фактор.
В края на август - началото на септември са извършени биометрични измервания на растенията
и са определени техните средни стойности. Определиха се основните параметри, който имат влияние
върху формирането на продуктивността на Стевията. Анализирани са: височина на растенията (ВР);
брой стъбла (БС); тегло на стъблата (ТС); тегло на листата (ТЛ); тегло на растенията (ТР), тегло на
корена (ТК) и добив листна маса.
За определяне на добива биомаса растенията са прибирани еднофазно през есента, когато
стъблата имат високо съдържание на подслаждащи вещества. Всяко стъбло е почистено rот листата и
е направено биометрично отчитане. Стъблата, листата и корените са притеглени по отделно за всяко
повторение в свежа маса. Отчетени са всички показатели по стандартната схема.
Растенията са изсушени в естествена среда, при необходимите условия за това мероприятие и
се съхраняват на сухо, проветриво и тъмно помещение. След изсушаването на листата, те са
използвани за подсладяване на билкови и плодови чайове на фирма „Евелин 29“ – гр. Радомир.
Статистическата обработка е осъществена с помощта на програмния продукт STATISTICA,
version 7.0 и BIOSTAT (ANOVA)
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Растенията са засадени в края на май - началото на юни по стандартната схема. Извършени са
чести гравитачни напоявания и необходимите грижи при отглеждането на растенията.
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От биометричните измервания (табл.1) се установява, че формирането на културата,
производителността на листа и архитектониката на растенията са най-високи в третираните
повторения с Протеогрийн, в сравнение с растенията третирани с Gropaid и Аминобест, където
параметрите са по-високи в сравнение с контролата. Прави впечатление, че получените резултати
при проучваните параметри третирани с Аминобест и Gropaid са с близки стойности, което
потвърждава почти еднопосочно действие при проучваните показатели.
С по - слаб темп на растеж на стъблото са вариантите при които е приложен листният тор
Аминобест, като е отчетено най-слабо изменение на височината на стъблото, спрямо контролата.
В двете фенофази на третиране най-голямо увеличение при проучваните параметри се констатира при
растенията третирани с Протеогрийн, следвани от третираните растения с Аминобест.
За отбелязване е, че най-висок добив е формиран при третиране на растенията с Аминобест,
което предполага и по-голямо съдържание на стевиозиди. И при трита вида приложени листни торове
разликите между отчетените показатели са отчетливи и статистически доказани.
Таблица. 1. Биометрични показатели, средно за проучваният период
Показатели

Тегло на
листата,
g

Тегло на
корена,
g

Общо тегло
на растения,
g

Добив
kg/da

x ± Se

60.35 ±
2.41

12.85 ±
0.24

22.25 ±
7.21

59.57 ±
4.02

15.18 ±
0.21

97.00 ± 2.75

200.96
± 0.32

VC %

16.59

11.99

25.09

15.27

10.59

18.25

9.65

x ± Se

66.50 ±
6.65

15.04 ±
0.18

25.05 ±
7.81

75.67 ±
11.10

18.98 ±
0.21

119.70 ±
7.03

294.78
± 0.21

VC %

18.96

17.58

22.14

18.52

12.18

26.81

17.56

x ± Se

68.00 ±
4.85

14.54 ±
0.36

28.79 ±
6.12

70.95 ±
4.05

19.01 ±
1.21

118.75 ±
5.75

235.96
± 0.36

VC %

18.32

12.15

24.05

17.14

12.74

20.56

10.95

x ± Se

72.30 ±
3.41

16.46 ±
1.24

31.11 ±
9.21

80.92 ±
6.02

20..66 ±
1.21

132.69 ±
4.75

247.96
± 1.32

VC %

21.05

14.99

25.68

25.47

14.59

27.55

11.65

1.17
1.54
1.99

0.58
0.84
0.96

2.82
3.94
4.78

1.78
2.35
2.98

1.27
1.32
2.99

2.45
3.31
3.86

0.77
0.89
0.97

Протеогрийн

(не торен)

Контрола

Тегло на
стъблат,
g

Аминобест

Брой
стъбла,
g

Cropaid

Вариант

Височина на
растения,
см

GD 5%
GD 1%
GD 0.1%

След контролата с най-малък брой стъбла са растенията, които се подхранват с Gropaid. При
този вариант разликите спрямо неторените растения са несъществени (фиг.2).
Листното торене влияе върху свежата листно - стъблена маса, като тя се увеличава
непрекъснато през целия вегетационен период. Във формиране на свежата биомаса на едно растение,
по-голям относителен дял заема масата на листата и по - малък – масата на стъблата. (фиг.3).
Интересно е да се отбележи, че масата на листата при подхранване с листният тор Аминобест
растения, представлява около 63 – 65 % от общата маса на растенията.
От значение за постигане на ефекта от листното подхранване в трита варианта на приложение
съотношението листа към цялото растение е един и същ, което показва, че при култивиране през
следващите години ще се наблюдава увеличение в производство на листа и ще е пропорционално на
съотношението добив листа към цялото растение.
Стимулиращият ефект е най-силен при употребата на Аминобест, чието основно съдържание са
аминокиселините, пептидите и хуминови и фулвокиселини.
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Фиг.2 Основни параметри при Стевията при третираните варианта

Фиг.3. Относителен дял на основните параметри

В заключение може да се каже, че листните торове Аминобест и Протеогрийн влияят силно
върху вегетативните прояви на растенията от Стевия, като увеличават проучваните параметри.
Използването на листният тор Gropaid не показва съществени промени при проучваните показатели,
спрямо контролата.
При този начин на отглеждане на Стевията, може да се каже, че е добра алтернативна култура
за условията на Източните Родопи.
ИЗВОДИ
Влиянието на листното торене върху теглото на листата и общата вегетативна маса е най-добре
изразено, след торене с Протеогрийн.
Установено е, че добива биомаса е най - висок при третиране с листният тор Аминобест,
следван от листния тор Протеогрийн.
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Ефектът върху височината на стъблото от прилагането на листното торене е най-голям при
Протеогрийн. Най - слабо, спрямо контролата, се изменя височината на стъблото при използването на
Аминобест.
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ЕКОЛОГО – АНАТОМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ИЗМЕНЧИВОСТ НА RANUNCULUS
ARVENSIS, РОД RANUNCULUS L.
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ECOLOGICAL-ANATOMICAL CHARACTERISTIC AND VOLATILITY OF RANUNCULUS
ARVENSIS, GENUS RANUNCULUS L. (RANUNCULACEAE JUSS.)
Georgi Dochev*, Ivan Zhalnov*
* Agricultural University, Plovdiv, bul. „Mendeleev” №12, Bulgaria
E-mail: georgi_agro@abv.bg
Abstract: Ranunculus arvensis is a cosmopolitan species distributed in Europe, the Mediterranean,
Southwest Asia, North Africa. In Bulgaria, the species grows in the damp meadows and grassy areas along
roads and ditches from 0 meters above sea level to 2000 m altitude. Ranunculus species found along the
Black Sea coast, Thracian Lowland, Vitosha. Ranunculus arvensis is pungent and poisonous. They contain
alkaloids and belong to the noxious weed meadow. Ranunculus arvensis bloom in June and July.
Cultivated plants in Asenovgrad compared with that of Kovachevec (where they come), are
characterized by volatility, which characterizes them as a mesophyte. These have a larger basic epidermal
cells and larger stomata. These plants are approach in anatomical features to plants in Ahtopol, where the
climate is more humid than the Northeastern Bulgaria.
Key words: Ranunculus arvensis, anatomy, volatility.
Въведение
Род Ranunculus L.(Лютиче) е единственият род от семейство Ranunculaceae който е
разпространен във всички континенти (Tamura, 1995). Ranunculus arvensis е космополитен вид,
разпространен в Европа, Средиземноморието, Югозападна Азия, Северна Африка (Malacha, 1993). В
България видът расте по влажни ливади и тревни площи по протежението на пътища и канавки от 0
м. надморска височина до 2000 м. надморска височина. Среща се по крайбрежието на Черно море,
Тракийска низина, Витоша.(Йорданов, Кожухаров, 1970).
Ranunculus arvensis е отровен вид (Lauener, 1980). Той съдържа алкалоиди и спада към
вредните плевели. (Peng at all, 2006). Ranunculus arvensis цъфти през юни и юли.
Според Флора на България морфологичните особености на Ranunculus arvensis са следните:
Стъблата са полегнали, високи 10 см високи, при основата си незадебелени, понякога с дълги,
полегати или вкореняващи се издънки.(Йорданов, 1970).
Материали и методи
Изследвани са четири популации (три естествени и една култивирана), с различни екологични
показатели, които в основна степен очертават параметрите на екологичната изменчивост:
1. Североизточна България - с. Ковачевец - 43.367 с.ш., 26.1 и.д., 274 м надм. вис и ср год. t0 = 12,10.
2. Южно Черноморско крайбрежие - гр. Ахтопол – 42,1 с.ш, 27,95 и.д, 20м. надм. в.и ср. год.
t0 = 13,20.
3. Западна България - гр. София - Ловен парк 42.69 с.ш., 23.32 и.д.,, 580 м. надм. вис. и ср.
год.t 0 = 10.10 .
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4. Тракийска низина - Асеновград, култивирани растения на открити и слънчеви места от с.
Ковачевец 42.01 с.ш., 24.84 и.д., 264 м.надм. в. и ср. год. t0 = 12.50.
Анализирани са анатомо - морфологични показатели от стъбло и листата, фиксирани в 75 %
алкохол. От всяка популация са изследвани по 15 растения. Резултатите са обработени
математически и са представени като средна стойност от получена от 40-50 измервания, включващо
стандартното отклонение.
Резултати и обсъждане
Лист
Изследвани са следните показатели на листа: дължина на основните клетки, ширина на
основните клетки и височина на основните клетки на горна и долна епидерма на растения от четирите
популации.
Дължината на основните клетки на горна епидерма варира от 382,5± 2,36 μm при растенията
от с. Ковачевец, до 423,1± 2,37 μm при растенията от гр. Ахтопол. Дължината на долна епидерма е в
границите от 372,1± 2,30 μm при растенията от с. Ковачевец до 423,4± 1,96 μm при растенията от гр.
Ахтопол. Няма големи варирания в ширината на клетките на горна епидерма. Най-широки са
основните клетки на горна епидерма при растенията от с. Ковачевец - 26,5± 1,32 μm. Останалите
растения са с размери на основните клетки между 22,6± 1,86 μm до 24,9± 1.96 μm Сравнително поголеми вариации се наблюдават в ширината на основните клетки при долна епидерма – от 20,5± 1,95
μm в София до 27,3± 2,10 μm в Ахтопол. Височината на основните клетки на горна епидерма е между
21,9± 1,96 μm до 26,4± 2,15 μm. Не се наблюдават и големи различия във височината на основните
епидермални клетки на долната епидерма – между 32,4± 1,38 μm и 34,1± 1,37 μm. Резултатите са
представени в Таблица 1 и Таблица 2.
Таблица 1.Анатомични показатели на горна (ad) листна епидерма
Таксон

R. arvensis

Локалитет

Дълж. основни
клетки
μm

Шир.
основни
клетки
μm

Вис. основни
клетки
μm

Ковачевец

382,5± 2,36

26,5± 1,32

24,8± 2,07

Ахтопол

423,1± 2,37

23,1± 1,07

26,4± 2,15

София

392,5± 2,17

22,6± 1,86

23,7± 1,39

Асеновград

413,7± 2,03

24,9± 1.96

21,9± 1,96

Таблица 2 Анатомични показатели на долна (ab) листна епидерма
Таксон

R. arvensis

Устица
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Локалитет

Дълж. основни
клетки
μm

Шир. основни
клетки
μm

Вис. основни
клетки
μm

Ковачевец

372,1± 2,30

21,3± 1,74

34,1± 1,37

Ахтопол

423,4± 1,96

27,3± 2,10

33,4± 1,83

София

389,1± 2,16

20,5± 1,95

32,7± 1,95

Асеновград

413,7± 2,15

25,4± 1,36

32,4± 1,38

Изследвани са дължината, ширината на устицата и брой mm/ 2 на горна и долна епидерма.
Резултатите са сравнени между четирите популации и са представени в Таблица 3 и Таблица 4.
Формата на устицата, изразена чрез обобщеното отношение дължина:ширина, е почти еднаква
и за двете епидерми (1,1 – 1,3). По-голям брой устица са разположени в долната епидерма
41,7± 1,25бр/ mm/2 от Ковачевец до 50,3± 1,43 бр./ mm/2 от Асеновград. В горната епидерма броят на
устицата са в границите от 29,4± 1,59 бр./ mm/2 в Ковачевец до 40,1± 1,90 бр./ mm/2 в град
Асеновград.
Таблица 3 Метаметрични белези на устични клетки от горна епидерма
Таксон

R. arvensis

Локалитет

Дълж. устица
μm

Шир. устица
μm

Брой
mm/2

Ковачевец

41,3± 1,36

33,2± 2,03

29,4± 1,59

Ахтопол

45,6± 1,21

33,6± 2,57

36,3± 1,98

София

42,6± 1,95

34,5± 1,69

38,2± 1,74

Асеновград

41,5± 1,52

37,3± 3,42

40,1± 1,90

Таблица 4 Метаметрични белези на устични клетки от долна епидерма
Таксон

R. arvensis

Локалитет

Дълж. устица
μm

Шир. устицата
μm

Брой
mm/2

Ковачевец

40,7± 1,69

32,4± 1,79

41,7± 1,25

Ахтопол

45,9± 2,03

44,1± 1,65

46,5± 1,56

София

40,6± 1,75

40,3± 2,14

43,0± 1,90

Асеновград

39,7± 1,96

36,2± 2,65

50,3± 1,43

Стъбло
Изследвани са основни показатели на цветоностното стъбло – дължина на основните клетки,
ширина на основните клетки и брой устица. Дължината на основните клетки на цветоносното стъбло
варира о 362,1± 2,19 μm при растения от с. Ковачевец до 415 ,7± 1,98 μm при тези от гр. Ахтопол.
Ширината на основните клетки на цветоносното стъбло варират от 30,6± 2,06 μm до 38,3± 1,68 μm,
като най-малка е при растенията от гр. София, а най-голяма е от гр. Ахтопол и с. Ковачевец. Найголям брой устица на цветоносното стъбло се наблюдава при растенията от София - 52,7± 1,75 бр./
mm/2 , а най-малък - от с. Ковачевец –33,5± 2,40 бр./ mm/2 . Резултатите са представени в таблица 5.
Таблица 5 Анатомични показатели на цветоносно стъбло
Таксон

R. arvensis

Локалитет

Дълж.
на
основните клетки
μm

Ковачевец

362,1± 2,19

Шир.
основните
клетки
μm
37,1± 1,74

на

Брой устица
mm/2

Ахтопол

415,7± 1,98

37,2± 1,95

36,4± 2,03

София

398,2± 1,69

30,6± 2,06

52,7± 1,75

33,5± 2,40
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Асеновград

401,9± 2,13

38,3± 1,68

44,9± 1,92

Заключение
Анализът на изследваните анатомични белези на стъбло и листа на Ranunculus arvensis от
четири популации (три естествени и една култивирана), с различни екологични показатели, показва,
че най- вариабилна е дължината на основните епидермални клетки, а най-слабо изменчиви са
размерите и броят на устицата.
Култивираните растения от Ranunculus arvensis в Асеновград, в сравнение с тези от Ковачевец
(откъдето те произхождат), се характеризират с изменчивост, която ги характеризира като мезофити.
Те имат по-големи основни епидермални клетки и по-големи устицата. Тези растения са по-близки по
анатомични особености в сравнение с тези от Ахтопол, където климатът е по-влажен, отколкото в
Североизточна България.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ХЕРБИЦИДА ГЛИФОЗАТ / N(ФОСФОНОМЕТИЛ)-ГЛИЦИН/ ЗА КОНТРОЛ НА ФИЛИЗООБРАЗУВАНЕТО ПРИ
ТЮТЮНА ВЪРХУ ДОБИВА И КАЧЕСТВОТО НА ПОЛУЧЕНАТА ПРОДУКЦИЯ
Христо Бозуков
Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково 4108
STUDY THE IMPACT OF THE APPLICATION OF THE HERBICIDE GLYPHOSATE / N(PHOSPHONOMETHYL) GLYCINE / FOR CONTROL ON THE TOPPING IN TOBACCO FOR
YIELD AND QUALITY OF THE PRODUCTION
Hristo Bozukov
Tobacco and Tobacco products Institute, Markovo 4108
E-mail: h_bozukov@abv.bg
Abstract: The topping (removal of flower posy) of large-leaf tobacco, it is agro-technical event with
guaranteed high economic effect - increase the yield and quality of the final production . Until recently, the
tobacco sucker control, is solved with potassium salt of maleic hydrazide ( Royal MH -30) , who in 2009 is
banned. The solution to this problem has been found with the use of the glyphosate , as a means with
systemic action for the sucker control after removal of flower posy of the tobacco. Aim of this study was to
determine the effects of the glyphosate, applied as a physiologically active substance on tobacco for the yield
and quality as the results in tobacco production .
Key words: tobacco, glyphosate, toppig of tobacco, tobacco sucker control
Въведение
Кършенето (премахването на цветните китки) на едролистните тютюни е агротехническо
мероприятие с гарантирано висок стопански ефект – повишение на добива и качеството на
получаваната продукция. Същото важи и за ориенталските тютюни, макар и да е практически потрудно реализуемо.
С премахването на цветната китка се създават предпоставки за качествено различен
механизъм на преразпределение и отлагане на образуваните в тютюневите листа асимилати. Те вече
не отиват преимуществено към цветната китка, а се преразпределят в листата, от което последните
стават по-едри, по-жизнени, по-съдържателни, по-тежки и по-качествени /Бозуков 1995/.
При нормални условия на растеж на тютюневите посеви, кършенето се съпровожда от
засилено филизообразуване. Преустановения приток на антирастежни хормони, образуващи се във
връхната растяща част на тютюневото растение с предназначение да потискат развитието на
страничните пъпки по стеблото в пазвите на листата, след премахване на върха, става причина за
интензивно филизообразуване /Димитров и Бозуков 2005, Fisher, R.L. and Priest, J.A. 2004/
С установяване възможността за приложение на пестицида глифозат, като средство за
контрол на филизообразуването, след кършене на тютюна /Бозуков 2011/, беше решен проблема с
липсата на препарати със системно действие за тази цел.
Целта на изследването е да установим въздействието на хербицида, приложен като
физиологично активно вещество върху добива и качеството на получаваната тютюнева продукция .
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Материал и методи
Изследването е извършено при полски условия – в опитната площ на ИТТИ с тютюн от
сортова група Бърлей (сорт Бърлей 420). Заложени са следните варианти:
1.
2.
3.

Кършени и третирани с 200 мл/дка Глифоган 480 СЛ тютюневи растения;
Не третирана контрола;
Кършени, но не третирани растения

Опита е залаган по метода на дългите парцели в 4 повторения. Големината на опитните
парцели беше 48 m2 , а на контролата 24 m2 Тютюневите растения са кършени високо до 20-ти лист,
във фаза „цъфтеж” и третирани с гръбна пръскачка непосредствено след кършене, при разход на
работен р-р 30 l/da. Тютюнът е прибиран целорастенийно и сушен в сушилни за тютюн Бърлей.
Отчитани са развитието и вида на филизите, проява на фитотоксичност по тютюна (по скала
на EWRS), нападение от болести.
Извършена е експертна оценка на получената продукция и химичен анализ на листата.
Резултати и обсъждане
От данните представени в Таблица 1 е видно, че тютюнът от варианта с кършени и третирани
с глифозат растения е с най добри качествени и количествени показатели. Процентът на първа класа е
42,00 %, добива от декар - 157,9 kg, което е с 7,7 % повишение спрямо контролата, най-висока
плътност на рязане – 0,220 g/cm3 и най-висок цигарен рандеман – 1486 цигари от килограм тютюн.
Кършеният, но нетретиран тютюн е с по-ниски показатели от некършения и нетретиран тютюн,
резултат от въздействието на образуваните по тютюневите растения филизи, след кършенето, които
отнемат асимилати при растежа си за сметка на листната маса. Тези резултати потвърждават освен
високата физиологична активност на препарата глифозат, като средство за потискане
филизообразуването при тютюна, така и въздействието върху качествените и количествени
показатели на получената продукция.
В Таблица 2 са представени резултатите от химичния анализ на тютюна във вариантите.
Данните показват завишено ниво на никотин и захари в листата на кършените и третирани с глифозат
тютюневи растения, което е от значение при използване на тютюна от сортова група Бърлей за
влагането му в цигарените блендове. И тук показателите градират от вариант 2 /най-слаби/ към
вариант 1 /най-добри/, което потвърждава положителния ефект на кършенето и третиране на
растенията за подтискане на филизообразуването.
Таблица 1. Резултати от приложението на Глифоган 480 СЛ върху добива и
качеството на тютюна

Варианти
1. Тютюна
кършен и
третират с
глифозат
2. Тютюна
кършен, но не
третиран
3. Не кършен и
нетретиран
тютюн
/контрола/
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Процентно
съотношение
на качествените групи
І
ІІ
ІІІ
класа класа класа

Добив
kg/da

%

Плътност
на рязан
тютюн
г/см3

Условен цигарен
рандеман
бр. цигари /kg
тютюн

42,00

54,67

3,33

157,9

107,7

0,220

1486

37,92

55,54

6,54

145,5

99,2

0,203

1404

38,26

56,54

5,30

146,6

100,0

0,211

1460

Таблица 2. Резултати от химичния анализ на тютюна
Проба,
вариант
№
1
2
3

Никотин,%

Захари,%

Общ азот,%

Пепел,%

Амоняк,%

4,15
3,61
3,97

0,90
0,87
0,62

3,46
3,72
4,32

15,87
15,47
14,30

0,40
0,39
0,33

Изводи
1. Кършеният и третиран с глифозат тютюн е с най-добри качествени и количествени показатели
в сравнение с тютюна от другите два варианта.
2. Кършеният но нетретиран с глифозат тютюн е с най-ниски количествени и качествени
показатели, поради негативното въздействие на развитите филизи при разпределението на
хранителните вещества в различните части на растението.
3. Резултатите потвърждават високата физиологична активност на препарата глифозат, като
средство за потискане филизообразуването при тютюна и въздействието на мероприятието
върху качествените и количествени показатели на получената продукция.
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Abstract: 33 experimental hybrids obtained by the method of experimental mutagenesis and their
subsequent selection were evaluated based on the traits: grain yield, moisture at harvest, performance index,
a period of vegetation and % of grain in ear. Correlation was established among them. By using Factor
analysis according to the method of Principal Component Analysis the traits that correlate between
themselves were combined in two new factors that explain 72,5% of the total variance of the variables.
Simultaneously, also the traits that have the most significant impact on the grouping of the hybrids by their
genetic similarity were determined.
More in-depth analysis of the studied hybrids will result in better realization of their potential
productive capacity.
Key words: experimental mutagenesis, mutant maize hybrids, correlation, factor analysis,
Principal Component Analysis
Въведение
Експерименталният мутагенезис е един от методите за създаване на нови изходни форми за
селекция при царевицата. Третирането с химични мутагени предизвиква множествени и комплексни
мутации, засягащи важни качествени и количествени признаци (Моргун,1983; Христов, 1983; Генов,
1988; Ilchovska, 2013; Valkova V. 2013 и др.). За по-обективна оценка на новите генотипове според
важните агрономически показатели активно се използват статистико- математически методи. Освен
стандартните корелационен и дисперсионен анализ, за определяне разпределянето на генотиповете в
групи според тяхното генетично сходство се използват кластер и факторен анализ (Божанова и др.,
2006; Ганева и др., 2006; Иванова и др., 2010; Дюлгерова Б., 2011; Ilchovska, Ivanova, 2014 и др.).
Двата метода са взаимно допълващи се. Кластер анализът позволява групирането на генотиповете на
база комплекса от изследвани показатели. Чрез фактор анализа се намалява броят на първичните
показатели, като от тях се извлекат няколко обобщаващи факторни променливи. Те акумулират в себе
си показателите с най-силно влияние върху разпределението на генотиповете в кластери.
С настоящето изследване си поставяме следните цели: да установим корелационната
зависимост между изследваните показатели; използвайки възможностите на факторния анализ, да
редуцираме броя им чрез обединението на тези, корелиращи помежду си в нови фактори и да
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определим показателите, които оказват най-силно влияние върху групирането на хибридите по
генетично сходство.
Материали и методи
През периода 2004 – 2013 г. в опитното поле на Института по царевицата – Кнежа е проведена
експериментална работа за създаване на нови изходни форми за селекция на царевица чрез прилагане
на химически мутагенезис по утвърдена методика и последваща селекция (Генов, 1988; Моргун,
1983; Христов, Христова, 1995). Последователността на етапите на селекционния процес е описан в
предходно наше проучване (Ilchovska et al., 2014). През 2013 година получените експериментални
кръстоски са изпитани в два конкурсни сортови опита по метода на „латински правоъгълник“ в три
повторения с размер на реколтната парцелка 10 м2 (Баров, 1982). Опитите са изведени при условия
без напояване, по възприетата за района агротехника. За сравнение са използвани стандартите
PR35F38 и Кн 509 (група по FAO 500-600).
Анализираните варианти са оценени по показателите: добив зърно (Х1), влага на прибиране
(Х2), вегетационен период (поникване-изсвиляване) - Х3, перформан индекси Pi1 (Х4) и Рi2 (Х5), и
рандеман (Х6). Проведен е корелационен анализ (Лакин, 1990), целящ да установи наличието на
статистически значими корелации между изследваните показатели, като съответно е отбелязано и
нивото на значимост на корелационните коефициенти. По-нататък изследването е продължено, като е
приложена техниката на факторния анализ (Kline, 1994; Въндев, 2003 ) с цел редуциране броя на
шестте първоначално включени показатели. Това е подходящ подход за намаляване размерността на
първоначалното 6-мерно пространство чрез установяване на нов базис от фактори. Факторният
анализ е извършен по метода Анализ на главните компоненти (РСА), при който новополучените
фактори са ортогонални, с нулеви линейни корелации помежду си, което дава възможност да се
интерпретират като независими. Броят на главните компоненти (факторите) се определя от броя на
собствените значения на корелационната матрица, които са по-големи от 1 (критерий на Кайзер).
Собствените значения показват приноса на съответния фактор при обясняване на общата дисперсия в
наблюдаваните променливи. Факторният модел се определя най-вече от факторните тегла, които
представляват корелационните коефициенти между съответните наблюдавани показатели и
факторите. Така се определят по-малко на брой обобщени фактори, без собствен смисъл, но
интегриращи в себе си свойствата на няколко показателя.
Оценката за адекватност на факторния анализ е извършена чрез тестовете на Кайзер-МайерОлкин (КМО-тест) и на Бартлет.
Обработката на данните е извършена чрез използването на статистическата програма SPSS.
Резултати и обсъждане
В таблици 1 и 2 са посочени осреднените и обобщени резултати от изпитването на
експерименталните хибриди царевица в конкурсните сортови опити през 2013 година.
Корелационните коефициенти, изразяващи взаимовръзката между изследваните показатели,
са посочени в корелационната матрица (табл.3).
Установена е силна положителна корелация между добива Х1 и перформанс-индексите Х4 и
Х5, съответно с коефициенти на корелация r = 0,66 и r = 0,69, както и между самите перформансиндекси Х4 и Х5 – с r = 0, 97. Корелацията между показателя Х2 – влага и перформанс-индексите е
силна отрицателна, с коефициенти на корелация съответно -0,71 и -0,67. Всички посочени
корелационни коефициенти са статистически доказани при ниво на значимост α = 0,001.
Направеният корелационен анализ и установените високи, статистически доказани стойности
на r ни дават основание да приложим методологията на факторния анализ и да намалим броя на
показателите чрез въвеждане на нови фактори. Началните изисквания за прилагане на факторния
анализ е резултатът от КМО-теста да е по-голям от граничния 0,5, а тестът на Бартлет за
многомерно нормално разпределение да е статистически значим. За нашите показатели полученият
коефициент от КМО-теста е 0,639, а тестът на Бартлет е с ниво на значимост α < 0,001.
Удовлетворяването на началните изисквания за прилагането на факторния анализ е условие за
адекватността на модела.
При извършване на факторния анализ, прилагайки метода на главните компоненти, се оказа,
че два фактора имат стойности на собствените вектори, по-големи от 1, което определи избора на два
главни компонента (фиг.1).
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Таблица1. Резултати от изпитване на експерименталните хибриди- първи опит

Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Хибриди
St1 PR35F38
St2 Кн 509
E 3 13 4
E 23 13 4
E 18 13 4
E 21 13 4
E 32 13 4
E 12 13 4
E 13 13 4
E 19 13 4
E 6 13 4
E 4 13 4
E 10 13 4
E 33 13 4
E 8 13 4
E 15 13 4
E 14 13 4
E 5 13 4
E 7 13 4
E 29 13 4
E 31 13 4
E 28 13 4

Добив,
кг/дка
911,7
812,2
953,7
902,1
893,2
887,5
880,6
873,6
867,9
860,4
859,5
858,5
858,0
848,3
836,3
831,6
820,7
818,7
817,6
810,7
807,5
782,3

Първи опит
Влага,
ВП, дни
%
12,1
60
11,3
57
11,8
59
9,9
55
12,2
56
12,0
56
10,9
56
12,3
56
11,0
57
10,6
55
10,5
59
11,0
56
11,5
59
11,3
57
12,1
58
10,7
56
11,8
56
11,3
57
11,5
56
12,3
55
12,1
55
12,5
56

Pi1, %

Pi2, %

100
95
107
121
97
98
107
94
105
108
109
104
99
100
92
113
92
96
94
87
89
80

105
100
112
127
102
103
104
99
110
113
114
109
104
104
96
108
97
101
99
92
91
87

Рандеман,
%
86,0
83,0
83,3
85,0
83,0
84,0
85,0
83,7
84,0
83,0
84,0
83,0
83,3
83,0
82,0
85,0
83,7
83,0
84,0
82,0
83,0
83,0

Таблица 2. Резултати от изпитване на експерименталните хибриди- втори опит

Вариант
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Хибриди
St3 PR35F38
St4 Кн 509
E 24 13 5
E 20 13 5
E 11 13 5
E 12 13 5
E 7 13 5
E 28 13 5
E 5 13 5
E 22 13 5
E 3 13 5
E 15 13 5
E 21 13 5
E 16 13 5
Е 4 13 5

Добив,
кг/дка
898,3
794,8
945,2
931,3
925,6
892,3
883,0
888,1
880,6
877,5
814,6
807,4
798,3
783,8
780,4

Втори опит
Влага,
ВП, дни
%
12,7
59
11,8
57
11,5
57
11,7
58
14,0
60
13,3
55
11,5
58
11,3
58
13,3
58
11,3
58
11,5
57
13,0
62
12,8
55
13,0
61
12,4
57

Pi1, %

Pi2, %

100
96
116
113
93
95
109
111
94
110
100
88
88
85
89

105
100
122
118
98
100
114
117
98
115
105
92
93
90
93

Рандеман,
%
86,3
84,0
82,0
84,0
85,0
83,0
81,3
85,0
83,0
82,0
83,0
80,0
83,0
83,0
85,0
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Таблица 3. Корелационна матрица
Показатели

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X1

1,00

-0,08

0,16

0,66***

0,69***

0,25

1,00

0,32

-0,71***

-0,67***

-0,13

1,00

-0,05

-0,02

-0,05

1,00

0,97***

0,23

1,00

0,19

X2
X3
X4
X5
X6

1,00

Ниво на значимост: * α = 0,05; ** α = 0,01; *** α = 0,001

Фиг. 1. Стойности на собствените вектори

В табл. 4 са дадени факторните тегла и е показано как се разпределя варирането между
главните компоненти.
Таблица 4. Факторна матрица, получена по метода на главните компоненти
№

Показатели

1.
Добив зърно, кг/дка
2.
Влага, %
3.
Вегетационен период, дни
4.
Pi1, %
5.
Pi2, %
6.
Рандеман, %
Процент от общото вариране, %
Кумулативен процент от общото вариране

Означения
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

Главни компоненти (фактори)
1
2
0,705
0,536
-0,723
0,548
-0,102
0,837
0,981
0,011
0,973
0,057
0,332
0,111
50,813
21,730
50,813
72,543

С тях се обяснява 72,5 % от общата дисперсия на извадката. С първия главен компонент
(първия фактор) сеобяснява 50,8 % от дисперсията, а с втория – съответно 21,7 % от нея.
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Променливите Х1, Х2, Х4 и Х5 имат високи факторни тегла в първия компонент. Това означава, че
този фактор трябва да се свързва основно с перформанс-индексите, добива и влагата. Бихме могли да
определим този фактор като обобщаващ за тези показатели, които имат най-голяма относителна
тежест върху групирането на хибридите по генетична близост. Вторият компонент е свързан основно
с вегетационния период.
Получените чрез приложения факторен анализ резултати са в синхрон с резултатите от
прилагането на кластер анализ на К-средните при разпределянето на изследваните хибриди в
кластери според тяхната генетична близост на базата на същите показатели (Илчовска и др., 2014).
Заключение
В резултат на проведения корелационен анализ са установени корелационните зависимости
между изследваните 6 основни агрономически показатели. Най-силна положителна корелация е
налице между показателите добив и перформан индекси, както и между самите перформан индекси.
Между показателите влага и перформан индекси съществува силна отрицателна корелация.
Чрез проведения факторен анализ е намален броят на променливите, които са обединени в два
фактора, отговорни за 72,54 % от общата дисперсия на променливите.
Основните показатели, имащи най-силно влияние върху групирането на хибридите според
тяхното генетично сходство и определящи над 50 % от общото вариране, са показателите добив
зърно, влага и перформан индексите.
Получените резултати биха могли да бъдат основа при определяне на най-перспективните
хибриди и за по-рационалното им използване в селекционния процес.
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INFLUENCE OF SOME SOIL HERBICIDES ON THE BIOMETRIC INDICES
OF YELLOW PLUM SEEDLING

Irena Ivanova*,Zarya Rankova**
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Abstract: Using Single ANOVA and subsequent Duncan’s test is examined the influence of
herbicides Metofen and 50VP Pledge, set in two doses, on the biometric indices stem height (cm)
and thickness in the area of transplantation (mm) of yellow plum seedling. It is proven the Pledge
50 VP’ inhibitory effect on the height and the thickness in both applied doses. Metofen, applied at
the lower dose, no statistically proven influence on both the height and thickness, but the high dose
has highly suppressive effect on the rootstocks’height.
Key words: yellow plum’s seedlings, herbicides, ANOVA, Duncan’s test
Въведение
Борбата с плевелната растителност в овощните разсадници е основна агротехническа
практика, която до голяма степен обуславя получаването на качествен посадъчен материал. В
литературата съществуват данни за различно влияние на почвени и листни хербициди върху
растежните прояви на подложките и окулантите- от много силна токсичност, депресия на растежа и
загиване на растенията до отсъствие на негативно влияние и получаване на качествен посадъчен
материал (Jankovic, et all.,1995; Kaufman, E., Libek, A.,2000a ; Kaufman, E., Libek, A. ,2000b; Rankova
Z. ,2011; Rankova Z., M. Tityanov ,2013; Rankova Z., A. Zhivondov, 2013). С оглед оптимизиране на
химичния контрол на заплевеляване в овощните разсадници и прилагането на нови активни вещества
на хербициди е необходимо да се проучи селективността на използваните дози и ограничаване на
фитотоксичния им ефект върху подложките.
Целта на изследването е анализиране влиянието на третирането на семенна подложка джанка
с почвените хербициди Метофен и Пледж 50ВП, приложени в две различни дози, върху основните
биометрични показатели - височина на стъблото и дебелина в зоната на присаждане.
Материали и методи
Стратифицирани семена (костилки) от жълта джанка бяха засети в периода 15 - 25 март в
опитна парцела на дълбочина 3-5 cm и разстояние вътре в реда 5-7cm. Непосредствено след сеитбата
на семената се извърши третиране с почвените хербициди. Проучено бе влиянието на активните
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вещества метолахлор + оксифлуорофен (Метофен) и флумиоксазин (Пледж 50 ВП), като всеки един
хербицид се използува в две дози.
Заложиха се следните варианти: 1. Контрола (не третирана, ръчно плевена); 2. Метофен -120
ml/da; 3. Метофен -240 ml/da; 4. Пледж 50 ВП – 8.0 g/da; 5. Пледж 50 ВП – 20.0 g/da.
Опитът се заложи по стандартен метод на дългите редове, в 3 повторения. Контролата се
поддържаше чиста от плевели чрез ръчно плевене през 30 дни. По време на вегетацията подложките се
отглеждаха по стандартна технология.През месец август(15–20август) се извърши окачествяване на
подложките, като бяха отчетени биометричните показатели височина на стеблото (h-cm) и дебелина в
зоната на присаждане(mm). Окачествяването на растенията в този период съвпада с момента на
присаждане, определен като най- подходящ за извършване на облагородяване в нашата овощарска
практика.

Експерименталните данни са оценени чрез средните стойности на височината и
дебелината на растението hср. и
dср, грешката на средните shср. и sdср., стандартното
отклонение s и коефициента на вариация CV, %. Проведен е еднофакторен дисперсионен
анализ (ANOVA). Разликите между средните на вариантите са оценени чрез теста за наймалка допустима разлика (LSD) при нива на значимост α = 0,5; 0,1 и 0,01. Чрез теста на
Дънкан за многопосочно сравнение е направено групиране на вариантите (Лакин, 1990 ;
Лидански, 1988).
Резултати и обсъждане

В таблица 1 са показани резултатите от вариационния анализ на данните, както и
групирането на средните според извършения тест на Дънкан. Стандартното отклонение е в
интервала 0,40 ÷ 2,30 за височината и съответно 0,01 ÷ 0,60 за дебелината в зоната на
присаждане. Коефициентът на вариация по отношение на височината е най-висок при
третиране с ниската доза Метофен, а най-нисък при третиране с високата доза Метофен. При
дебелината в зоната на присаждане най-високият коефициент на вариация е при третиране с
високата доза Метофен, а най-нисък – при третиране с Пледж 20,0 g/da.
В таблици 2 и 3 са представени резултатите от извършения еднофакторен
дисперсионен анализ за оценка влиянието на хербицидите и използваните дози върху
биометричните показатели на семеначетата. И при двата изследвани показателя - височина
на растенията и дебелина в зоната на присаждане, то е статистически много добре доказано
(F> Fкрит. при ниво на значимост α = 0,001).
При сравняване на вариантите с контролата чрез LSD-тест се установява, че
хербицидът Пледж ВП, приложен и в двете изследвани дози, влияе потискащо върху растежа
– както при височината, така и при дебелината в зоната на присаждане. При прилагането на
Пледж 50 ВП в доза 20 g/da намалението и в двата растежни показатели е с около 14 %
спрямо контролата, а в доза 8 g/da – приблизително 10 %.
Подобни резултати са получени и при изследване влиянието на този хербицид върху
развитието на семеначета от кайсия (Ранкова, 2007; Иванова, Ранкова 2010).
Метофен 240 ml/da също има инхибиращ ефект, силно изразен върху височината на
джанката, където намалението спрямо контролата е около 20 %. Обаче прилагането на
Метофен в ниската доза – 120 ml/da, няма статистически доказано влияние върху развитието
на растението – както върху височината, така и върху диаметъра в зоната на присаждане.
Графично резултатите от влиянието на хербицидите върху биометричните показатели
на семенната подложка джанка са представени на фиг.1 и фиг.2.
Допълнително проведеният тест на Дънкан дава възможност за групиране на
вариантите. Метофен 120 ml/da попада в една група с контролата по отношение и на двата
изследвани показателя.Останалите варианти попадат в различни групи по отношение на
височината, като най-отдалечен от контролата е вариантът третиране с висока доза
Метофен. При групиране на вариантите по отношение влияние на хербицида върху
дебелината, двата варианта на третиране с Пледж 50 ВП са в една група, която е найотдалечена от контролата (табл.1).
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Таблица 1. Резултати от вариационния анализ и теста на Дънкан
№

Хербицид

Височина, h (cm)

Дебелина, d (mm)

hср.

shср.

s

CV,
%

dср.

sdср.

s

CV, %

1.

Контрола

98,77а

0,72

1,25

0,57

7,9a

0,06

0,10

1,27

2.

Метофен

98,30а

1,33

2,30

7,03

8,3a

0,17

0,30

3,61

0,23

0,40

4,12

7,7ab

0,35

0,60

7,79

89,33b

0,67

1,15

4,60

7,1c

0,05

0,10

1,41

85,70c

0,58

1,01

3,28

6,8c

0,01

0,01

0,15

120 ml/da
3.

Метофен
240 ml/da

4.

Пледж50ВП

78,90

d

8 g/da
5.

Пледж50ВП
20 g/da

Таблица 2. Дисперсионен анализ на влиянието на почвените хербициди върху
височината на растението
F крит. при 
Източник на
вариация
Хербицид ***
Грешки
Общо

SQ

s2

df

F

863,07

4

215,77

18,69

10

1,87

881,76

14

115,42

0,05

0,01

0,001

3,48

5,99

9,00

LSD 5 % = 5,44 ; LSD 1 % = 7,57; LSD 0,1 % = 10,52

Таблица 3. Дисперсионен анализ на влиянието на почвените хербициди върху
дебелината в зоната на присаждане
F крит. при 
Източник на
вариация

SQ

df

s2

F
15,29

Хербицид ***

8,143

4

2,034

Грешки

1,327

10

0,133

Общо

9,470

14

0,05
3,24

0,01
5,99

0,001
9,00

LSD 5 % = 0,64 ; LSD 1 % = 0,89 ; LSD 0,1 % = 1,23
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Фиг.1. Влияние на почвените хербициди и дозата
върху височината на растенията

Фиг.2. Влияние на почвените хербициди и дозата
върху дебелината в зоната на присаждане

Изводи

Чрез извършения еднофакторен дисперсионен анализ и последващ сравнителен
анализ по Дънкан се доказва, че най-силно потискащо влияние върху височината на
подложката има високата доза Метофен, докато приложената ниска доза няма статистически
доказано влияние. При втория хербицид Пледж 50ВП и двете приложени дози действат
депресиращо на растежа, особено що се отнася до влиянието върху дебелината в зоната на
присаждане.
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Abstract: The aim of the current study was to evaluate the yield and fruit quality of tomato varieties
for greenhouse and field production. The experiments were carried out during the period 2012-2013 at
Maritsa Vegetable Crops Research Institute – Plovdiv. Under greenhouse conditions five varieties were
examined, while under open-field conditions – six large fruited determinate varieties for mid-summer
production. In unheated greenhouse the highest total yields had Kiveli F1 and Axiom F1 (69.3 and 69.1 t ha-1,
respectively). Kiveli F1 was also distinguished with the highest early yield (26.1 t ha-1), followed by 34/11 F1.
The highest content of vitamin C, total sugars, titrable organic acids, total polyphenols and dry matter were
observed in IZK Alya, which is “Cherry” type, followed by variety Plovdivska karotina. These data
suggested a reverse relationship between fruit yield and chemical parameters of fruit quality. Among the
studied varieties for mid-summer production Nikolina F1 was assessed with the highest yield and fruit weight
(69.0 t ha-1 and 249.2 g, respectively). The content of polyphenols varied slightly (from 42.18 to 52.56
mgGAE 100g-1 fresh weight), as the highest value was measured in the fruits of Divna F1. Comparatively
higher content of total pigments and lycopene were registered in Kopnezh F1 (10.93 and 9.12 g 100g-1 fresh
weight, respectively). Tiara F1 had the highest content of vitamin C in the fruits (34.36 g 100g-1 fresh
weight). According to the analysis of the energy productivity the greenhouse grown Axiom F1 and Kiveli F1
and the field grown Nikolina F1 and Kopnezh F1 were distinguished with better values (0.60 kg MJ-1 and
0.47 kg MJ-1, respectively).
Key words: Solanum lycopersicum L., fruit weight, vitamin „С”, polyphenols, energy productivity
Introduction
A key moment in each agricultural production system is the choice of variety. The steadily
increasing food consumption impose the creation of high yielding varieties, while environmental concerns
require their production by lower the external inputs. At the same time the demand for healthy food is also
increasing. All these together represent a big challenge to the breeding programs and agricultural producers.
Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the most consumed vegetable all over the world. In
Bulgaria tomato crop is cultivated in all regions and in all seasons depending on the production system
(Danailov, 2012). Foreign varieties are widely spread out especially for greenhouse production. But varieties
that are created and examined under different agro climatic conditions could not respond in the same way
when grown under local conditions. Besides high yield potential and good yield components (fruit weight
and number of fruits per plants) which are the main characters determining agronomical values of the
varieties (Jidavu et al., 2006; Dordevic et al., 2010) tomato for fresh consumption need to have high content
of health-promoting components as vitamin C, carotenoids, polyphenols, etc. as well as balanced taste
(Pagliarini et al., 2001; Chattopadhyay et al., 2013). Since environmental factors, growing practices, soil
properties influence plant productivity and fruit quality (Hidayatullan et al., 2008; Saeed et al., 2008) tomato
varieties need to be evaluated by complex characteristics under the local agro climatic conditions. Therefore,
the aim of the current study was to evaluate the yield and fruit quality of tomato varieties for greenhouse and
field production.
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Materials and methods
The experiment was carried out during two consecutive years at Maritsa Vegetable Crops Research
Institute, Plovdiv, Bulgaria. Under greenhouse conditions as soil culture five varieties were examined, while
under open-field conditions – six large fruited determinate varieties for mid-summer production.
Greenhouse experiment. Sowing: 19-23 of January; pricking out: 6-8 of March, at the stage of first
true leaves, in mixture peat moss and perlite in the ratio of 1:1 (v/v). Transplanting: 3-5 of April, in soil
supplemented with mineral fertilizers in optimal amounts. Harvesting: until 22-25 of July. Plant density: 3.5
plants/m2. Following varieties were examined: 1. Axiom F1 (Nunhems, the Netherlands); 2. Kiveli F1
(Petoseed, Mexico); 3. 34/11 F1 (Maritsa Vegetable Crops Research Institute (VCRI), Bulgaria); 4. Alya
(Maritsa VCRI, Bulgaria); 5. Plovdivska karotina (Maritsa VCRI, Bulgaria). The experimental design was a
randomized complete block design. Each variant was presented in triplicate; each replication was composed
of eight tomato plants.
Open field experiment. Seeds were sown in the end of March in non-heated greenhouse. The
seedlings were transplanted under an open field conditions at the beginning of May with two-rowed planting
schedule 120+40/25-30 cm. Following Bulgarian large fruited varieties with determinate growth and suitable
for fresh consumption and for processing were evaluated: hybrid varieties Tiara F1, Divna F1, Kopnezh F1,
Elena prima F1 and Nikolina F1 and non-hybrid varieties Trapezitsa and Yana. The experimental work was
carried out with 10 plants of each genotype in four replications.
Following parameters were determined: average fruit weight (g), number of fruits per plant, total yield
(t ha-1) and fruit quality. In the greenhouse experiment the early yield was also measured. For determination
of some chemical parameters of fruit quality an average sample from 20 fully red fresh fruits was used for
the analysis. The content of total soluble solids (TSS) was quantified refractometrically, ascorbic acid – by
Tilllman’s reaction, titrable acidity by using titration with NaOH and total sugars by iodometric
determination method of Schoorl-Regenbogen. The content of total polyphenols (TP) was quantified in a
lyophilized sample according to the method of Singleton and Rossi (1965) and expressed as milligrams gallic
acid equivalents per kilogram (mg GAE kg-1) fresh weight (FW). Sample dry matter content was determined
by oven drying to the constant weight. In the greenhouse experiment fruits were picked two times during the
maximum fruiting, provisionally termed Harvest I and Harvest II. In an open field experiment the content of
total pigments, lycopene and beta-carotene were determined according to Manuelyan (1991) and expressed
as mg 100g-1 FW.
An energy analysis was also performed. The parameters of this analysis were determined using the
following formulas:
Energy productivity (kg MJ-1) = Tomato yield (kg ha-1) / Energy inputs (MJ ha-1)
(1)
(2)
Energy intensity (MJ kg-1) = Energy inputs (MJ ha-1) / Tomato yield (kg ha-1)
Output-inputs ratio (R) = Energy output (MJ ha-1) / Energy inputs (MJ ha-1)
(3)
The energy equivalents of the tomato fruits and tomato seedlings were calculated by Mihov et al.
(2009) and Mihov and Tringovska (2010). The energy equivalents of the remaining costs were previously
used by the researchers (Oskan et al., 2004, Canakci and Akinci, 2006 and Hatirli et al., 2006) for estimating
the energy inputs in agricultural production.
Statistical Analysis. Results of the study were analysed by standard statistical procedure and presented
as means from three (greenhouse) or four (open field) replicates. Data were subjected to LSD test in order to
separate the means.
Results and discussion
Greenhouse experiment
The data presented in Table 1 show different response of tomato plants, in terms of yield, to the
conditions in both years. Higher yields from all varieties were obtained during the year 2012 (from 28.8 t ha-1
for Alya to 87.3 t ha-1 for Axiom F1). Probably the microclimatic conditions as well as pest and disease
incidence during the year 2013 reflected negatively on tomato yield. During both years the large-fruited
genotypes (Axiom F1, Kiveli F1 and 34/11 F1) had similar early and total yields (19.6-26.1 t ha-1 and 61.569.3 t ha-1). Logically, the “Cherry” type variety Alya gave the lowest yield (6.7 and 23.9 t ha-1). The variety
Plovdivska karotina, took intermediate position between large fruited and the “Cherry” genotypes.
Average fruit weight and fruit number per plant are presented at Fig. 1. The differences between
varieties were consistent during both experimental years. In the group of large fruited varieties Kiveli F1 and
34/11 F1 did not differ significantly in fruit weight and number of fruits per plant, while Axiom F1 formed
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significantly smaller fruits. The variety Plovdivska karotina formed 20-24 fruits per plant weighted 60-100g,
while Alya formed 40-55 fruits per plant with average fruit weight 10-13g.
Table 1. Early and total yield of tomato fruits

Variety
Axiom F1
Kiveli F1
34/11 F1
Plovdivska karotina
Alya
LSD 0.05

Year 2012
Early yield,
Total yield,
t ha-1
t ha-1
27.4
a
87.3
a
33.7
a
75.5
ab
33.2
a
67.9
ab
16.4
ab
56.5
b
9.5
b
28.8
c
17.8
25.2

Year 2013
Early yield, Total yield,
t ha-1
t ha-1
11.7
ab
50.8
ab
18.4
a
63.0
a
15.3
a
55.0
ab
7.0
bc
49.0
b
3.9
c
19.0
c
7.4
13.3

Average
Early yield,
Total yield,
t ha-1
t ha-1
19.6
ab
69.1
a
26.1
a
69.3
a
24.3
a
61.5
ab
11.7
bc
52.7
b
6.7
c
23.9
c
9.3
15.4

a, b, c - Values in columns followed by different letters are significantly different at P<0.05, LSD Test

a,b,c – Values in columns followed by different letters are significantly different at P<0.05, LSD Test

Fig. 1. Average fruit weight and fruit number per tomato plant

Chemical components of fruit quality varied considerably between the two years and between the two
harvests (Table 2). The highest values of all studied parameters were recorded in the fruits of variety Alya,
followed by Plovdivska karotina. The three studied large fruited genotypes did not differ significantly
between each other in terms of fruit quality – Brix varied between 5.03-5.87%, total sugars – 3.75-5.25%,
titrable acidity – 0.32-0.54%, ascorbic acid – 13.17-28.63 mg 100g-1 and total polyphenols – 35.07-47.61
mgGAE 100g-1 FW.
Data presented in Table 1, Table 2 and Figure 1 suggested a reverse relationship between yield and
yield components and chemical parameters of fruit quality.
Table 2. Chemical parameters of fruit quality of greenhouse tomato

Year 2012
Harvest II
Harvest I

Parameter
Brix, %
Total Sugars, %
Titrable Acidity, %
AA, mg 100g-1
TPh, mg GAE 100g-1
Brix, %
Total Sugars, %
Titrable Acidity, %
AA, mg 100g-1
TPh, mg GAE 100g-1

Axiom F1
5.20
4.69
0.41
23.30
44.88
5.40
4.15
0.45
23.50
44.65

d
c
bc
c
c
c
c
c
c
bc

Kiveli F1
5.47
4.91
0.47
22.85
41.41
5.70
4.97
0.54
23.36
39.25

cd
c
b
c
c
bc
b
b
c
bc

Varieties
Plovdivska
34/11 F1
karotina
5.80
b-d
6.30
b
4.74
c
5.65
b
0.50
b
0.37
c
20.53
c
34.74
b
44.59
c
59.61
b
5.30
c
6.20
b
3.75
c
5.37
b
0.45
c
0.41
c
23.55
c
38.42
b
35.07
c
55.56
b

LSD 0.05

Alya
8.57
7.59
0.70
44.79
94.50
9.07
7.55
0.65
54.96
84.32

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

0.65
0.52
0.09
6.47
13.89
0.52
0.71
0.06
2.41
16.43
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Year 2013
Harvest II
Harvest I

Brix, %
Total Sugars, %
Titrable Acidity, %
AA, mg 100g-1
TPh, mg GAE 100g-1
Brix, %
Total Sugars, %
Titrable Acidity, %
AA, mg 100g-1
TPh, mg GAE 100g-1

5.03
4.77
0.49
14.04
43.56
5.83
5.00
0.42
27.28
47.61

c
b
bc
b
c
bc
b
b
bc
c

5.23
4.51
0.47
13.88
45.26
5.03
4.85
0.32
22.89
43.56

c
b
c
b
c
c
b
c
c
c

5.30
4.59
0.52
13.17
38.72
5.87
5.25
0.43
28.63
43.52

c
b
b
b
c
b
b
b
b
c

5.93
4.45
0.42
29.15
57.28
5.97
5.12
0.41
43.54
72.73

b
b
d
a
a
b
b
bc
a
b

8.27
7.61
0.75
25.46
112.52
8.47
7.69
0.56
46.86
101.95

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

0.38
0.59
0.04
6.29
8.31
0.82
1.22
0.09
5.37
11.48

a, b, c - Values in rows followed by different letters are significantly different at P<0.05, LSD Test
AA – Ascorbic Acid; TPh – Total Polyphenols

The parameters of energy analysis are presented in Table 3. The total energy inputs required for
tomato production were from 113468.90 MJ ha-1 for the Alya to 115700.30 MJ ha-1 for the Kiveli F1. It
appears that the largest share of total energy costs for tomato growing were plastic wrapping – 26.1%,
fertilizers – 19.5%, diesel oil and machinery – 16.6% and pesticides – 13.8% (data not shown). In terms of
energy productivity as well as the other indicators, better results were obtained with the cultivation of
varieties Axiom F1 and Kiveli F1. The energy productivity of these varieties was 0.60 kg MJ-1, which was
46.8% higher than that of Plovdivska karotina. The most energy intensive was Alya variety (4.75 MJ kg-1).
Table 3. Parameters of energy analysis of greenhouse grown tomato
Varieties
Parameter
-1

Total inputs MJ ha
Outputs, MJ ha-1
Energy productivity, kg MJ-1
Energy intensity, MJ kg-1
Output-inputs ratio (R)

Axiom F1

Kiveli F1

34/11 F1

115695.80
63572.00
0.60
1.67
0.55

115700.30
63756.00
0.60
1.67
0.55

115317.20
56580.00
0.53
1.88
0.49

Plovdivska
karotina
114896.20
48484.00
0.46
2.18
0.42

Alya
113468.90
21988.00
0.21
4.75
0.19

Open field experiment
Analysis of the data presented in Table 4 show that tomato of Nikolina F1 was characterized with the
highest values of total yield and average fruit weight in both studied years. Considerably lower values of
yield and fruit weight were observed in the non-hybrid varieties Trapezitsa and Yana. The number of fruits
per plant varied from 15.0 (Yana) to 23.1 (Divna F1). The fruit weight and number of fruits per plant were
one of the most important morphological and quantitative traits that directly or indirectly affect tomato yield
(Zdravkovic et al., 2010). The obtained results were consistent with those established by Danailov (2008),
where Nikolina F1 was characterized with the best morphological parameters.
Table 4. Morphology characteristics of tomato varieties for mid-summer production
Variety
Tiara F1
Divna F1
Kopnezh F1
Elena prima F1
Nikolina F1
Trapezitsa
Yana
LSD 0.05

Total yield, t ha-1
2012
2013
Average
66.4 bc 67.4 a 66.9 ab
64.9 c 64.9 b 64.9 b
69.8 ab 68.1 a 68.9 a
66.5 bc 67.6 a 67.0 ab
70.4 a 67.6 a 69.0 a
51.5 d 46.5 c 49.0 c
45.2 e 42.5 d 43.8 d
3.7
2.3
2.4

Fruit weight, g
2012
2013
Average
131.5 d 156.7 c 144.1 cd
131.8 d 127.4 e 129.6 e
225.0 b 232.0 b 228.5 b
227.0 b 221.0 b 224.0 b
243.8 a 254.5 a 249.2 a
156.3 с 153.0 cd 154.6 c
144.5 cd 139.6 de 142.1 de
16.3
15.6
11.8

Number of fruits per plant
2012
2013
Average
21.5 a 21.0 b 21.3 b
22.3 a 24.0 a 23.1 a
17.3 bc 16.0 c 16.6 c
15.8 bc 17.3 c 16.5 cd
17.3 bc 15.8 cd 16.5 cd
18.2 b 15.9 c 17.0 c
15.6 c 14.3 d 15.0 d
1.5
1.6
2.5

a, b, c - Values in rows followed by different letters are significantly different at P<0.05, LSD Test

Differences were established between investigated varieties in respect to some fruit quality
parameters as soluble solids content (Brix), vitamin C, lycopene, beta-carotene, etc. (Table 5). The dry
matter content varied slightly from 5.00% in Yana to 5.65% in Divna F1. Variety Yana also was
distinguished with high value of titrable acidity – 0.46%, while the variety Kopnezh F1 with the lowest one –
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0.31%. Tomato fruits of variety Kopnezh F1 had the highest content of the total pigments and lycopene
(10.93 and 9.12 mg 100g-1 FW, respectively), and Tiara F1 – the lowest (4.49 and 4.11 mg 100g-1 FW,
respectively). The content of beta-carotene in the fruits was comparatively low (from 0.21 to 1.04 mg 100g-1
FW) without statistical differences among the studied genotypes because all studied varieties were “lycopene
type”. In this study the content of Ascorbic acid ranged from 22.3 to 34.3 mg 100g-1 FW, considerably higher
than values determined by Aoum et al. (2013). The content of total polyphenols varied from 42.18 (Nikolina
F1) to 52.56 (Divna F1) mg GAE 100 g-1 FW without significant differences among the studied varieties.
Similar results of chemical fruit parameters were obtained by Ilahy et al. (2011). The differences in content
of soluble solids, vitamin C, lycopene, beta-carotene, etc., between tomato varieties were mainly due to
genotypic factors as reported by many authors (George et al., 2004, Lenucci et al., 2009).
Table 5. Chemical parameters of tomato fruit quality from varieties for mid-summer production
Elena
Nikolina F1 Trapezitsa Yana LSD 0.05
prima F1
Brix, %
5.40 ns 5.65 ns
5.30
ns
5.15
ns
5.35
ns 5.40 ns 5.00 ns
0.7
TA, %
0.33 bc 0.44 ab 0.31
c
0.41 a-c 0.45 ab 0.43 a-c 0.46 a
0.1
TP, mg 100 g-1
4.49 c 7.30 b 10.93 a
6.73
bc 7.17 bc
nd
nd
2.8
L, mg 100 g-1
4.11 c 6.34 b
9.12
a
6.17
b
6.35
b
nd
nd
1.5
BC, mg 100 g-1
0.47 ns 0.45 ns
1.04
ns
0.21
ns
0.32
ns
nd
nd
1.3
AA, mg 100 g-1 34.36 a 31.94 ab 29.63 a-c 23.50
c 27.78 a-c 25.67 bc 22.35 c
7.8
TPh mg GAE 100g-1 50.48 ns 52.56 ns 42.59 ns 42.42 ns 42.18 ns
nd
nd
14.6
a,b,c – Values in columns followed by different letters are significantly different at P<0.05, LSD Test
ns –non- significant, nd – non determined
TA – Titrable Acidity; TP – Total Pigments; L- Lycopene; BC – Beta carotene; AA – Ascorbic acid; TPh – Total
Polyphenols
Variety Tiara F1

Divna F1 Kopnezh F1

The parameters of energy analysis of the open field varieties are presented in Table 6. The total
energy inputs required for tomato production were from 135140.60 MJ ha-1 for Yana variety to 147144.30
MJ ha-1 for Nikolina F1 variety. It appears that the largest share of total energy costs for tomato growing were
diesel oil and machinery – 44.7%, plastic wrapping – 30.9% and fertilizers – 16.6% (data not shown). In
terms of energy productivity as well as the other indicators, better results were obtained with the cultivation
of varieties Nikolina F1 and Kopnezh F1. The energy productivity of these varieties was 0.47 kg MJ-1 and
30.5% to 46.9% higher than that of varieties Trapezitsa and Yana respectively.
Table 6. Parameters of energy analysis of field grown tomato

Parameter
Total inputs, MJ ha-1
Outputs, MJ ha-1
Energy productivity, kg MJ-1
Energy intensity, MJ kg-1
Output-inputs ratio (R)

Varieties
Kopnezh
Elena
Tiara F1 Divna F1
Nikolina F1 Trapezitsa
Yana
F1
prima F1
146148.50 145192.80 147091.40 146188.70 147144.30 137616.90 135140.60
61548.00 59708.00 63388.00 61640.00
63480.00
45080.00
40020.00
0.46
0.45
0.47
0.46
0.47
0.36
0.32
2.18
2.24
2.13
2.18
2.13
2.81
3.11
0.42
0.41
0.43
0.42
0.43
0.33
0.30

Conclusion
The results from the present study indicate that in unheated greenhouse the highest total yields had
Kiveli F1 and Axiom F1 (69.3 and 69.1 t ha-1, respectively). Variety Kiveli F1 was also distinguished with the
highest early yield (26.1 t ha-1). The highest content of vitamin C, total sugars, titrable organic acids, total
polyphenols and dry matter were observed in IZK Alya, which is “Cherry” type, followed by variety
Plovdivska karotina. These data suggest a reverse relationship between fruit yield and chemical parameters
of fruit quality.
The studied hybrid varieties for mid-summer production did not differ statistically regarding of yield
but this trait was significantly higher compared to variety Trapezitsa and Yana. However variety Nikolina F1
was assessed with the highest yield and fruit weight (69.0 t ha-1 and 249.2 g, respectively). The highest
content of polyphenols (52.56 mgGAE 100 g-1 fresh weight) was measured in the fruits of Divna F1, while
vitamin C – in the fruits of Tiara F1 (34.36 g 100g-1 fresh weight). Comparatively higher content of total
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pigments and lycopene were registered in Kopnezh F1 (10.93 and 9.12 g 100 g-1 fresh weight, respectively).
The analysis of the energy productivity shows that the greenhouse grown Axiom F1 and Kiveli F1 and the
field grown Nikolina F1 and Kopnezh F1 were distinguished with better values (0.60 kg MJ-1and 0.47 kgMJ-1,
respectively).
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МИКРОРАЗМНОЖАВАНЕ НА КРУШОВАТА ПОДЛОЖКА OHF 333
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Abstract: Rootstock OHF 333 (OLD HOME X FARMINGDALE) is in the market for pear varieties through
the advantages that it has. It is resistant to Fire Blight ( Erwinia amylowora), nematodes and Phytophtora
Cactorum. Suitable for heavy and wet soils, but also successfully tolerate dry and slightly lime soils. It has
good grafting compatibility with pear varieties. Included in the investigation are the main factors for
propagation in vitro were studied - putting into sterile culture, multiplication, rooting and planting under ex
vitro conditions. A high proliferation was obtained when cultivating the micro plants in a modified MS
medium. Two types of auxins were tested at the stage of rooting – IBA and IAA and the influence of the
mineral content. A high percentage of rooting was achieved in both growth regulators, but the root system’s
habit and the life status of the micro plants are better with the participation of IAA. When planting and
adapting to external conditions, a high percentage of transplantation was established.
Key words: Pear rootstock, OHF 333, micropropagation, rooting, adaptation
УВОД

Крушовата подложка OHF 333 (OLD HOME X FARMINGDALE), е търсена при производството
на крушов посадъчен материал, поради редица нейни предимства. Тя е устойчива на Fire Blight
(Erwinia amylowora ), нематоди и Phytophtora Cactorum. Подходяща е за отглеждане при сухи и
варовити почви, има отлична съвместимост с крушовите сортове при присаждане. Най-добрият начин
за ускорено производство на тази подложка е размножаването in vitro.
Отделните растителни видове и сортове, в т.ч. и крушите, имат специфични изисквания
спрямо използваните хранителни среди. Grigoradou et al., 2000, при изследвания с крушови сортове
установяват, че коефициента на мултипликация и жизнения статус на микрорастенията при сорта
William`s, са по-добри при отглеждане в среда MS, а при сорта Highland – в среда QL. Подобни
резултати са постигнати и от Bahri-Sahloul et al., 2005, които при размножаване in vitro на клонови
подложки от серията OHxF – 69, 40 и 87, констатират по-добър пролиферационен ефект при
отглеждане върху среда MS с ½ NH4NO3 и KNO3, с участие на ВА 8,8 µМ и ІВА 0,25, или 0,5 µМ.
Увеличаването на азотното съдържание обаче, е оказало негативно влияние върху размножителния
процес. За разлика от тези изследвания, Nadosy, 1977, при размножаване на крушовите подложки от
серията ОН, дюлевата подложка ВА 29 и крушовите сортове Clapp`s Favouritte и Bartlett, установява
по-добри жизнени показатели при отглеждане на микрорастенията в по-бедната на минерални
елементи WPM среда, в сравнение с по-богатата MS. Освен това, много често комбинацията между
основния цитокинин и даден вид ауксин в малки дози, способствува за образуване на адвентивни
пъпки и увеличаване на пролиферационните възможности на микрорастенията (Damiano et al., 2000,
Bommineni et al., 2001. Относно етапа на вкорняване, Dwivedi & Bist, 1999, при микроразмножаване
на студоустойчивия крушов сорт Gola установяват много добро коренообразуване при отглеждане на
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микрорастенията в среда ½ MS, с добавка на 1,0–2,0 mg/l IBA. При микроразмножаване на три
крушови подложки от серията OH, Bahri-Sahloul et al. 2005, констатират най-добър ризогенез при
наличие на ІВА в концентрация 10µM. Аналогични са и резултатите постигнати от Pasqual et al.,
2002. Ефективно влияние върху коренообразувателния процес при 5 крушови сорта, е установено при
участие на 2,5-3,0 mg/l ІАА, в бедна на макросоли хранителна среда – ¼ MS (Kornova & Popov, 2005).
В тази връзка, са проучвани и редица други показатели при вкореняване и адаптиране към външни
условия на крушови сортове (Корнова, Попов, 2007, Kornova, 2009, Kornova, Popov, 2005, 2009, 2013.
От изложеното е видно, че при in vitro размножаване на крушовата култура съществуват
редица изследвания, но представените анализи често не са сходни, или са строго диференцирани.
Основната цел на проведеното изследване е проучване и установяване на оптимални технологични
параметри за микроразмножаване на крушовата подложка OHF 333 (Pyrus communis L.).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследването е проведено в Производствената лаборатория за in vitro размножаване на
посадъчен материал към Института по овощарство – Пловдив, в периода 2011 – 2013 г. Въвеждането
в стерилна култура е извършвано в периода май – юни. Изходният растителен материал е
дезинфектиран с 5-10 % калциев хипохлорид, с време на третиране 10 – 20 минути. В етапа на
пролиферация са проучвани редица хранителни среди, с участие на цитокинина 6-Benzylaminopurine
(BAP), в концентрации 0,5 – 1,5 mg/l, малки дози от ауксина Indole-3-acetic acid (IAA) и Gibberelic
acid 3 (GA3). Изследванията в процеса на вкореняване на микрорастенията са насочени в две
направления (табл. 1). Първото касае минералния състав на хранителната среда и по-специално,
количеството на макроелементите. Проучвани са две хранителни среди, като първата (А), е
модифицирана MS среда (Murashige and Scoog, 1962), с намалено съдържание на NH4NO3 и
включване на Ca(NO3)2, а втората (В) е базова MS среда. И в двете среди, количеството на
макроелементите е ¼.. Второто направление в изследването, е насочено към проучване влиянието
върху ризогенния процес на два ауксина - Indole-3-butyric acid (IBA) и Indole-3-acetic acid (IAA), в
концентрации 1,0 mg/l.
Отглеждането на микрорастенията е извършвано в растежна камера, при температура 24оС,
интензивност на осветление 3000 lux, поддържано от луминисцентни лампи, тип Osram, с бяла,
студена светлина и фотопериод 16/8 часа – ден/нощ.
Адаптирането на размножените и вкоренени микрорастения към ex vitro условия, е
извършвано в стоманено-стъклена оранжерия. Растенията са засаждани във форми, запълнени с
торфено-перлитна смес и са отглеждани върху стелажи, покрити с полиетиленово фолио.
Таблица 1. Методична постановка при вкореняване на микроразмножените растения
Макроелементи

Растежни
регулатори mg/l

Среда А-1/4

Среда В-1/4

IBA - 1,0

V1

V2

IAA - 1,0

V3

V4

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Проучванията относно въвеждане на експланти в in vitro култура, показват най-добри
резултати (75-87% стерилни, жизнени култури), при дезинфекция с 10% калциев хипохлорид, с
период на третиране 5-10 минути, през м. Май и 15-20 минути – през м. Юни.
В етапа на пролиферация, най-добър коефициент на мултипликация (2,5 – 3,0) е постигнат при
отглеждане на микрорастенията в среда с минерален състав MS, участие на ВАР 1,0 mg/l, както и
малки дози ІАА и GA3. Микрорастенията са с много добър жизнен статус, с широко отворени, тъмно
зелени листа.
Изследванията в процеса на вкореняване, показват видимо влияние на минералния състав в
хранителната среда. Най-висок процент вкоренени растения – 100% и 98,1%, е установен във
вариантите с базова основа MS (V4 и V2), независимо от вида на ауксина (фиг. 1). Растенията обаче,
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култивирани при участие на ІАА, имаха по-добър жизнен статус, отворени, зелени листа, активно
растящ апекс. Най-слаб ризогенез е установен при отглеждане в средата с модифициран състав на
амониевите соли и участие на ІВА (V1).
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Фиг. 1. Процент на вкореняване на микроразмножените растения от OHF 333, в
изпитваните варианти хранителни среди. Баровете показват стандартната грешка

Същата тенденция се наблюдава и по отношение на формирания среден брой корени и
тяхната дължина (фиг. 2). Общо, при всички изпитвани варианти, индуцираната първична коренова
система е във вид на звезда, но най-голям брой корени, с най-изразена дължина, са установени отново
при хранителната среда :MS-1/4 (V4), с участие на ІАА – 11 броя, следвани от същата среда, но с
участие на ІВА – 10 броя (V2). Най-ниски са стойностите отново са констатирани при
модифицираната MS среда, с участие на ІВА (V!), следвани от средата със същия състав, но с
присъствие на ІАА (V3).
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Фиг. 2. Среден брой корени (А) и средна дължина на коренче в mm (Б), при вкореняване на
микроразмножените растения от OHF-333, в изпитваните варианти хранителни среди. Баровете показват
стандартната грешка.
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По отношение на средната височина на стъблената част, бе наблюдавана следната проява.
Там където коренообразуването бе най-слабо (V1), микрорастенията израснаха с най-голяма
височина - средно 30 mm (фиг. 3). Това е често срещана тенденция при in vitro размножаваните
растения. Липсата на ризогенез, не забавя развитието на растенията, а по-скоро стимулира други
жизнени функции, като нарастване на стъблената част, или уголемяване на листните петури.
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Фиг. 3. Средна височина на стъблената част (mm) при вкореняване на микроразмножените
растения от OHF-333, в изпитваните варианти хранителни среди. Баровете показват стандартната
грешка

Адаптирането към външни условия е най-успешно при засаждане на микрорастенията в
оранжерия през пролетните месеци (Април-Май). Установен е висок процент на прихващане – 7883%, с нарастване на растенията във височина (фиг. 4). Независимо от това, крушовата подложка не е
със силен растеж, поради което, през есента, след доотглеждане при полски условия, те достигат
средна височина 20 cm, а при някои и по-голяма (фиг 5А). Необходимите за присаждане размери,
относно височина и дебелина на подложките, се достнигат след доотглеждане, през следващата
година (фиг. 5Б).

Фиг. 4. Адаптирани към външни условия микроразмножени растения от крушовата подложка
OHF 333 – юни, 2012 г.
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А

Фиг. 5. Доотглеждане на микроразмножените растения от OHF 333 при полски условия –
октомври 2012 г. (А) и октомври 2013 г.(Б).
ИЗВОДИ

Установен е успешен протокол за микроразмножаване на перспективната подложка за круша
OHF-333. При въвеждане в in vitro култура, успешна дезинфекция на изходния растителен материал
може да бъде постигната при третиране с 10 % калциев хипохлорид, за 10-15 минути, в зависимост от
сезона.
Много добра пролиферация, с оптимален коефициент на мултипликация могат да бъдат
осъществени при участие на 1,0 mg/l ВАР и добавяне в малки дози на ІАА и GA3.
Оптимален ризогенез може да бъде индуциран, при отглеждане на микрорастенията в
хранителни среди с намален до ¼ минерален състав, но по-добро въздействие оказва по-богатата MS
среда, в сравнение с тази, модифицирана по отношение на амониевия нитрат. И двата изпитвани
ауксина – ІВА и ІАА, в концентрации 1,0 mg/l, оказват благоприятно влияние относно индуциране на
висок ризогенез, но по-добър жизнен статус на микрорастенията е констатиран при участие на ІАА.
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Размножените и вкоренени in vitro микрорастения, се адаптират успешно към външни
условия, при засаждане през пролетните месеци април-май.
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Abstract: The aim of this study was to determine the influence of Mannan Oligosaccharide (MOS) prebiotic
on the productive parameters and chemical composition of growing up carp (Cyprinus carpio L.) reared in
experimental net-cages. The test results of the effect of the prebiotic Mannan Oligosaccharide in
concentration 0.4, 0.6 and 1% on the productive parameters of carp indicate that the carp has reached a
weight from 38.31 - 40.02 g (2010) to 57.85 - 59.85 g (2011). Survival rate is in the range of 97.5 - 100 %
and indicate good functional performance of the fish and the appropriate conditions for their growth. The
established values for the hepatic index are from 3.09 to 5.08%, which is evidence that the carbohydrate
metabolism is in the direction of increasing of the weight index of the liver (indirectly of the glycogen), and
is associated with the physiological preparation of the carp body for wintering. The used experimental feeds
with different levels of MOS (0.4%, 0.6 % and 1 %) do not have a depressing effect on the carp growth and
survival. The data of the chemical composition of the carp body indicate that the content of protein and fat is
within the recommended rate for autumn values.
Key words: carp, Mannan Oligosaccharide (MOS), prebiotics, productive parameters, chemical
composition
Въведение
През последните години все по-голямо внимание се обръща на възможостите за приложение на
хранителни добавки в аквакултурата и особено на пребиотици от типа на манан олигозахарида
(МОЗ). Проучвания свързани с отчитане влиянието на манан олигозахарида върху нарастването и
имунния статус на дъгова пъстърва са провеждани от Staykov et al. (2005а, 2005в). При добавянето на
0.2% MOS темпът на нарастване на рибите се увеличава средно с 13.7%, хранителният коефициент
намалява от 0.91 kg/kg до 0.83 kg/kg, а смъртността съответно от 1.68% на 0.58% (Staikov et al., 2007).
Подобни резултати са посочени и от други автори (Bogut et al., 2006), които при изследвания на
европейския сом (Silurus glanis) отчитат, че се реализира с 9.7% по-висок прираст, а смъртността
намалява от 28.33% на 16.67%. От Culjak et al. (2006) е установено, при добавяне на 0.6% MOS към
фуража за зарибителния материал от шаран се постига с 24% по-високо тегло, хранителният
коефициент намалява от 2.06 kg/kg на 1.6 kg/kg, а смъртността съответно - от 50% на 16.7%. Въпреки
посочените изследвания употребата на пребиотици за подобряване на растежа и здравословния
статус на рибите е все още ограничена в сравнение с другите видове животни. В тази връзка целта на
настоящото проучване е да се установи влиянието на пребиотика манан олигозахарид (МОЗ) върху
продуктивните показатели и химичния състав на подрасатващ шаран (Cyprinus carpio L.) отглеждан в
садки.

117

Материали и методи
Фуражи
На базата на най-често използваните в комбинираните фуражи за риби компоненти (рибно брашно,
соево брашно, слънчогледов шрот, пшеница, пшеничени трици, рибено масло, слънчогледово олио и
ВМП) са произведени експериментални количества фуражи, чиято хранителна стойност е отразена на
Таблица 1. Разликата в компонентния състав на експерименталните фуражи е основно по отношение
на включените количества пребиотик манан олигозахарид – 0.4% и 0.6% (2010) и 1.0% (2011). С
близки стойности за отделните варианти са нивата на суровия протеин - 32.0 - 32.24 %, на суровите
влакнини - 5.05 - 5.23 % и на енергия (ОЕ) - 3815.3 - 3915.7 Kcal.kg-1. По хранителна стойност те са в
съответствие със стандарти за подрастващ шаран (суров протеин 32.0-33.0 %, сурови мазнини - 2.5 10.0%, БЕВ – 32.0 -45.0 %).
Таблица 1. Хранителна стойност на експерименталните екструдирани фуражи
Хранителна
стойност
%

2010 г.

2011 г.

Базисна влага

І в. (0.4 % МОЗ), ІІ в. (0.6 %
МОЗ), ІІІ в. (контрола)
11.69

І в. –
(1% МОЗ)
7.08

ІІ в.контрола
8.68

Суров протеин

32.00

32.01

32.24

Сурови мазнини

1.99

6.22

6.18

Сурови влакнини

5.18

5.23

5.05

Сурова пепел

5.64

13.57

13.62

БЕВ

43.50

35.89

34.23

3815.3

3915.7

3855.6

ОЕ, Kcal.kg

-1

За оценка влиянието на пребиотика МОЗ е проведен биологичен експеримент с подрастващ шаран,
отглеждан в мрежести клетки (садки) с размери 1.0 х 1.0 х 1.0 m, при работен обем 0.6 m3
разположени в землен басейн, и гъстота 50 бр./садка при двукратна повторяемост и следните
варианти на включения в експерименталния фураж пребиотик: за 2010 г.-І вариант – 0.4% МОЗ
(опит); ІІ вариант – 0.6% МОЗ (опит); ІІІ вариант - контрола; за 2011 г. І вариант – 1% МОЗ (опит); ІІ
вариант - контрола. Контролните варианти са без включен в екструдирания фураж МОЗ.
Продължителността на експериментите и за двете години е 50 дни. На 10 дни са провеждани
контролни улови за отчитане на темпа на нарастване на рибата. На тази база е определяна дневната
дажба за хранене, като процент от масата (от 7 до 12 %). Храненето е осъществявано с автоматични
хранилки при режим на подаване на дажбата 4 пъти дневно, през 3 часа, като първата дажба е в 8.00
часа.
За оценка на условията за отглеждане на рибата са отчитани физико - химичните параметри на
водата: температура (ТoC), водороден показател, разтворен във водата кислород (mg.l-1) и
окисляемост (mg.l-1). Регистрираната температура на водата е в границите на 24.14 - 25.66 oC,
стойностите на водородния показател варират от 7.33 - 8.13 единици, разтвореният във водата
кислород е в границата на 6.51-8.01 mg.l-1, а стойностите на окисляемостта са в границите на 6.30- 8.0
mg.l-1.
Анализи и изчисления
Анализ на водата. Показателите температура на водата и количеството на разтворения във водата
кислород са определяни с преносим микропроцесорен оксиметър тип WTW 315i/SET. Вводородният
показател е отчитан с рН-метър тип WTW/SET 3110, а перманганатна окислямост е определяна по
стандартен аналитичен метод (БДС EN ISO 8467, 2001).
Продуктивни показатели. В началото и края на опита, на представителна извадка, е извършено
индивидуално претегляне и измерване на рибите, като са отчитани масата на тялото (W) в (g),
малката дължина (SL) на тялото (cm), масата на тялото без вътрешности (W1) в (g), тегло на черния
дроб в (g). Данните са използвани за определяне на: Коефициент на угоеност по Фултон Ky (F),
изчислен по формулата: Ky (F)=W.100/SL3; Индекс на черния дроб (ЧИ,%), изчислен по формулата:
ЧИ,% ={черен дроб (g) / W1 (g)} x 100;
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Ефектът от изхранваните фуражи е отчитан чрез параметрите на теглото, прирастта,
оползатворяването на храната и разхода на фураж за всеки вариант поотделно, както следва: Дневен
темп на нарастване (Dayly growth rate, DGR),(g/d) = (Wf – Wi)t; Относителен темп на нарастване
(Spicific growth rate, DGR),(%) = (Ln Wf – Ln Wi) x 100/t, където Wf Wi са крайна и начална маса на
тялото в (g), а t-продължителност на опита; Хранителен коефициент (FGR), (g) = Приета
храна/Прираст; Биологична ефективност на протеина (Protein efficiency ratio, PER) = Прираст (g)
/Приет протеин с храната (g).
Химичен състав. За изследване на химичния състав в края на експеримента са вземани по 15 броя
риби/садка, съобразно вариантите. От тялото на шарана (без глава и вътрешности) са подготвяни
проби за анализ чрез автоклавиране и последващо използване за определяне на показателите: вода
(1050C, 24h), белтъци (по Келдал), чрез прилагане на полуавтоматична система за анализ тип DK-6 за
разлагане и UDK-132 за дестилация, на фирмата VELP-Scientifica; минерални соли (5500С).
Резултати и обсъждане
Стойностите на проследяваните продуктивни показатели на шарана са отразени на Таблица 2.
Данните сочат, че при проведените експерименти за изпитване ефекта на пребиотика
мананолигозахарид в количества 0.4%, 0.6% и 1% е постигнато високо крайно единично тегло на
зарибителния материал от шаран (38.31 – 40.02 g, 2010 г.); (57.85 - 59.85 g, 2011 г.) Оцеляемостта на
рибите през опитния период е висока и е в границите от 97.5 % - 100 %, което е показател за добрите
функционални показатели на рибите и подходящите условия за тяхното отглеждане.
Отчетените стойности на хранителния коефициент варират в сравнително тесни граници (средни
стойности от 2.53 до 2.85 кg /кg, 2010); (2.31- 2.37 кg/кg 2011). Получените стойности за
индивидуалния -(26.07 – 27.92 g, 2010) - (44.69 - 45.97 g, 2011), дневния (DGR) - (0.568 – 0.607 g,
2010) - (1.06-1.09 g, 2011) и специфичния (SGR) прираст - (1.08 – 1.13%, 2010) - (1.51 -1.53 %, 2011),
са от един порядък през отделните години на изследване. Подобна тенденция се отчита за
биологичната ефективност на протеина (PER) - (1.13-1.23, 2010) - (1.32-1.35, 2011). Като цяло
продуктивните показатели на шарана при опитните и контролни варианти са с близки стойности.
Данните от вариационно статистическата обработка на биометричните показатели и индекси Ку (Ф) и
ЧИ (%) сочат, че не са доказани достоверни различия между І, ІІ и ІІІ вариант (2010) и между І и ІІ
вар. (2011), Таблица 3. Стойностите им са в границите на нормата за шарана (Аминева и Яржомбек,
1984). Отчитат се сравнително високи стойности за чернодробния индекс (3.09-5.08 %), което е
доказателство, че въглехидратната обмяна на веществата е в посока на увеличаване на тегловния
индекс на черния дроб (косвено на гликогена), и се свързва с физиологичната подготовка на
организма на шарана за зимуване. Получените стойности са близки до данните, отчетени в предходни
хранителни опити (Hadjinikolova and Atanasova, 2006).
Таблица 2. Стойности на продуктивните показатели на еднолетен шаран при изпитване на
експериментални фуражи с различни нива на МОЗ

Показатели
Вар. І, 0.4%
МОЗ
Садка
Дни на опита,
брой
в т.ч.
хранителни
Брой на рибите
Оцеляемост,
брой,
%
Нач.маса, g
х
Sx
Крайна маса,g
х
Sx

Средни стойности
2010 г.
Вар. ІІ, 0.6%
Вар. ІІІ,
МОЗ
Контрола

2011 г.
Вар. I, 1%
Вар. II,
МОЗ
Контрола

1/2
50

3/4
50

5/6
50

7/8
50

3/4
50

46

46

46

42

42

40

40

40

50
49

50
49

97.5

100

98.75

98

98

12.24
0.1116

12.10
0.1328

12.86
0.1586

13.16
1.3354

13.88
0.1885

38.31
0.8256

40.02
0.9948

39.86
0.7261

57.85
1.1407

59.85
1.7004
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Добив, g
Прираст-общ, g
Индивидуален
прираст, g
DGR,g/day
SGR, %
FGR, g
PER

1481.44
1016.73

1560.78
1088.88

1574.47
1066.5

2834.65
2189.81

2932.7
2252.5

26.07
0.568
1.08
2.79
1.14

27.92
0.607
1.13
2.53
1.23

27.0
0.586
1.07
2.79
1.13

44.69
1.06
1.53
2.37
1.32

45.97
1.09
1.51
2.31
1.35

Резултатите за химичния състав на тялото на еднолетния шаран отглеждан в садки за периода 2010 2011 г., по варианти е отразен в Таблица 4. В края на експериментите отчетените за водата стойности
за отделните години са от порядъка на 73.09 - 74.55 %, при разлика на стойностите под 2 %. За
белтъците са отчетени нива в границите на 16.88-17.55 %, като за отделните години стойностите са
близки помежду си с разлика от 0.7 до 3 %. Съдържанието на мазнините в тялото на шарана варира от
6.64 % (2010) до 8.60 % (2011), като разликите между абсолютните стойности за всяка отделна година
са под 5 %. По отношение на минералните соли се отчитат близки стойности в границите на 1.22 1.37 % (2010) до 1.31 - 1.55 % (2011). За проследяваните показатели на химичния състав на шарана в
края на експеримента разликите между стойностите на изследваните риби, по варианти, са
недостоверни (P>0.05).
Таблица 3. Стойности на биометрични показатели на еднолетен шаран при изпитване на
експериментални фуражи с различни нива на МОЗ
Показатели

Ky (Ф)
x
Sx
n
ЧИ,%
x
Sx
n

Вар. І,
0.4% МОЗ

2010 г.
Вар. ІІ,
0.6% МОЗ

Вар. ІІІ,
Контрола

2011 г.
Вар. I,
Вар. II,
1% МОЗ Контрола

3.34
0.04
78

3.38
0.04
78

3.36
0.0318
79

2.64
0.0372
49

2.68
0.0369
49

5.08
0.22
20

5.06
0.17
20

5.05
0.2786
20

3.17
0.090
20

3.09
0.230
20

Таблица 4. Химичен състав на тялото на еднолетен шаран при изпитване на експериментални фуражи с
различни нива на МОЗ
Варианти
n=3
0.4 % МОЗ
х
Sх
0.6 % МОЗ
х
Sх
Контрола
х
Sх

2010 (% в свежа проба)
Вода
БелМазМин.
тъци
нини
соли
74.39
0.298

17.42
0.427

6.97

1.22
0.011

74.28
0.338

17.55
0.694

6.81

1.36
0.089

74.55
0.1517

17.44
0.719

6.64

1.37
0.145

2011 (% в свежа проба)
БелМазМин.
тъци
нини
соли
1% МОЗ
73.73
16.36
8.60
1.31
0.051
0.163
0.040
Контрола
73.09
16.88
8.50
1.53
0.813
0.413
0.062
Вода

Изводи
Резултатите от изпитване ефекта на пребиотика мананолигозахарид в количество 0.4, 0.6 и 1% върху
продуктивните показатели на шарана сочат, че е постигнато високо крайно единично тегло от 38.31 –
40.02 g (2010) до 57.85 - 59.85 g (2011). Оцеляемостта на рибите е в границите от 97.5 % до 100 %,
което е показател за добрите функционални показатели на рибите и подходящите условия за тяхното
отглеждане.
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Изхранваните експериментални комбинирани фуражи с различни нива на МОЗ (0.4%, 0.6% и 1%), не
оказват депресиращо въздействие върху нарастването и оцеляемостта на шарана, отглеждан в
мрежести клетки.
Установени са стойности за чернодробния индекс от 3.09 до 5.08 %, което е доказателство, че
въглехидратната обмяна на веществата е в посока на увеличаване на тегловния индекс на черния дроб
(косвено на гликогена), и се свързва с физиологичната подготовка на организма на шарана за
зимуване.
Изследванията на химичния състав сочат, че съдържанието на белтъците и мазнините в тялото на
шарана са в границите на препоръчителните норми за есенните стойности.
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Abstract: The study was conducted during the period OF 2004 - 2007 in the Experimental Station of
Agriculture - Kardzhali. As rootstocks there are used two-year seedlings of C. colurna L. forms 1/11 , 13/15
and 21/6 and graftings are from the hazel varieties - Anna and Halski. The grafting is made by sticking (chip
budding) in the spring and summer. As a result of the survey conducted, the following conclusions can be
drawn: The occulation during the spring is a promising method for grafting for the rootstock combinations
of hazel tree form 21/6 and grafting of the variety of Halski. The large number of the trees (4537) suitable
for planting at 1 dka of the nursery indicates that the researched rootstock combination (form 21/6 and
variety Halski) is optimal and may have practical application. The quality of the seedlings - form 13/15 may
be useful for future experimental work by including them in a combination with graftings from other
varieties.
Key words: hazelnut, grafting rootstock combinations
Въведение
Засиленият интерес към лешника през последните години се дължи и на възможността за
едностъбленото му отглеждане. Производителите на лешници все повече предпочитат този начин на
отглеждане, защото улеснява провеждането на агротехническите практики, включително и
механизираното прибиране на плодовете. При едностъбленото формиране на собствен корен се
налага периодично премахване на образуващите се издънки ръчно или чрез третиране с арборициди.
От екологична гледна точка присаждането на лешникови сортове върху подложка дървовидна леска
(C. colurna L.) има безспорни предимства, защото тя не образува издънки и отпада необходимостта от
използване на химични средства за тяхното премахване. Най-съществените предимства на
присадените върху дървовидна леска сортове, в сравнение с едностъблено формираните на собствен
корен са: позволява отглеждането на лешника на по-бедни, дори каменисти почви т.е. местата, където
той не може да вирее на собствен корен (Божинова, 1980); дава възможност лешникът да заеме постръмни терени, на които да окаже укрепваща роля с по-дълбоката си коренова система (Недев и др,
1983); лешникът успешно може да се отглежда и при неполивни условия (Mayrer, 1975); по-рано
встъпва в плододаване (Анадолиев, 1976; Николова, 2003); отличава се със значителен имунитет
(Николова, 2002).
Целта на проведеното проучване е да се проследят растежните прояви на различни
сортоподложкови комбинации. Ако се открие комбинация между подложка и присадник, която да
осигурява голям брой годни за засаждане дръвчета, то тя може да се препоръча за прилагане в
практиката.
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Материали и методи
Изследването е проведено през периода 2004 – 2007 година в Опитна станция по земеделие
гр. Кърджали. За подложки са използвани двегодишни семеначета от три форми дървовидна леска 1/11, 13/15 и 21/6. Първите две форми плододават всяка година, а третата – алтернативно през една
година. Заложените семена в семенилище са стратифицирани. В питомник са засадени подложки с
дебелина най-малко 8 mm на височина 15 – 20 cm от кореновата шийка, на разстояние 70/20 cm.
Присаждането е извършено в началото на април (5-ти – 10-ти април) и в края на август (25-ти – 30-ти
август) на долепване (chip budding). В опита са включени присадници типични представители на
слабо- и силнорастящи сортове: силнорастящ – Халски (C. avellana L.) и слаборастящ – Ана (C.
pontica C. Koch.). Калемите, необходими за пролетното присаждане, са събирани в края на януари, а
тези за лятното – непосредствено преди извършването му. Калемите, използвани през пролетта са
съхранявани в хладилна камера при контролирана температура от 1 до 4о С до момента на
присаждането. За превръзки са използвани полиетиленови лентички. Всички дръвчета от питомника
са извадени през ноември. Провежданите агротехнически и растителнозащитни мероприятия са по
възприетата технология за отглеждане в питомник. Опитът в питомник е заложен в три повторения с
шест варианта и за трите форми дървовидна леска. Във всеки вариант са включени по десет
присадени растения. При проучването са проследявани: прихванати пъпки в % към присадени
растения; размери на дръвчетата – височина (cm) от мястото на присаждане до връхната пъпка на
стъблото и дебелина (mm) на 15 cm от мястото на присаждане на всички растения; годни за
засаждане дръвчета (с височина на присадника над 70 cm и дебелина на 15 cm от мястото на
присаждане най-малко 0,8 mm) в % към получени растения.
За установяване степента на доказаност е приложен дисперсионния анализ, при който
сравнението е със средноаритметичния резултат в експеримента. При данните от биометричните
измервания е използвана вариационната статистика.
Резултати и обсъждане
Процент на прихващане
Получените експериментални данни потвърждават тенденцията, очертана при предишни
наши изследвания (Николова, 2002), че резултатите от пролетното присаждане превъзхождат
процентите на прихващане, отчетени при лятното окулиране (табл. 1). Процентът на прихващане при
някои от вариантите, присадени на долепване, е много близък до този при растения, присаждани на
английска копулация от други наши опити (Николова, 2002). Улесненото изпълнение на окулирането,
в сравнение с присаждането на калем показва, че тези варианти могат да намерят приложение в
практиката. Най-добри резултати, със статистически доказана разлика, са регистрирани при варианта
с присадник от сорт Халски, присаден през пролетта върху семеначета от форма 21/6.
Незадоволителните резултати при повечето от вариантите от лятното присаждане показват, че тези
срокове не могат да се препоръчат за основно приложение в практиката. Те биха могли да се
използват като допълнителен начин за производство на присаден посадъчен материал от лешник.
Това присаждане успешно може да се прилага при пропадналите растения, присадени на пролет. При
равни други условия процентът на прихващане при сорт Халски е по-добър при използване на
семеначета от форми 21/6 и 13/15, а при сорт Ана – при форма 1/11. Получените резултати са в
съответствие с откритата закономерност от Анадолиев и Божинова (1982), според която процентът на
прихващане е по-висок, когато подложката и присадника имат сходна сила на растеж.
Размери на окулантите
Проследяването на едногодишния прираст е от голямо значение, защото от него зависи броят
на годните за засаждане дръвчета, един от значимите показатели за целите на опита. Размерите на
еднолетките, прораснали от пъпки присадени през пролетта и лятото върху семеначета от трите
форми дървовидна леска се различават в малки граници (табл. 1). Разликите между вариантите с
малки изключения не са статистически доказани. При всички изучавани варианти от двата срока на
присаждане растежната сила на леторастите от сорт Ана е по-слаба от тази на Халски, което е
биологична особеност на сорта. Анализът на данните по години и средно за периода на изследване
показва, че присаждането върху семеначета от формите 21/6 и 13/15 индуцира по-силен растеж на
еднолетките, в сравнение с форма 1/11. При нашия експеримент не се потвърждават изводите,
направени от Caransano (1981), че окулирането през лятото индуцира по-силни леторасти. Варирането
по отношение на височината и дебелината на леторастите е в незначителни граници (VC % от 5,86 до
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8,74) през целия период на изследване. Изравнеността на окулантите, която се наблюдава при
проучваните сортоподложкови комбинации е съществено предимство, като се има предвид
хетерогенния произход на семенните поколения от дървовидна леска, използвани в питомника с
всички негативни последици, които оказват върху бъдещото развитие на присадниците.
Таблица 1. Прихванати пъпки, размери на присадниците и годни за засаждане дръвчета, средно
за периода 2004 – 2007 година
Подложки

Размери на присадниците

Прихванати
пъпки
%

Доказаност

пролетно
лятно
пролетно
лятно
пролетно
лятно

42,83
33,33
55,27
36,94
64,15
40,35

NS
NS
NS
NS
+
NS

68,7
65,3
72,4
70,5
76,1
67,3

пролетно
лятно
пролетно
лятно
пролетно
лятно

49,21
38,72
41,80
36,11
39,45
35,64

NS
NS
NS
NS
NS
NS

57,2
55,5
61,6
59,9
60,2
59,4

Срок на
присаждане

Височина
(cm)

CV Дока% заност

Дебелина
(mm)

CV Дока% заност

Годни
за
засаж
дане
%

Доказаност

Халски

1/11
13/15
21/6

7,34
6,26
5,86
8,72
5,59

NS
NS
NS
NS
NS
NS

8,0
7,5
8,6
7,3
8,9
7,6

6,82
7,47
8,05
7,36
6,58
8,76

NS
NS
NS
NS
NS
NS

65,39
64,24
78,16
67,56
80,32
70,88

NS
NS
+
NS
+
NS

NS
NS
NS
NS
NS
-

7,0
7,2
7,4
7,1
7,2
6,3

6,94
7,26
8,43
6,62
7,85
8,11

NS
NS
NS
NS
NS
-

53,76
50,43
57,78
55,81
57,13
55,25

NS
NS
NS
NS
NS
NS

Ана

1/11
13/15
21/6

GD 5% =

12,47

8,74
7,43
6,87
7,19
6,85
6,93

11,62

1,41

15,10

Годни за засаждане дръвчета
Получените резултати за процента на годните за засаждане дръвчета показват, че той е в поголяма зависимост от сортовия произход на присадника и от сортоподложковата комбинация,
отколкото от срока на присаждане. При вариантите с присадник сорт Халски и подложки от форма
21/6 повечето от получените дръвчета са годни за засаждане още в края на първата вегетация.
Доотглеждане още една година в питомник се налага само за част от дръвчетата с присадник от сорт
Ана. От един декар питомник при различните варианти се получават от 1965 до 4 537 броя годни за
засаждане дръвчета.
Заключение
Окулирането през пролетта е перспективен способ на присаждане за сортоподложковата
комбинация от дървовидна леска форма 21/6 и присадник от сорт Халски.
Големият брой на получените годни за засаждане дръвчета (4 537) от един декар питомник
показват, че проучваната сортоподложкова комбинация (форма 21/6 и сорт Халски) е оптимална и
може да намери практическо приложение.
Качествата на семеначетата от форма 13/15 могат да послужат при бъдеща експериментална
работа, като се включат в комбинация с присадници от друг сорт.
Литература
Анадолиев Г. 1976. Изследване върху някои методи за вегетативно размножаване на овощни видове,
Дисертация, Аграрен университет гр. Пловдив, 153 – 194.
Анадолиев Г., К. Божинова. 1982. Дървовидна леска (C. colurna L.), като подложка при създаването
на едностъблени лешникови насаждения, Градинарска и лозарска наука, 1, 25 – 33.
Божинова К. 1980. Изучаване форми на C. colurna L. с различнни месторастения в условията на
семенилище, Юбилеен сборник – 50 години КОС – Кърджали, 59 – 62.
Недев Н., С. Серафимов, Г. Анадолиев. 1983. Орехоплодни култури, Пловдив, 273 – 290.
Николова М. 2002. Проучвания върху производството на присаден посадъчен материал от лешник

125

на открито в питомник, Дисертация, Аграрен университет, Пловдив, 48 – 114.
Николова М. 2003. Репродуктивни прояви на млади лешникови дръвчета, Юбилеен сборник – 120
години земеделска наука в Садово, т.2, 18 -22.
Caransano F. 1981. Prove di moltiplicazione del nocciolo mediante inesto, Frutticoltura, vol.XLIII, 5, 15 –
23.
Mayrer K. 1975. Miit. Rebe Wein Obstrau Fruchteverwerrtg, 25, 2, 139 – 148.

126

ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014
Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014
ECOLOGY AND HEALTH 2014
House of science and technique - Plovdiv, 5 June 2014
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Abstract: The study was conducted during the period of 1999 - 2009 at the Experimental Station of
Agriculture – town of Kardzhali on two hazelnut varieties : Tonda Romana (strong growing) - a typical
representative of the species of common hazelnut (C. avellana L.) and Ran trapezundski (dwarf), whose
ancestor is the species of C. maxima Mill. The trial includes three variants in three replicates for each
variant. The test options are: bushy formed plants, One-stem formed trees on their own roots; one-stem
formed trees obtained by grafting of copulation (English and omega-shaped with mechanical scissors) and
occulation on seedlings of hazel tree form № 7-23. The analysis of the results allows us to draw the
following conclusions: The variants grafted on a hazelnut tree for the two varieties involved in the
experiment form a good yield with better fruit comparing with those with bushy and one-stem grown on an
own root. The trailed varieties have variations in their average weight of the kernel, followed by the average
weight of the fruit, and the variation in size of the fruit is insignificant. The climatic factors, unlike the way of
farming, have a more significant effect on the average weight of the fruit and of the kernel, rather than on
the size of the fruit. The fruits of both varieties tested meet the criteria for "Extra" Class of 60 to 90%, and
the rest - for Class I, according to the EU requirements.
Key words: hazelnut, grafting methods, yield, fruits’ and kernels’ quality
Въведение
Лешникът може да бъде отглеждан храстовидно и едностъблено на собствен корен или чрез
присаждане върху дървовидна леска (C. colurna L.). В последно време все повече производители
предпочитат едностъбленото му формиране. В страните, в които се отглежда лешниковата култура
рядко се практикува присаждане върху C. colurna L., въпреки безспорните предимства от екологична
гледна точка. Със сравнителното изпитване на различни начини на отглеждане, проведено в ОСЗ –
Кърджали, по експериментален път се установяват предимствата и недостатъците на всеки един от
тях. Проследено е влиянието на формировката върху редица растежни и репродуктивни прояви на
лешника, както и върху някои количествени и качествени характеристики на плодовете и ядките през
първия и началото на втория възрастов период (Николова, 2005, 2006; Николова и др., 2010; Nikolova
et al, 2008). Информацията за подобни паралелни проучвания в научната литература за лешник е
оскъдна (Miletic et al, 2009). Въпросът, относно качеството на произвежданата лешникова продукция
е особено актуален след приемането на страната ни в ЕС. Производителите на лешникови плодове и
ядки трябва да спазват стандартите за качество на Общността при търговия на вътрешния и
международния пазар.
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Материали и методи
Проучването е проведено през периода 1999 – 2009 година в Опитна станция по земеделие
град Кърджали върху два лешникови сорта: Тонда Романа (силнорастящ) – типичен представител на
вида обикновен лешник (C. avellana L.) и Ран трапезундски (слаборастящ), чийто родоначалник е
вида C. maxima Mill. Опитът включва три варианта в три повторения за всеки сорт. Изпитваните
варианти са: храстовидно формирани растения; едностъблено формирани дървета на собствен корен;
едностъблено формирани дървета, получени чрез присаждане на копулация (английска и омеговидна
с механична ножица) и окулиране върху семеначета от дървовидна леска форма № 7-23. Растенията
се отглеждат при разстояние на засаждане 5х4 m. Дърветата са формирани по системата
свободнорастяща корона, а храстите – с 3-4 основни стъбла. Агротехническите мероприятия са
провеждани по конвенционална технолигия на отглеждане, а наблюденията – по Методиката за
изучаване на растителните ресурси при овощните видове (Недев, Григоров, Баев и др., 1979).
Отчитани са следните показатели: стопански качества – добив на плодове (kg от дърво),
средно тегло на плод и ядка (g), рандеман (%); биологични качества – размери на плода – височина,
диаметър на най-голямото напречно сечение (ширина) и диаметър на по-малкото напречно сечение
(дебелина); качествени характеристики на плода и ядката – плодове с двойни ядки и със
съединителна тъкан (%), празни плодове (%), сбръчкани, спаружени и гранясали ядки (%);
окачествяване на плодовете според изискванията на Директива 93/79/ЕС.
Резултати и обсъждане
Плододаване през младенческия период
При всички опитни дървета и храсти през младенческия период (2006 – 2009 г.) е отчетен
задържан завръз (табл. 1). От началното встъпване в плододаване всяка следваща вегетация средният
добив при всички варианти е по-добър от предществащата. Присадените варианти от двата сорта
формират по-добър добив, с по-качествени плодове, в сравнение с другите два начина на отглеждане.
Сорт Тонда Романа е по-родовитият сорт, което вероятно се дължи на повечето заложени мъжки и
женски цветни органи, както и на по-занижените изисквания на сорта към относителната влажност на
въздуха. При двата сорта най-висок среден добив, който е статистически доказан, е регистриран при
присадените варианти, следвани от храстовидните и най-нисък при едностъблените дръвчета.
Разликите по разглеждания показател, предизвикани от способа на присаждане са в рамките на
аритметичната грешка. При сорт Тонда Романа регистрираният максимален добив от дърво през
втория възрастов период е 3,324 g, а при сорт Ран трапезундски – 2,309 g.
Таблица 1. Добив от лешникови дървета и храсти от сортовете Тонда Романа и Ран
трапезундски, отглеждани по различни начини, средно за периода 2006 – 2009 година
Начин на
отглеждане

Среден
добив от
дърво
(kg)

Доказаност

Средно
тегло
на плод
(g)

CV
%

Средно
тегло на
ядка
(g)

CV
%

Рандеман
%

Тонда Романа
Храстовидно
Едностъблено на
собствен
Корен
Присадени на:
Английска
копулация
Омеговидно с
механична
ножица
Долепване

1,714
1,576

NS
NS

2,6
2,5

11,93
10,14

1,4
1,3

11,48
11,09

41,25
40,29

2,873

+

2,7

11,98

1,3

12,32

42,29

2,605

+

2,6

10,45

1,4

12,01

43,30

2,613

+

1,3

11,45

42,17

Храстовидно
Едностъблено на
собствен
Корен
Присадени на:

1,216
0,924

NS
NS

2,6
11,06
Ран трапезундски
1,5
6,46
1,5
6,83

1,1
1,0

8,14
7,45

56,10
52,11
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Английска
копулация
Омеговидно с
механична
ножица
Долепване

1,646

+

1,5

6,75

1,1

7,48

57,30

1,593

+

1,4

7,05

1,1

6,93

54,19

1,264

+

1,4

7,19

1,0

7,24

55,87

GD 5% = 0,135
0,193
0,916
Рандеман
Средното тегло на ядката и дебелината на черупката влияят пряко върху рандемана, който е
от важните критерии при оценка на стопанските качества на сорта. В зависимост от стойностите на
показателя изпитваните сортове принадлежат към групите с много висок (Ран трапезундски – 56,35
%) и среден (Тонда Романа – 47,19 %) рандеман (табл. 1). Получените резултати доказват, че върху
рандемана по-съществено влияние оказва сортовата принадлежност, отколкото начина на
отглеждане. В периода на начално встъпване в плододаване при някои от вариантите е отчетен
рандеман с по-ниски от посочените в научната литература стойности, което се обяснява с наличието
на по-голям брой празни плодове. През следващите години при повечето варианти са регистрирани
стойности на разглеждания показател, които са характерни за самия сорт.
Вариране на биометричните параметри на плодовете
Размахът на вариране по години (2006 – 2009 г.) при получените средни данни за размерите
на плодовете от изпитваните сортове е в граници от 0,1 до 1,3 mm Той е по-малък при сорт Тонда
Романа. Изчислените вариационни коефициенти са с много ниски стойности (от 4,05 до 7,15), което
определя варирането като незначително (табл. 2). Ширината на плода е показателят, по който се
извършва окачествяването по европейските стандарти (Директива 93/798 ЕС). Ето защо
проследяването на варирането по този показател е важно. При нашия опит не се установява по-голям
размах на вариране за ширината на плода и при двата сорта. Малкият размах на вариране и ниските
стойности на изчислените вариационни коефициенти при всички варианти показват, че размерите на
плодовете са сравнително постоянни величини, върху които не оказват съществено влияние начините
на отглеждане и климатичните фактори.
Таблица 2. Размери на плодове от лешниковите сортове Тонда Романа и Ран трапезундски,
отглеждани по различни начини, средно за периода 2006 – 2009 година
Начин на
отглеждане

Размер
(mm)

Ширина
Размах
на
вариране

CV
%

Размер
(mm)

0,6
0,7

Височина
Дебелина
Размах
CV Размер Размах
CV
на
%
(mm)
на
%
вариране
вариране
Тонда Романа
6,14 18,24
0,7
6,29
19,1
0,7
5,14
6,25
19,5
0,5
5,0
18,9
0,6
6,23

Храстовидно
Едностъблено
на собствен
Корен
Присадени на:
Английска
копулация
Омеговидно с
механична
ножица
Долепване

22,1
21,4

22,4

0,1

4,05

20,1

0,3

4,92

19,5

0,8

6,31

22,0

0,2

4,29

19,6

0,4

5,11

18,7

0,5

5,04

21,7

0,2

4,35
19,8
0,6
Ран трапезундски

6,24

18,5

0,7

5,89

Храстовидно
Едностъблено
на собствен
Корен
Присадени на:

14,8
15,1

1,3
1,0

7,15
6,12

6,93
7,02

14,1
13,6

0,7
0,8

0,83
0,95

19,0
19,5

0,7
1,0
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Английска
копулация
Омеговидно с
механична
ножица
Долепване

15,4

1,1

6,98

20,1

0,5

6,11

14,7

0,7

1,1

15,0

0,8

6,45

20,2

0,6

6,53

13,9

0,6

0,90

14,9

1,1

6,93

20,1

0,7

6,74

14,2

0,5

0,63

Средното тегло на плода и на ядката са важни стопански и помологични показатели, въпреки
че не влияят при окачествяването на плодовете. Стойностите на вариационните коефициенти
определя варирането при сорт Ран трапезундски като незначително, а при сорт Тонда Романа – като
средно. По-голямото вариране при втория сорт се обяснява с наличие на празни плодове и такива с
неохранена ядка.
Средното тегло на ядката на изучаваните сортове е в граници от 1,0 до 1,4 g (табл. 1).
Стойностите на вариационните коефициенти са сравнително големи, което определя варирането като
средно. Плодовете на сорт Тонда Романа се отличават с по-голям размах на вариране и с по-високи
стойности на вариационните коефициенти по двата разглеждани показателя, свързани с теглото.
Получените резултати от нашия сравнителен опит не потвърждават изводите направени при подобно
изследване, при което се доказва, че присадените върху C. colurna L. лешникови сортове формират
по-едри плодове, с по-голямо средно тегло на ядката и плода (Miletic et al, 2009). За нашия
експеримент това условие е валидно само при показателя среден добив от дърво, а при другите
отчитани показатели няма статистически доказани разлики. Климатичните фактори за разлика от
начините на отглеждане, оказват по-значително въздействие върху средното тегло на ядката,
отколкото върху размерите на плода. Тези фактори влияят съществено и върху протичане процесите
на опрашване и оплождане. Доказателство за това са и по-високите стойности на вариационните
показатели.
Това ни накара да проследим влиянието на относителната влажност на въздуха през месеците
юни, юли и август върху теглото на ядката и плодовете. Проучено е само въздействието на
относителната влажност на въздуха, защото това е най-важният от климатичните фактори, които
влияят при оформянето и нарастването на плодовете и ядките (Недев и др., 1983). Установява се, че
през месец юни влажността на въздуха влияе положително върху теглото на плодовете и от двата
сорта (r от 0,621 до 0,798), а през месеците юли и август – незначително (r от 0,274 до 0,352).
Средното тегло при проучваните сортове проявява най-силна зависимост от относителната влажност
на въздуха през месец юли (r от 0,726 до 0,894), по-слаба през месец август (r от 0,414 до 0,501) и
незначителна през месец юни (r от - 0,137 до 0,271). По-чувствтелен към влажността на въздуха по
разглежданите показатели се оказва сорт Ран трапезундски, което се обяснява с произхода му. При
проследената зависимост не трябва да изключваме и влиянието, което оказва подложката от
дървовидна леска в насока подобряване на сухоустойчивостта на присадените сортове.
Групиране и окачествяване на плодовете по изискванията на Европейския съюз
Получените средни данни за размера на плодовете показват, че сорт Ран трапезундски
формира сравнително еднородна продукция, като плодовете му се сортират в две групи. (табл. 3).
Таблица 3. Сортиране по фракции и окачествяване по размер (mm) на плодове от лешниковите
сортове Тонда Романа и Ран трапезундски, средно за периода 2006 – 2009 година

Сортове

Тонда
Романа
Ран
Трапезундс
ки

130

поголеми
от 22 mm
%

60
-

20 – 22
mm
%

30
-

18 –
20
mm
%

16 18
mm
%

Размер (mm)
14 –
12 –
16 mm
14 mm
%
%

помалки
от 14
mm
%

клас
„Екстра”
%

клас
I
%

10

-

-

-

-

90

10

-

60

40

-

-

60

40

По отчитания показател плодовете на сорт Тонда Романа се характеризират като едроплодни,
като почти всичките му плодове до (90%) покриват критериите за клас „Екстра” по размер. В клас І
се отнасят 40 % от плодовете на сорт Ран трапезундски. Данните по сортове през последните две
години от проучването не се различават съществено. Резултатът от окачествяването на плодовете
показва, че проучваните сортове имат биологичен потенциал да формират продукция, която в поголямата си част се отнася към клас „Екстра” и клас І при спазване на необходимата агротехника,
независимо от начина на отглеждане. Дефектите в характеристиките на черупката при двата сорта са
в рамките на допустимите граници за съответния клас. Плодовете на сорт Тонда Романа се отнасят в
четири групи според теглото и имат от 60 до 80 % много големи плодове. (табл. 4). Преобладаващата
част от плодовете (60 %) на сорт Ран трапезундски са много малки. Проучваните сортове се
разпределят според теглото на плода по групи, както следва: Тонда Романа – голям и Ран
трапезундски – много малък. Установява се, че при сорт Тонда романа значителна част от плодовете
(от 41 до 63 %) принадлежат в група с по-едри плодове, отколкото, ако са оценявани по средното
тегло на плода. Това е важна информация, която трябва да се има предвид при помологичното
описание на сорта.
И при двата сорта по ядките няма остатъци от съединителна тъкан и не се установява наличие
на двойни, спаружени, гранясали и сбръчкани ядки. Посочените характеристики значително
повишават качеството на ядките.
Таблица 4. Групиране на плодове от лешниковите сортове Тонда Романа и Ран трапезундски по
средно тегло (g), средно за периода 2006 – 2009 година
Сортове
много
голям
над 3 g
%
Тонда Романа
Ран
трапезундски

60
-

голям
2,6 – 3 g
%

10
-

среден
2 –2,5 g
%

10
10

Групи
малък
1,6 –1,99 g
%

20
30

много
малък
под 1,5 g
%
60

средно
тегло на
един плод
(g)
2,8
1,6

Заключение
Вариантите с присаждане върху дървовидна леска от двата сорта формират по-добър добив, с
по-качествени плодове, в сравнение с тези с храстовидно и едностъблено отглеждане на собствен
корен. При проучваните сортове най-силно варира средното тегло на ядката, следвано от средното
тегло на плода, а варирането в размера на плодовете е незначително. Климатичните фактори за
разлика от начина на отглеждане оказват по значително въздействие върху средното тегло на плода и
на ядката, отколкото върху размерите на плода. Плодове на двата изпитвани сорта покриват
критериите за клас „Екстра” от 60 до 90 %, а останалите – за клас І, според изискванията на ЕС.
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ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN VARIOUS PARTS OF PRILEP TOBACCO DURING
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Abstract: Investigations of economic importance of C, H, O and other micro (N, P, K, Ca, Mg, S) and
macro elements (B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) revealed that the elements C, H and O constitute 90% of dry
matter and the other elements, which are easily movable, significantly affect the quality of tobacco leaves.
The contents of these elements and heavy metals vary in various parts of tobacco plant (leaf, root, stalk).
Leaves, stalks and roots of varieties P 12-2/1, P 112-2/1, P 146-3/2 and P 23 were dried at 750C and content
of the elements (K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, Cd, Pb) was assessed on Atomic absorption spectrophotometer
(AAS Varian 220). The aim of this work was to study the content of biogenic elements and heavy metals in
some varieties of Prilep tobacco, especially in the leaf, with reference to their usability in cigarette
manufacture. It could be seen from the results that the contents of biogenic elements and heavy metals
differs, depending on the parts of the plant and on tobacco variety. The content of Cd ranges from 0.00005
mg/g in roots to 0.172 mg/g dry matter in leaves and the content of Pb from 0.05 mg/g in roots to 0.148 mg/g
dry matter in leaves.
Key words: tobacco, microelements, havy metals, varieties
Introduction
The high concentration of heavy metals in tobacco has a negative impact on human health and for
this reason smoking has been considered as serious problem. Miner (1997) reported that tobacco plants are
large accumulators of macro and micro elements, especially of heavy metals. Still, the quality of tobacco
depends on the balance of minerals, i.e. on the change of their content in different parts of tobacco plant.
From his investigation on the economic importance of C, H, O and other macro- and micro elements (N, P,
K, Ca, Mg and S) and (B, Mn, Cl, Cu, Fe, Mo, Zn), Barney (1989) concluded that the elements C, H and O
account for 90 % of dry matter, while others, which are more easily removable, significantly affect the
quality of tobacco leaves. The content of these elements and heavy metals differs in different parts of
tobacco plant (leaves, stem and roots). According to Adamu et al. (1996), deposition of heavy metals,
especially that of Cd, is higher in leaves than in roots. However, the heavy metals content largely depends on
the type of tobacco, environment in which tobacco is grown, industrial development of the environment, soil,
climate, etc. The main goal of our investigation was to study the content of biogenic elements and heavy
metals in several varieties of Prilep tobacco, especially in the leaves, taking into account their usable value in
cigarette production.
Material and methods
The trial was set up on coluvial - deluvial soil in the Experimental field of Scientific Tobacco
Institute – Prilep. The investigation included several tobacco varieties of the type Prilep (P 12-2/1, P 112-2/1,
P146-3/2 and P 23). Leaves, stalks and roots were dried at 750C and the content of investigated elements
was assessed on atomic absorption spectrophotometer (AAS Varian 220). Samples were previously burned
by the method of wet combustion in a mixture of HNO3:HCl:H2SO4=40:1:0.25.
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Results and discussion
The best source for accumulation of heavy metals in plants is the media in which they are grown
(soil, air, mineral solvents, etc.). Some heavy metals like Cu, Zn, Mn and Fe are essential for plants, but
many of them have significant impact on phytophysiological processes. Plants grown in media with high
heavy metals content can easily accumulate it, and this is also valid for tobacco. Still, the content of macroand microelements, especially that of heavy metals, in different parts of the plant is different. Figures 1, 2
and 3 show the Ca, K, Mg, Mn, Zn, Fe, Cu, Cd and Pb contents in the leaf, root and stalk of investigated
tobacco varieties.
Ca is present in large amounts in the plants. It is one of the elements that enter into the composition
of proteins, chlorophyll and in many cell organelles, playing important role in some enzymatic processes. It
is found in the highest quantities in the leaves, but also in stalks and roots (Sarić 1987). In our investigation,
calcium content in leaves varied from 36.31 ( P12 - 2/1 ) to 41,91 mg/g (P146 - 3/2). Ca content in stalks and
roots was significantly lower, ranging from 3,47 mg/g in the stalk to 5.95 mg/g in the root (P112-2/1).
K is essential element for plant growth. It is extracted in large quantities from the soil and it largely
affects plant vigorosity. It is especially necessary for tobacco plant and directly affects its flavor (Dorothy
Day, 1940). The lowest K content in the investigated varieties was found in roots, ranging from 6.16 mg/g
dry matter in P23 to 8.35 mg/g dry matter in P146 - 3/2.
Mg is an integral part of the chlorophyll molecule, which is responsible for photosynthesis. Mg is
also an important element in the metabolism of carbohydrates, enzyme activator in the synthesis of nucleic
acids DNA and RNA. The lack of Mg results in dry and weak leaves. The balance of Mg content in tobacco
plant is very important during the combustion. Black ashes indicate a lack of Mg. In our investigation, the
Mg content in different parts of tobacco plant ranged from 0.041 mg/g (P23) in the root to 1.46 mg/g dry
matter (P12 - 2/1) in the leaves. This means that the content of Mg in different parts of tobacco plant is
varying and primarily depends on the genotype of the plant itself.

Fig. 1. Content of elements Ca, K, Mg – mg/g dry matter
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Fig. 2. Content of elements Mn, Zn, Fe – mg/g dry matter

Fig. 3. Content of elements Cu, Cd, Pb – mg/g dry matter

Mn, Zn and Fe are highly important biogenic elements for growth and development of tobacco. Although
present only in trace concentrations, they play an important role in metabolic processes of plants. The Mn,
Zn and Fe contents in our investigations varied depending on the organ that was tested. The Mn content in P
12 - 2/1 ranged from 0.002 mg/g dry matter in the stalk to 0.03 mg/g dry matter in the leaves. The content of
zinc in P 23 ranged from 0.001 mg/g dry matter in the leaves to 0.02 mg/g in the stalk. The Fe content varied
from 0.01 mg /g dry matter in the leaves of P 12 - 2/1 to 0.373 mg/g dry matter in the root of P 146 - 3/2. The
results of our investigation on Fe content correspond to the literature data, by which the highest
concentration of this element is found in the roots (44 %), and the lowest in the stalks (Saric 1987). This is
especially important having in mind the role of iron in chlorophyll synthesis. Data on the content of Pb, Cu
and Cd in different organs of the plant are displayed on Figure 3. Pb, Cu and Cd are trace elements that have
no significant influence on photosynthetic processes in plants. Their content mostly depends on the level of
industrial development of the environment in which plants are grown. Because the region of Prilep is not
known for some major industrial facilities, the content of these elements is very low both in soil and in plants
(tobacco), which are the major accumulators of heavy metals. The content of Pb ranges from 0.55 mg/g dry
matter in the root of Prilep 23 to 0.143 mg/g dry matter in the leaf of P12-2/1. Cd is found in trace quantities
in the root of all varieties investigated and reaches up to 0.172 mg/g dry matter in the leaves of P146-3/2.
The content of Cu is somewhat higher than that of Cd, ranging from 0.001 mg/g dry matter in the leaves of P
23 to 0.009 mg/g dry matter in the root of P 12 - 2/1.
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Conclusions
From the obtained results it can be concluded that the content of biogenic elements and heavy metals
in different parts of tobacco plant is different, depending on the variety of tobacco, which indicates the
presence of genetic specificity of mineral nutrition among certain varieties, inbred lines etc.
The heavy metals content ranges from 0,00005 mg/g Cd in the root to 0,172 mg/g dry matter in the
leaf, and 0,005 mg/g Pb in the root to 0,148 mg/g dry matter in the leaf.
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Abstract: The common tobacco mosaic virus and black shank disease can cause severe
economic loss to tobacco production in some microregions of R. of Macedonia and in other tobacco
producing countries worldwide. Considering the actuality of the problem, by means of generative
hybridization a number of oriental lines with high resistance to the above mentioned diseases have
been created in Tobacco Institute-Prilep. Five of these lines and varieties were included in
investigations carried out in the Experimental field and in Bio-laboratory of the Institute. Three of
them had high resistance to TMV and black shank, one had high resistance to TMV and medium
resistance to black shank, while the standard variety YV125/3 was susceptible to both diseases. The
resistant lines can be used as a starting material in hybridization, for creation of new tobacco
genotypes resistant to the economically important diseases.
Key words: tobacco, disease, common mosaic virus, black shank, oriental varieties, lines

Introduction
Each year a large number of diseases of different origin (viral, bacterial, pathogenic, etc.) cause
severe damages to tobacco yield and quality. Tobacco mosaic is the most widely spread viral disease in the
world. If the infection occurs immediately after transplanting, 50 to 100 % of tobacco plants may be infected,
the yield may decrease by 30% and the total value of tobacco by 50 % (Mickovski, 1984; Dimitrov, 2003).
The virus is difficult to be controlled because of its adaptability, heat resistance, unusual ability for
modification and rapid replication in leaf tissue (Trancheva, 2008). The danger becomes even greater
knowing that no chemical product can prevent the occurrence of disease and that the only possibility left is to
take preventive measures. Black shank is another economically important disease on oriental tobacco. In
years with favorable conditions for its occurrence it can cause severe damage to the mass tobacco
production. A number of authors reported epiphytotic occurrence of the disease in many regions, with
enormous damage caused to tobacco industry (Mickovski 1984, 1988; Trancheva-Petkova, 2001; Gelemerov
2005; Taškoski et al. 2008; Dimitrieski et al. 2011, 2012; etc.). The pathogen persists in the soil for a long
period of time, which makes more difficult the application of chemicals in disease control. Bearing in mind
the importance of the problem, our investigations were directed towards creation of new resistant varieties
and lines of oriental tobacco. A number of oriental lines with high resistance to TMV and black shank have
been obtained, but subject of this study are 4 lines of Yaka tobacco, compared with the standard variety YV
125/3.
Material and methods
Investigation was carried out in Biological laboratory of Tobacco Institute - Prilep in 2010, with the
following varieties and lines of oriental Yaka tobacco: Yk l 20-23/10, Yk l 22-82/10, Yk l 301/23 and Yk l
123 -82. The newly created resistant lines included in investigation were obtained by intrapecies
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hybridization, using introduced resistant varieties and local non-resistant oriental varieties and lines.
Resistance of the plants from hybrid progenies was determined by artificial inoculation. For assessment of
TMV resistance, 25 plants of each line and variety were planted in pots and inoculated.
Juice from mosaic-infected tobacco plants was used for inoculation, according to the method of
Ternovsky 1965, (cit. by Tranceva, 15 ). The juice from infected leaves was heated for 12 minutes in water
bath at 80 0 C, in order to inactivate all other viruses, e.g. cucumber mosaic virus (CMV) and Potato Virus Y
(PVY ). Observations were made between the 7th and 10th day of inoculation, after the appearance of local
necrotic spots on resistant plants and mosaic patterns on the leaves of susceptible plants.
Tobacco plants were transplanted in pots on 14.06.2010, with 24 plants for each cultivar.
Pure culture of the fungus Phytophthora parasitica var. nicotianae obtained from naturally infected
tobacco plants was used as inoculum. The fungus was sown on potato-dextrose agar and incubated at a
temperature of 25oC in a period of 15 days. Isolate P 25, race 0 of the pathogen was used in the trial.
Tobacco plants were inoculated with suspension prepared from the fungus culture of one petri-dish, mixed in
100 ml distilled water.
Each plant was injured in the root system prior to inoculation. For easier infection, a knife was used
to cut soil and root system around the stalk (Tashkoski, Pejcinovski 2002). After that, 30 ml of the prepared
suspension was added to each plant by watering, and 30 ml distilled water was added to control plants.
Inoculation was performed on 13.07.2010.
First symptoms of the disease, expressed through wilting of the leaves, appeared 4 days after
inoculation. During the vegetation, several readings of the infected plants were made, and the last assessment
was done on 01. 09. 2010. The ratio between the number of infected plants and the total number of observed
plants was used to assess disease intensity of each cultivar, expressed in percentages. The index of disease in
investigated cultivars and in the check was used to calculate the index of resistance according to Abbott’s
formula. Based on this index and by the scale of Kutova (cited by Trancheva, 2000), with minor corrections,
all varieties are classified into 5 categories:
0 – highly resistant - no visible infection
1 – resistant - 10% infected plants
2 – moderately resistant - 40% infected plants
3 – susceptible - 50% infected plants
4 – highly susceptible - 50% - 100% infected plants
Results and Discussion
According to the results of investigations presented in Table 1, the four newly created lines (Yk l
123-82, Yk l 20-23/10, Yk l 22-82/10 and Yk l 301/23) are resistant to TMV. After inoculation with
infective juice, 100 % resistance to TMV was determined in these plants, while in the standard variety YV
125/3 all of the plants were infected and showed systemic reaction to TMV.
Dimitrieski, Miceska (2010) made two assessments on the occurrence and spread of the disease in
top leaves and suckers during the growing season of tobacco in field. They reported that no symptoms of
TMV virus were observed in lines Yk l 123-82 and Yk l 301/23, neither in harvested nor in non-harvested
plants, while the standard variety YV 125/3 was determined as susceptible to the virus.

Table 1 –TMV resistance in lines and varieties of Yaka tobacco
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Varieties-lines

Number of
transplanted
plants

Number of
investigated
plants

Number of
inoculated
plants

Resistant
plants, %

YV 125/3 ∅
Yk. l. 123-82
Yk. l. 20-23/10
Yk.l..22-82/10
Yk.l..301/23

25
25
25
25
25

25
24
25
23
25

25
24
25
23
25

0
100
100
100
100

According to the results on the resistance to black shank in conditions of artificial inoculation (Table
2), out of the 5 cultivars and lines of oriental tobacco included in investigations, 3 lines were highly resistant
(Yaka l. 20-23/10, Yaka l. 22-82/10 and Yk l.301/23) . These plants showed 100% resistance, i.e. no
symptoms of disease appeared during the growing period, up to 01.09.2010.
After inoculation with suspension prepared from the fungus culture, line Yaka l.123-82 was
estimated as moderately resistant (index 2).
The standard cultivar, (as non-resistant control) Yv. 125/3 was rated as highly susceptible (index 4)
to the pathogen (Phytophthoraparasitica var. Nicotianae). In this cultivar, the percentage of infected plants
after inoculation was 87.5%.
The above results point out to the existence of differences in the level of resistance. According to our
findings from previously conducted research (Tashkoski, Gveroska, Dimitrieski, Miceska, 2008), these
differences depend on the resistance of the investigated cultivars and virulence of the isolates.Thus, out of
13cultivars investigated, only Rila82 showed the highest level of resistance, from 75% healthy plants in the
more virulent isolates (P2 andP10) to 100% in the less virulent isolate (P13). Similar resistance was observed
in Krumovgrad 58, which showed slightly higher susceptibility towards the more virulent isolate (P. 10).
In creation of black shank resistant cultivars, the following resistant lines canbe used in breeding
programs as components in hybridization:Yakal.20-23/10, Yakal.22-82/10 and Yaka l.301/23.
Table 2. Tobacco cultivars inoculatedwith a culture of Pytophthora parasitica var. nicotianae- greenhouse 2010

Varieties -lines

Inoculated
plants

Total No. of
infected
plants

Infestation,
%

Level of
resistance

Index

YV 125/3 ∅
Yk. l. 123-82
Yk. l. 20-23/10
Yk.l..22-82/10
Yk.l..301/23

24
24
20
24
20

21
4
0
0
0

87,50
16,66
0,00
0,00
0,00

12,50
83,34
100,00
100,00
100,00

4
2
0
0
0

0 – highly resistant- no visible infection
1 – resistant-10% infected plants
2 – moderately resistant - up to 40% infected plants
3 – susceptible - up to 50% infected plants
4 – highly susceptible - over 50% infected plants
Conclusion
From the investigations on resistance to common mosaic virus and black shank disease in Yaka
tobacco varieties and lines, the following conclusions can be drawn:
Three of the investigated lines (Yk l 20-23/10, Yk l 22-82/10 and Yk l 301/23) showed high
resistance to TMV and black shank, while the line Yk l 123-82 showed high resistance to TMV and medium
resistance (index 2) to black shank.
Standard variety YV 125/3 showed susceptibility to TMV and high susceptibility to black shank
disease.
The lines with high resistance to TMV and black shank will not only find their place in mass tobacco
production, but they can be used in hybridization as sources of resistance for creation of new resistant
varieties.
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SEA SAPROPELS
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Abstract: In experiment using unheated greenhouses was increased the yield of early tomato cv "Kom" by
seedlings grown in peat-perlite substrate with 20 g/kg sapropels and vegetation on alluvial-meadow soil
(Calcaric Fluvisol), as well as at median early tomato cv. "Robin, grown in peat-perlite substrate with 20
g/kg sapropels. Early standard yield at tomato cv. "Kom" was with 9.7% higher, and the total yield – with
9.2% higher than the control. At tomato cv. “Robin” total standard yield increased with 9.1% in comparison
to the control.
Abreviations AMS – Alluvial-meadow soil (Calcaric Fluvisol), PPS – peat perlite substrate
Introduction
Tomatoes are a favorite food for Bulgarian people. In our country, they are the main vegetable crops
as prevalent middle early and early production. Tomatoes for early and medium early production are grown
with preliminary preparing of seedlings. In plastic greenhouses are grown mostly hybrid early cultivars that
have high earliness , productivity and flexibility in low favorable conditions, such as poor lighting in the
beginning of vegetation , increased relative humidity, sudden temperature changes etc. Most suitable of
Bulgarian hybrids according to Mihov et all (2001) are “Jar”, “Balkan”, “Maritza 25”, “Prekos”, “Kom”,
“Rila” and others. For median early production the most used high stem tomato cultivars are „Ideal”,
„Triumph”, „Robin”, „Achi” etc. Growing a healthy and hardened seedlings is an important condition for
high yields and quality of plant production. The substrate composition is essential for the production of
quality seedlings, as it affects the biological potential of plants. For this purpose, are used peat-perlite,
manure-soil-peat, manure-soil substrates, mineral mixture for tomatoes and others. PPS is poor of nutrients.
By using the other, according to Hoitink et all (1997), there is a risk with manure in the substrate to fall
plant pathogens, which requires the seedlings to be treated additionally with fungicides. Furthermore, the
manure contains large amount of seeds that increases weeding after planting the seedlings. It is therefore
necessary substrates to be enriched with appropriate ameliorants.
In recent decades, the deep Black Sea sediments (sapropels) according Dimitrov et all (1988) are
the subject of special study by scientists and experts, due to their rich organic-mineral composition. Georgiev
(1995) has established that the marine sapropels improve the agrotechnical properties of soils and stimulate
the growth of plants. Besides organic matter according to Dimitrov et all (2000) sapropels contain over 25
needed for the plants vegetation macro- and microelements. Another important advantage according to
Dimitrov (2010 ) is the sterility of sapropels, due to their formation in lifeless hydrogen sulfide layer on the
sea bottom. According to Nikolov (2011) by rooting of mature clippings from Kazanlika oil-bearing rose,
the sapropels increase the growth and stimulate the rhizogenezis of the plants. The aim of present work was
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to increase the yield of early tomato cv. “Kom” and medium early tomato cv. “Robin”, by introducing of
Black Sea sapropels in the substrate used for seedlings and crop production.
Material and Methods
1. Elemental analysis
Sample sapropels, taken from a depth 1200 m was analysed for the content of Si, К, P , Ti , Аl, Са,
Na, N and P., as well as some microelements, as Fe, Мn, Mg, Сг, Mo, Cu, and heavy metals Zn, Ni, Pb.
They were determined in the form of oxides. An inductively coupled emission spectrometry (Jobni Yvon
Emission - JY 38 S. France) was used. The quantitative measuring was carried out with apparatus ICP.
2. Determination of pH and humus content
pH values (H2O) of the tested substrates, AMS and sample pure sapropels were determined using pH
meter, model OP-211/1, (ISO 10390). The humus content in the used soil (deep horizon 0-40 cm) and
sapropels was determined by the method of Turin (Trendafilov et all, 2007)
3.Greenhouse experiment
Experiments on early tomato cv " Кom" and middle early tomato cv " Robin " in the two studied
years were carried out in unheated greenhouses at the experimental field of Plovdiv Agricultural University.
4. Experiment with early tomato cv."Kom"
Tomato plants in a phase fourth leaf were planted out on the 8th of March in pots, weighing 350 g,
with PPS in a ratio peat : perlite 2:1. The substrate in Variant 1 was enriched with pre-sieved through a 1 mm
screen air dry marine sapropels in an amount 20 g/kg. During the incubation period the mixture was
periodically watered and stirred. After a month tomato plants were planted out in the pots. For control were
used tomato plants in substrate without sapropels. Feeding of the seedlings in the both substrates was made
a week after planting with a dose 1 g ammonium nitrate per plant. The seedlings were planted out on a
permanent place in beds on the 10th of April. The type of soil used was AMS (Calcaric Fluvisol).
Fertilization of the soil with superphosphate and potassium sulphate was done with the last treatment of soil
at doses backing respectively 15 and 10 kg/da active substance. For watering was used a drop irrigation
system. The experiment was carried out in four replications, each of them with 8 plants in a scheme 60 x 80
x 30 cm by using a wire construction. On the both sides were planted additionally two plants for security.
During the growing season were made the necessary agro-technical activities under the technology for early
production of tomatoes. Plants were formed in one stem to phase four wrist. by using of wire construction.
Feeding with ammonium nitrate was done three times at a fertilizing norm 48 kg/da (12 g per plant). The
first feeding was done a week after planting the seedlings, the second - in the phase ”flowering” and the
third - in the appearance of the first redness on the fruits. Seven harvests were made - early standard
production, including the first three harvests to the 20th of June and standard total yield to the end of July.
The results obtained were compared to the control.
5. Experiment with middle early tomato cv “Robin “
For the purposes of the study a model experiment was carried out. Seedlings of tomato plants cv
“Robin“ with equal biometric indicators were planted on the 3th of May in greenhouse conditions in 1 m
large beds with PPS at a volume ratio peat : perlite = 1:1. The depth of the beds was 40 cm. In variant 1 the
substrate was enriched with pre-sieved through a 1 mm screen marine sapropels in an amount of 20 g/kg.
The control plants were plant in substrate without sapropels. Experiment was carried in four replications,
each with eight plants in a scheme 60 x 35 cm. On the both sides were planted additionally two plants for
security. Fertilization with superphosphate and potassium sulphate was done with doses 20 kg/da and 12
kg/da active substance. During the growing season were made all necessary agro-technical activities. The
plants were formed in one stem in phase “five wrist” by using of wire construction. Feeding with ammonium
nitrate was made three times at a fertilizing norm 54 kg/da (15 g per plant). The first feeding was done at the
beginning of May, a week after planting of seedlings, the second - in the beginning of June in phase
flowering and the third in July when appeared redness at the first tomatoes.. For watering was used a drop
irrigation system. The yield of standard tomato fruits was calculated on the base of eight harvests in the
period July-September. The result obtained was compared to the control.
6. Statistical data analisis
The statistical processing of the obtained experimental data from the two investigated years at the
two ciltivars of tomato was made with the program “BIOSTAT”.
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3. Results and Discussion
The data from the elemental analysis of sapropels are shown at table1.The content of macro- and
microelements was established, calculated as oxides. The results obtained show that the content of calcium
- 154,6 g/kg , calculated as CaO is more than its content in the most soil types. The content of some other
basic elements as Mg, Mn, Fe, as well as some other necessary for the plants micro elements as Cr, Mo, Cu
etc. exceeds their content in different types of soils. The lost by heating (1273 K) was 199.7 g/kg, due to a
presence of organic matter and carbonates (table.1)
Table 1. Chemical composition of Black sea sapropels
Content of
Сг2O3
(g/t)
50
CuO
(g/t)
36.6
SiO2
(g/kg)
397.6
MgO
(g/kg)
26.8

N, P, humus, micro- and macroelements
MoO3
ZnO
MnO
PbO2
(g/t)
(g/t)
(g/t)
(g/t)
36.4
65.8
383.4
28.2
NiO
P
N
EC
(g/t)
(g/kg)
(g/kg)
(mS/cm)
49.8
9.6
25.4
14.7
TiO2
Al2O3
FeO
MnO
(g/kg)
(g/kg)
(g/kg)
(g/kg)
7.0
117
45.6
0.4
CaO
Na2O
K2O
Loss,g/kg
(g/kg)
(g/kg)
(g/kg)
by 1273 K
154.6
21.3
18.3
199.7

The experimental data about tomato fruits production cv. Kom are shown in tables 3,4. The
difference in the early yield was 9.7% , compared to the control variant( table 2). In the total yield of
standard fruits the difference between Variant 1, containing sapropels and the control was somewhat less
expressed - with 9.2% higher. (table 3) The yield of standard fruits in the four trial replications and median
value of early tomato is shown in fig.1. The differences between Variant 1 and the control in the early and
total yields of standard tomato fruits are well warranted.(tables.3,4)
Table 2. Content of humus and pH of AMS, PPS and PPS-sapropels mixture
№

Sample

1
2
3
4

AMS
PPS
PPS+sapropels
Sapropels

pH after months
1
2
3
1
2
3
7.24
7.19
7.17
5.80
5.68
5.72
7.22

Humus
(g/kg)
19,0

68.6

Table 3.Early yield of standard tomato fruits,cv.Kom
Variants
Control
Variant 1
GD 5%
GD 1%
GD 0.1 %

Early yield of standard tomato fruits
kg/da
% to control
+-D
3010
100
0
3291
109.7
+281
113
163,7
245.6

rate
4
1

The total yields of standard fruits cv.Kom in the four studied replications and median value of
tomato fruits are shown in fig.1. The differences are well warranted (tables 3, 4). The total yield of standard
tomato fruits cv.Robin is illustrated in table 5. The differences are well warranted. In Variant 1 the yield
was with 9.1% higher than the control. The yields in the four trial replications and the median value are
shown in fig.2. The effect of marine sapropels on early tomato fruits production, is most probably due to
grow regulating properties of sapropels, containing organic matter – salts of humic-, fulvo acids etc.
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Table 4. Total yield of standard tomato fruits, cv.Kom
Variants

Total yield of tomato fruits
% to control
+-D
100
0
109.2
+667

kg /da
7750
8417
252.6
365.8
548.7

Control
Variant 1
GD 5%
GD 1%
GD 0.1
%

rate
4
1

The total yields of standard fruits cv.Kom in the four studied replications and median value of
tomato fruits are shown in a fig.1. The differences are well warranted (tables 3, 4). The total yield of
standard tomato fruits cv.Robin is illustrated in table 5. The differences are well warranted. In Variant 1 the
yield was with 9.1% higher than the control. The yields in the four trial replications and the median value
are shown in a fig.2.
2200

kg/da

2100
2000

Control

1900

Variant I

1800
1700
1

2

3

4

5

Variants

Legend: 1-4 Replications. 5. Median value
Fig.1. Yield of standard fruits in the four replications
and median value of early tomato, cv.Kom.
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2150
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2050
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Variant I
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1950
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1850
1

2

3

4

5

Var iants

Legend: 1-4 Replications. 5. Median value
Fig.2. Yield of standard fruits in the four replications
and median value of tomato,cv.Robin.

Should take into account the influence of marine sapropels on the pH value in the used substrates.
The results obtained show that sapropels in an amount 20 g/kg neutralize the acidity of the both substrate
used from 5.8 to 6.76 pH units after month and to 7.02 pH after three months incubation in the PPS (table 2)
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Table 5.Total yield of standard tomato fruits, cv.Robin
Variants
Control
Variant 1
GD 5%
GD 1%
GD 0.1 %

kg /da
8622
7940
139.7
202.3
303.5

Total yield of tomato fruits
% to control
+-D
rate
100
0
4
109.1
+692
1

The effect of marine sapropels on the early tomato fruits production, was most probably, due to a
presence of some organic substances with grow regulating properties, stimulating the ripening of tomato
fruits. It is reasonable to assume that partly the established biological effect was due to additional
introduction of macro-, micronutrients and other substances of in the soil medium that actively improve and
stimulate physiological activity of plants.(table 1,2)
Conclusions
Experimental data of the studies show that the marine sapropels adjust the acidity of used PPS and
increase the biological potential of tomato plants at seedlings production and during the growing season at
median early tomatoes. The marine sapropels can successfully be used as natural fertilizer for soils and
substrates using for tomato crop production.
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INFLUENCE OF HARVESTED AREAS OF OILSEED RAPE
ON HONEY BEE POPULATION IN BULGARIA
Petar Kirovski, Institute of Agricultural Economics Sofia
Vassil Stoychev, Institute of Agricultural Economics Sofia
Summary
In recent years, there is a decrease in the honeybee population in Bulgaria. In purely
economic terms, the loss of biodiversity caused by the decline in honeybee population will be
measured and compared from now on. From an environmental perspective, the loss of
biodiversity for many ecosystems inhabited by bees leads to loss of stability and sustainability
for different types of ecosystem services.
The aim of this article is to look for influence and impact between human activity - in
this case growing of oilseed rape and development of bee population in Bulgaria. Relationship
has been found between the steadily decreasing number of colonies with the increase in the
areas under rapeseed. It has been shown that the increase in the area under oilseed rape is a
factor which directly affects the number of colonies poisoned.
Keywords: bee colonies, oilseed rape, biodiversity, insecticides
Увод
Тенденциите при производството на рапица са за значително увеличаване на засетите
площи, както в нашата страна, така и в световен мащаб. До 2001-2002г. тази култура почти не е
застъпена в земеделието на страната ни. Нейното икономическо значение, като алтернативна
маслодайна култура, непрекъснато нараства в резултат на широкия спектър на продуктите,
които се получават от нея. Освен това рапицата заема важно място в сеитбообръщението на
културните растения. Основните фактори, довели до бързото и стабилно нарастване на
площите засети с рапица са фактите, че рапицата е един от основните източници за
производство на биогорива, рапичното масло е заместител на естествените мазнини при храна.
Може с успех да се използва като зелен фураж и се отличава с високо протеиново съдържание в
кюспето. Дълбоката и бързо растяща коренова система на рапицата подобрява структурата на
почвата и подобрява нейната водопродуктивност и аерация. Сравнително ранния период на
нейното прибиране прави рапичната култура добър предшественик за много други култури.
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В технологично отношение рапицата има редица специфики по отношение на срокове на
сеитба и изисквания при нейното отглеждане. Растителната защита при рапицата е основен
фактор за получаване на оптимален добив. Най-разпространени и икономически важни
неприятели по рапицата са: рапична листна оса (Athalia colibri), рапичен цветояд – (Meligethes
aeneus), рапичен бръмбар (Entomoscelis adonidis), рапична стъблена бълха (Psylliodes
chrysocephala), стъблен скритохоботник (Ceuthorrhynchus napi Gyll), черен рапичен
скритохоботник (Ceuthorrhynchus picitarsis Gyll), зелев стъблен скритохоботник
(Ceuthorrhynchus quadridens Pz), галообразуващ зелев хоботник (Ceuthorrhynchus pleurostigma
Marsh) и шушулков хоботник. Борбата към тези неприятели се осъществява на
разпространените до момента перитроидни и органофосфорни препарати. През последните
години, неоникотиноидите препарати използвани за растителна защита на рапицата са найбързо нарастващият клас инсектициди в модерната земеделска практика за защита на културите
от вредители, с широко разпространена употреба срещу широк спектър смучещи и някои
гризящи насекоми, поради което са намерили широка употреба през последните години.
Неоникотиновите инсектициди са аналози на никотина, създадени по синтетичен път през
90-те години на ХХ век. За този сравнително нов клас пестициди става известно, че са токсични
в много по-малки количества от останалите и са устойчиви в околната среда в продължение на
месеци, дори до 1 година, което е много по-дълъг период, в сравнение с останалите пестициди
(Jacobsen, 2008). Тяхната широка употреба за обработване на семена и почва започва в началото
на 90-те години на миналия век. Те могат да бъдат прилагани също и за третиране на културите.
Познати са седем типа неоникотинови инсектициди: ацетамиприд, клотианидин,
динотефуран, имидаклоприд, нитенпирам, тиаклоприд, тиаметоксам. От тях, клотианидин,
имидаклоприд, и тиаметоксам притежават сходна остра токсичност спрямо пчелите.
Ацетамиприд и тиаклоприд са структурно различни и са с далеч по-слаба остра токсичност.
Най-характерните особености на неоникотиноидите са: лесното им проникване в растенията
поради високата им разтворимост във вода; устойчивостта им в околната среда;
невротоксичният им ефект - действат на централната нервна система на насекомите;
абсорбират се от корените и листата на растенията и активните субстанции на пестицидите
навлизат в тъканите на третираните растения през васкуларната им система. Те остават в
растенията за дълъг период от време и отравят насекомите, които се хранят или влизат в
контакт с тях, поради което тези инсектициди се смятат за по- ефективни от останалите.
Насекомите – опрашители, в това число медоносните пчели, са изключително важни
обитатели на екосистемите, поради ценната роля която имат за тяхното нормално
функциониране. Освен производството на мед и други полезни за човека продукти, огромна е
тяхната роля за опрашването на редица видове култури, а също и диви видови растения, чието
съществуване е важно за биоразнообразието. Пчелите са главните опрашители на растенията и
според проучванията съставляват около 80% от тях. Поради това е важно да се разберат и да се
намалят факторите, причиняващи намаляването на пчелните популации (Gill еt al., 2012).
Намаляването на броя на медоносните пчели и различни диви видове пчели, които също се
считат за важни опрашители в земеделските и природни системи, представлява заплаха за
опрашването в глобален аспект. Идентифицирането и количественото определяне на
опрашването се извършва от различни видове опрашители и е предпоставка за успешното
изграждане и опазването на природата и начин за управление на растителните култури (Jauker
еt al., 2012).
Според Bommarco еt al. (2012), пчелите имат значителен принос при опрашване на
маслодайна рапица, което е довело до постигне на по-висок добив и качество на семената от
тази култура, в сравнение с опрашването от вятъра, което има голямо стопанско значение.
Според друго проучване (Abrol, 2007), медоносните пчели играят доминираща роля за
повишаване на добива от маслодайна рапица сред разнообразните опрашители и добивът на
семена от рапица и синап може да бъде удвоен чрез опрашване от насекомите. Опрашителите
не само повишават добива на културата, но също така допринасят за равномерното и ранно
формиране на шушулките. Следователно, планираното опрашване от медоносни пчели води до
повишена продуктивност и подобряване на другите показатели.
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Все по-нарастващите през последните години доказателства за намаляване на пчелните
популации в различни райони на света предизвикват голяма загриженост. (Изсл. център Опера,
2013) Инсектицидите от групата на неоникотиноидите са високо ефективни в борбата с
насекомните вредители и се прилагат успешно за борба с тях при земеделски култури, но
действието им засяга и полезните видове, каквито са пчелите. Редица проучвания от
последните години подозират връзката на намаляващата пчелна популация със засилената
употреба на пестициди, в това число неоникотиноидите, чиято висока ефективност ги прави
предпочитани от земеделските производители поради намаляването на дозата и честотата на
третиранията.
Основните пътища за експозиция на пчелите с пестициди са главно: директно напръскване
при третиране на културите, при преминаване през облак прах, отделен при засяването на
третирани семена и поглъщане чрез полена и нектара по време на храненето. Един от
вероятните начини за проникване на неоникотиновите инсектициди в цветовете на растенията
е при засяването на семена, предварително третирани с тях. Системният инсектицид
имидаклоприд е един от най-често използваните инсектициди в света при полски култури и
често се използва за третиране на семена, особено при царевица, слънчоглед и рапица.
Измерено е наличието на имидаклоприд в полски проби от царевица, по време на
поленообразуването и е установено, че най-високо е съдържанието му в мъжките цветове
(царевичната коса) - 6.6 μg/kg, по-ниско в стъблата и листата - 4.1 μg/kg и най-ниско - 2.1 μg /kg
в полена (Bonmatin еt al., 2005). Аналогично проучване (Bonmatin еt al., 2003) установява, че
когато са третирани, цветовете на слънчогледа и царевицата съдържат средна стойност от
около 10 μg/kg имидаклоприд. Това обяснява, че поленът от тези култури е замърсен в нива, за
които може да се предположи възможен вреден ефект върху пчелите.
По отношение ролята на пестицидите и в частност – неоникотиноидите, за намаляването на
пчелната популация, мненията в световната научна литература са противоречиви: че те имат
участие и също – че тяхната роля не е напълно доказана. Необходим е достатъчно обективен
научен подход, за да се изясни каква е връзката между нарастващата употреба на
неоникотиновите инсектициди и намаляването на медоносните пчели. безопасна за пчелите,
защото те не се хранят със соковете от листата на растенията. Освен директното токсично
действие на пестицидите върху пчелите, те имат и редица сублетални ефекти, които не
причиняват директно смъртта на насекомото, но нарушават нормалното функциониране на
пчелното семейство. Експериментално проучване, извършено чрез подлагането на пчелите на
нелетална експозиция от тиаметоксам и маркирането им с радиочестотен маркер показва, че е
причинена висока смъртност, поради отрицателния ефект, изразен в нарушена ориентация и
неспособност на пчелите да се завърнат в кошера след паша, което може да доведе до загиване
на цялото семейство (Henry еt al., 2012). Индиректният токсичен ефект на неоникотиноидите се
отразява и върху размера на пчелната колония. Извършено е проучване, в което колонии на
пчелата Bombus terrestris са обработени с имидаклоприд. Обработените колонии са показали
значително намалена скорост на растеж и 85% намаление на производството на нови майки в
сравнение с контролните колонии (Whitehorn еt al., 2012). Все по-нарастващата интензификация
на земеделието допринася за излагането на пчелите по време на тяхната паша на въздействието
на многобройни видове пестициди, при което са възможни комбинирани ефекти от тях. В
проучване се посочва, че хронична експозиция на земни пчели на два пестицида
(неоникотиноид и пиретроид) в реални концентрации, намалява ефективността на естественото
хранене (пашата), води до увеличаване смъртността при пчелите работнички и значителното
намаляване на потомството на колонията, което в краен резултат води до увеличаване
вероятността за загиване на колонията (Gill еt al., 2012). Токсичното влияние на
неоникотиновите инсектициди се изразява по различен начин при различните видове пчели.
Извършено е проучване (Cresswell еt al., 2012), целящо да установи ефекта на инсектицида
имидаклоприд (приложен в концентрации, 0.08 и 125 μg/l в захранващ сироп) при земни и
медоносни пчели (Bombus terrestris L. (Hymenoptera: Apidae) и Apis mellifera L. (Hymenoptera:
Apidae). При медоносните пчели не е наблюдаван неблагоприятен ефект по отношение на
храненето, придвижването и продължителността на живота. При земните пчели е наблюдавано
постепенно намаляване на храненето от 10 до 30%, при концентрация до 10 μg/l, но по
отношение способността им на придвижване и продължителността на живота не се наблюдават
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промени. Авторите предполагат, че медоносните пчели са по-добре адаптирани към
синтетичните никотиноиди (неоникотиноидите), тъй като предшествениците на тези пчели, в
еволюционно отношение са приспособили.
Позиция на Европейските държави относно забраната на неоникотиноидите
В светлината на новите научни и технически познания, ЕК счита, че са налице признаци,
че одобрената употреба на клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд вече не отговаря на
критериите за одобрение, предвидени от Регламент (ЕО) 1107/2009, във връзка с тяхното
въздействие върху пчелите и че високият риск за пчелите не може да бъде изключен, освен
чрез налагане на допълнителни ограничения.От 1 декември 2013 год. семената на определени
култури, които са били третирани с продукти за растителна защита, съдържащи клотианидин,
тиаметоксам и имидаклоприд, не се употребяват или пускат на пазара, с изключение на семена,
използвани в оранжерии.
Целта на настоящото изследване е да се потърси връзка между промяната в размера на
площите засети и реколтирани площи с рапица и броя на пчелните семейства в България.
Материал и методи на изследването
За установяване на връзка между динамиката на засетите площи с рапица и броя на
пчелните семейства е направен корелационен анализ / Коефициент на Pearson /
като са използвани и анализирани следните показатели:
- Реколтирана площ с рапица, ха
- Брой на пчелните семейства, бр.
- Унищожени пчелни семейства, бр.
xi  x yi  y
- Унищожени пчелни семейства от отравяне, бр.
i
Корелационния анализ е проведен на базата на следната формула:
2
2







 x  x   y  y 
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i

i

Получени резултати
При проследяване на динамиката на площите заети с рапица прави впечатление, че за
изследвания период от 2007 г. до 2011 г. е налице темп на непрекъснато увеличение. От около
500 000 дка през 2007 г. , през 2011 г. са реколтирани над 2 млн. дка с рапица. Най-много
площи с рапица са съсредоточени в Северна България. Проследявайки показателите общ брой
и унищожени в т.ч. от отравяне пчелни семейства, се забелязва трайна тенденция на устойчиво
намаляване на популациите и увеличаване на загиналите пчелни семейства. Както вече се
спомена в увода, категорично и абсолютно за тази тенденция не може да се приеме, че основна
причина е наситеността с пестициди на площите. Без съмнение за намаляването на пчелните
семейства влияят и други фактори като добри пчеларски практики и начин на отглеждане на
пчелите, конкретната година в метеорологично отношение, намаляваща заинтересованост от
страна на пчеларите, наличие на различни болести и др. Може да се твърди обаче, че
увеличената площ с рапица и свързаното с това насищане на площите с пестициди води до
увеличаване на брой на загиналите пчели причинено от отравяне. Няма как да се установи
точно до каква степен употребата на инсектициди по време на вегетацията на рапицата и
съвпадащото като време хранене на пчелите влияе върху поведението, здравословното и
цялостно жизнено състояние на пчелните семейства. За да може да се направи категоричен и
по-цялостен извод за това е нужно значително по-детайлно изследване при полски условия и
ясно контролирани варианти заложени в различни в климатично отношение ареали на
обитаване на пчелите.
Коефициент на Pearson
Резултатите от направения корелационен анализ показва, че стойността на коефициента
показващ връзката между две променливи – площи с рапица и брой на пчелните семейства
ясно показват висока степен на отрицателна корелационна зависимост. В конкретното
изследване между гореспоменатите променливи R = - 0,69, което статистически показва, че
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има зависимост между увеличаващата се площ с рапица и намаляване на пчелните семейства.
Причиността обаче не може да бъде единствено и само предмет на статистиката. Влияние може
да се търси и от други по-малко или повече оспорвани фактори влияещи на отглеждането на
пчелните семейства в нашата страна

Фиг. 1 Динамика в изменението в броя и загиналите пчелни семейства и реколтираните
площи с маслодайна рапица 2007-2012г.
Източник: МЗХ, „Агростатистика“

Фиг. 2 Динамика в изменението на общия брой пчелни семейства и изменение на
реколтираната площ с рапица
Източник: МЗХ, „Агростатистика“

Ако се разгледа зависимостта между площите с рапица и броя на загиналите пчелни
семейства по статистически райони прави впечатление, че на площите, където се отглежда наймного рапица е отбелязана и най – високата смъртност на пчелите.
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Фиг. 3 Динамика в изменението на общия брой пчелни семейства и изменение на
реколтираната площ с рапица по статистически райни през 2012г.
Източник: МЗХ, „Агростатистика“
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Заключение
На база на събраната информация е установено, че динамиката на площите засети с
рапица влияе върху броя и числеността на семействата на медоносните пчели.
Чрез използване на статистически метод (корелационен анализ) е доказано, че има
значима корелация между размера на площите с култивирана рапица в България и смъртността
при пчелните семейства, като това изследване е направено, както за цялата съвкупност пчелни
семейства, така и по статистически райони.
Данните показват най-висока смъртност при пчелните семейства в Североизточния
район през 2011 и 2012 г., което може да се дължи и на неблагоприятните климатични условия.
От направеното изследване можем да заключим, че е необходимо е да бъде извършено
задълбочено теренно проучване, за да се установи с точност какво е влиянието на
неоникотиновите инсектициди върху смъртността на пчелната популация, за да се изключат
други фактори - като болести, глад и лоша грижа от страна на пчеларите.
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Abstract: During the period 2011-2013 years in IPGR, Sadovo were conducted trial in greenhouse
with four varieties common winter wheat (Tr. aestivum L.). The subject of study were varieties Guinness,
Geya-1, Nikki and Katya that are created in IPGR. Тhe most drought resistance variety in Bulgaria, Katya
were used аs standard. Were carried biometric indices of productivity components and were examined yield
of plants subjected to drought during phases ear formation and grain filling. The same scheme of
examination was done for plants that are watered controlled throughout the whole growing season. Eight
drought tolerance indices including yield stability index-YSI, yield index-YI, stress tolerance index- STI,
geometric mean productivity-GMP, stress susceptibility index-SSI, mean productivity- MP, stress toleranceTOL, harmonic mean-HM were calculated. The indices were adjusted based on grain yield under drought
condition and normal conditions. From the obtained results for yield and drought tolerance indices the most
tolerant of drought was distinguished variety Guinness. It was showed better values than the standard Katya.
Likewise, the varieties Guinness and Geya-1 were characterized simultaneously with high yield potential and
good drought resistance. The variety Nikki was presented high yield potential, but it was showed the most
drought sensitive as compared with other varieties. The applied correlation analysis reveals by dehydration
and irrigation plants. In stressed plants there was high r ˃ 0.5 and significance positive association between
average grain weight per plant and the following biometric indices – above-ground mass, mass of central
spike, number of fertile tillers, plant height, last inter-nod length, grain number of plant, grain weight of
central spike and grain weight of other spikes, 1000 grains weight and harvest index.
Key words: winter wheat, drought resistance, drought tolerance indices, productivity components
Увод
Сушата е широко разпространена в много региони и причинява сериозни вреди на
обработваемите площи. Смята се, че до 2050 година 50 % от земеделските земи в световен мащаб ще
бъдат засегнати. Абиотичният стрес води и до серия от морфологични, физиологични, биохимични и
молекулярни промени оказващи вредно влияние върху растежа и продуктивността на културните
растения (Wang et al., 2003). Селекцията в посока по-добра адаптация към засушаване би увеличило
продуктивността в региони с малко валежи (Rajaram and Van Ginkle, 2001). Признаците, които
осигуряват определянето на толерантността на суша на базата на загубите на добива при засушаване
в сравнение с добива получен при нормални условия са много подходящи за скрининг на
сухоустойчиви генотипи (Mitra, 2001). Такива селекционни признаци свързващи математически
величината добив при воден стрес и нормални условия на влага са геометрична средна
продуктивност, хармонична средна продуктивност, индекс на толерантност към стрес, индекс на
толерантност, средна продуктивност, индекс на чувствителност към стрес, индекс на добив и индекс
на стабилност на добива, като те могат да се използват при различни условия (Huang, 2000; Reynolds
and all.,2007).
Целите на настоящото изследване са: (I) идентифициране на толерантни към засушаване
генотипи обикновена зимна пшеница с помощта на индекси на сухоустойчивост и добив и (II)
изследване връзката между добива и елементите на добива на пшеничните растения подложени на
воден дефицит.
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Материали и методи
През периода 2011-2013 година на територията на ИРГР- гр. Садово се проведе вегетационен
опит в засушник с 4 сорта обикновена зимна пшеница (Tr. aestivum L.). В проучването бяха включени
сортовете Катя, Гинес, Гея-1 и Ники създадени в ИРГР. За стандарт беше използван найсухоустойчивия български сорт Катя. В специално пригодена оранжерия-засушник бяха засети в един
ден ръчно семена от всеки сорт в парцелка от четири реда отстоящи на разстояние 25 см един от
друг. С цел създаване на изкуствен провокационен фон от недостиг на влага растенията от опитните
парцели се засушиха във фазите изкласяване и наливане на зърното, съобразено за всеки сорт.
Засушаването се прекрати при достигане на трайно завяхване на долния етаж листа на растенията За
растенията от контролния вариант се поддържаше оптимално ППВ от 60-70 % през цялата им
вегетация. Направиха се биометрични измервания и се отчете среден добив от растение при
контролната и засушена парцелка. На базата на стойностите на добива на незасушените и засушените
растения от всеки сорт се изчислиха индекси на сухоустойчивост и добив, чрез следните уравнения:
1. Индекс за чувствителност на стрес- SSI 

2. Индекс на толерантност на стрес- STI 

1  (Ys / Y p )
SI

Y p  Ys
Yp

2

 Ys 
 (Fischer and Maurer, 1978)
Y 
 p

; SI  1  

(Fernandez, 1992)

3. Индекс на толерантност- TOL  Y p  Ys (Rosielle A, J Hamblin, 1981)
4. Геометрична средна продуктивност- GMP  Y p  Ys (Fernandez, 1992)
5. Средна продуктивност- MP 

Y p  Ys
2

(McCaig and Clarke, 1982)

6. Хармонична средна продуктивност- HMP 

7. Индекс на добива - YI 

2  (Y p  Ys )
(Y p  Ys )

(Fernandez, 1992)

Ys
(Gavuzzi et al., 1997)
Ys

8. Индекс на стабилността на добива- YSI 

Ys
(Bouslama and Schapaugh, 1984),
Yp

където общо за всички уравнения Ys - добив на сортовете при условия на засушаване; Yp- добив на
сортовете при благоприятни условия; Ys - общ среден добив на сортовете при условия на
засушаване; Y p - общ среден добив на сортовете при благоприятни условия.
Kорелационен и дисперсионен анализ за сравнение на средните стойности се направиха на
статистическа програма SPSS 13. Индексите на сухоустойчивост и добив се изчислиха на програма
Excel 2010.
Резултати и обсъждане
На таблица 1 са дадени резултатите за средно тегло зърно от растение за цялата парцелка. При
контролните растения е налице превъзходство на сортовете Гея-1 и Ники пред Катя и Гинес.
Очаквано, при незасушените варианти за всички сортове стабилността на добива по години е по
голяма в сравнение със засушените.
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При засушените растения сорт Гинес е водещ, превъзхождащ стандарта Катя с 17.2 %,
следван от Гея-1 и Катя с незначителна разлика по-между им. Сорт Ники затвърждава последното
място от резултатите при биометрията (таблица 4), но разликата на добива му от стандарта Катя е
незначителна. Изчисленият вариационен коефициент при всички е над 50 %, което показва твърде
голяма зависимост от условията на средата през годините, увеличаваща се от приложения стрес. Това
твърдение се потвърждава от резултатите на изведения дисперсионен анализ за този показател
(таблица 2).
Средната обща редукция в резултат на засушаването е на нивото на стандарта Катя. Напред
излиза сорт Гинес с 16.6 % по-ниска редукция спрямо стандарта Катя, а сътветно последния сорт
Ники с 12.2 % по-висока от стандарта (табл. 1). За този показател също бе изведен дисперсионен
анализ, който показва незначителна разлика между сортовете по средна стойност на редукцията и
значима разлика на резултатите по години индикираща за силна зависимост от условията на
отделната година (таблица 2).
Таблица 1 Среден добив от растение-2011-2013

Редукция
%

Контрола
(g)

Засушени
(g)

редукция %

Контрола
( g)

Засушени
(g)

редукция %

Контрола
(g)

VC
%

Стрес
(g)

редукция %

Средни стойости

2013

Засушени
(g)

2012

Контрола
(g)

2011

VC %

St-Катя

8.8

3.96

55.0

8.33

6.49

22.1

6.6

1.11

83.2

7.91

14.6

3.85

69.9

53.4

Гея-1

11.3

5.05

55.3

7.37

5.51

25.2

6.64

1.25

81.2

8.45

29.7

3.94

59.4

53.9

Гинес

10.3

6.19

39.9

7.3

5.9

19.2

6.58

1.43

78.3

8.06

24.5

4.51

59.2

45.8

Ники

9.2

3.14

65.9

7.43

5.02

32.4

7.82

1.46

81.3

8.16

11.4

3.21

55.5

59.9

средно

9.90

4.59

54.0

7.61

5.73

24.7

6.91

1.31

81.0

8.15

20.1

3.88

61.0

53.3

Таблица 2 Анализ на варирането (ANOVA)-2011-2013
среден добив от растение при засушените парцелки
Причини за
варирането

Сума на
квадратите

Степен на
свобода

Среден
квадрат

сортове
2.55
3
0.85
години
42.05
2
21.025
грешка
3.96
6
0.66
общо
48.56
11
средна редукция на добива
сортове
299.22
3
99.74
години
6337.36
2
3168.7
грешка
152.70
6
25.45
общо
6789.27
11
n.s.-незначителна разлика; **-значителна разлика до 1%

F-опитно

P-стойност

1.29 n.s
31.85**

0.3611
0.0006

F
табл.
5%
4.76
5.14

3.92 n.s
124.51**

0.073
0.00001

4.76
5.14

Таблица 3 Индекси на добив и сухоустойчивост-изчислени на база среден добив от растение-2011-2013
сорт

SSI

TOL

GMP

MP

HMP

St-Катя

0.98

4.06

5.32

5.88

4.89

0.48

0.95

0.47

Гея-1

1.02

4.50

5.60

6.19

5.13

0.49

1.01

0.46

Гинес

0.83

3.55

5.87

6.28

5.54

0.53

1.16

0.54

Ники

1.18

4.94

4.95

5.68

4.38

0.39

0.89

0.40

STI

YI

YSI

si
0.531

От стойностите на изчислените индексите на сухоустойчивост и добив най-толерантен на
засушаване се прояви сорт Гинес с най-ниски стойности на SSI, TOL и YI превъзхождайки по тези
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показатели стандарта Катя (таблица 3). Сортовете Гинес и Гея-1 показаха едновременно висок
потенциал на добив и добра сухоустойчивост. Тези генотипи имат най-високи стойности на
индексите GMP, MP, HMP и STI, които свързват добива на контролите и засушените растения. Сорт
Ники показва висок потенциал на добив, но е най-чувствителен на засушаване от изследваните
сортове. Средно за трите година се получи умерена сила на стрес-стрес индекса SI e 0.531.
На таблица 4 са дадени корелационните коефициенти изчислени при незасушените от една
страна и засушените растения от друга страна на база получените средни данни от биометрията общо
за сортовете. Очаквано, при контролните растения е налице висока положителна корелация и
значимост между показателите брой зърна от останали класове, общ брой зърна от растение и тегло
на зърната от останали класове с общо тегло зърно от растение, съответно r=0.850, r=0.839 и r=0.993.
Връзката между важните биометрични показатели маса на 1000 зърна и жътвен индекс (отношение
между маса зърно и общата маса зърно + надземна маса) с общо тегло зърно от растение са доказани
статистически, но са ниски.
Таблица 4 Корелационни коефициенти между биометричните показатели през периода 2011-2013

засушени

Брой зърна

контрола
тегло надземна
маса (g)
тегло главен клас
(g)
обща братимост
продуктивна
братимост
височина на
стъблото (cm)
дължина на
посл.междувъзлие
(cm)
дължина на класа
(cm)
общо класчета
неразвити
класчета
брой зърна главен
клас
брой зърна
останали класове
общ брой зърна
тегло зърна главен
клас (g)
тегло зърна остан.
класове (g)
общо тегло зърна
(g)
маса 1000 зърна
.
(g)
жътвен индекс

главен
клас

тегло на зърната (g)

останали
класове

главен
клас

общо

останали
класове

общо

Маса на
жътвен
1000
индекс
зърна
(g)

0.561**

0.944**

0.945**

0.665**

0.978**

0.974**

0.355**

0.530**

0.721**

520**

0.571**

0.982**

0.612**

0.730**

0.690**

0.744**

0.130

0.575**

0.555**

0.027

0.528**

0.430**

-0.197*

-0,108

0.370**

0.921**

0.908**

0.454**

0.905**

0.877**

0.142

0.526**

0.466**

0.557**

0.577**

0.416**

0.521**

0.570**

0.119

0.359**

0.385**

0.470**

0.486**

0.580**

0.515**

0.581**

0.426**

0.509**

0.239**

-0,001

0,026

-0,03

-0.017

-0.071

-0.292**

-0.216**

0.528**

0.357**

0.395**

0.307**

0.325**

0.344**

-0.027

0.153*

-0.337**

-0.394**

-0.408**

-0.507**

-0.423**

-0.447**

-0.314**

-0.389**

1

0.481**

0.566**

0.748**

0.464**

0.594**

0.231**

0.519**

0.275**

1

0.995**

0.511**

0.976**

0.952**

0,093

0.558**

0.382**

0.994**

1

0.565**

0.970**

0.956**

0,114

0.582**

0.612**

0.195*

0.260**

1

0.595**

0.728**

0.703**

0.771**

0.112

0.873**

0.852**

0.373**

1

0.991**

0.230**

0.618**

0.186*

0.850**

0.839**

0.483**

0.993**

1

0.500**

0.679**

-0.331**

-0.172*

-0.204**

0.428**

0.303**

0.342**

1

0.698**

0.021

0.003

0.005

0.294**

0.161

0.190*

0.387**

1

*-значима разлика до 5 %; **-значима разлика до 1%

При засушените растения връзките между всичките биометрични показатели, както и между
най-важния показател общо тегло зърно от растение с всички останали са по-високи и по-добре
осигурени от същите на контролите. Показателите тегло надземна маса, тегло главен клас,
продуктивна братимост, височина на стъблото, дължина на последно междувъзлие, брой зърна на
главен и останали класове, тегло зърно на главен и останали класове, маса на 1000 зърна и жътвен
индекс показват висока r ˃ 0.5 и значима до 1% положителна връзка с добив на зърно от растение.
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Подобни резултати получават Bean, 2010 и Ценов и кол., 2012. Налице е доказана статистически до 1
% отрицателна връзка между показателя тегло зърно от растение и брой неразвити класчета в главен
клас, r= -0.447.
На таблица 5 са дадени средните стойности по сортове на част от биометричните показатели.
От направения дисперсионен анализ за сравняване получените стойности спрямо стандарта Катя,
доказани разлики има само при показатели височина на стъблото и маса на 1000 зърна. Сортовете
Гея-1 и Ники имат по-ниско стъбло и по-голяма абсолютна маса на зърната спрямо стандарта Катя,
както при контролите така и при засушените растения. Този резултат е очакван поради силното
генетично детерминиране на тези признаци. От абсолютните стойности и процентното
съотношението между тях при засушените спрямо контролите стандарта Катя и сорт Гинес понасят
водния стрес най-добре. При тях процентното съотношение стрес-контрола е най-високо. При сорт
Ники това съотношение е най-ниско, особено при показателите жътвен индекс, маса на 1000 зърна и
свързаните с брой зърна и тегло зърна от растение (таблица 4).
Таблица 4 Средни стойности на елементите на добива по сортове през периода 2011-2013

10.6

40.9

St.Катя
УЗ

11.7

89.5

5.24

4.07

26.2

5.28

38.8

Гея-1
УП

*

96.4
--

5.98

*

51.5
+++

+

25.2

Гея-1
УЗ

*

73.0
--

4.57

*

45.1
++

*

11.2

Гинес
УП

22.7

Гинес
УЗ

11.4

Ники
УП

26.4

Ники
УЗ

10.8

УП
средно
УЗ
средно

3.67

*

36.3

27.9

*

*

11.3

5.27

233.2

11.85

16.8

0.44

39.2

100.8

5.46

Жътвен индекс

55.7

0.49

*

0.11

19.1

15.5

*

*

0.13

0.57

*

*

53.3

37.3

*

*

186.3

68.7

*

*

12.69

5.11

*

*

4.35

*

35.4

27.4

*

*

92.0
--

6.82

66.5
---

5.11

25.0

101

6.73

6.59

35.9

11.4

78.2

5.04

3.88

26.4

*

*

*

*

6.71

3.75

*

*

34.8

24.0

*

*

8.80

5.92

9.72

4.17

*

*

*

38.9

36.1

*

*

47.8

++
*

43.0

+

10.1

44.8

5.16

40.7

19.2

*

*

*

0.45

5.29

6.89

16.6

0.51++

*

*

20.2

*

83.8

7.04

*

*

*

*

0.12

0.67

0.27

*

*

*

*

61.0

40.5

51.3

*

*

*

*

230.3

102.4

233.0

*

*

*

*

11.36

5.09

*

*

13.51

*

*

0.43

*

17.1

0.49

*

105

19.3

0.16

55.3

220.7

12.35

0.44

*

0.50

+

*

5.87

18.8

0.45

*

Тегло на зърната
общо (гр.)

тегло на 1000
зърна (g)

37.0

останали
класове

Суха маса на
листа и стъбло (g)

6.91

главен
клас

дължина на
последно
междувъзлие (cm)

7.07

неразвити

продуктивни
братя

112.3

общо

общо

25.7

брой на зърната

0.46

височина на
растение (cm)

St.Катя
УП

класчетаброй

0.45

сорт

тегло
надземна
маса (g)

братя-брой

16.5

0.55

38.6

87.0

5.07

0.50

37.2

76.1

4.63

*-незначима разлика;+/- значима разлика до 5%; ++/- - значима разлика до 1%; +++/- - - значима разлика до 0.1%
Забележка: УП-Условия на поливане; УЗ-Условия на засушаване

Заключение
1. От получените резултати за добив, биометрични показатели и индекси на сухоустойчивост
най-толерантен на засушаване се прояви сорт Гинес, надвишаващ стандарта Катя. Сортовете Гинес и
Гея-1 показаха едновременно висок потенциал на добив и добра сухоустойчивост.
2. При засушените растения показателите тегло надземна маса, тегло главен клас,
продуктивна братимост, височина на стъблото, дължина на последно междувъзлие, брой зърна на
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главен и останали класове, тегло зърно на главен и останали класове, маса на 1000 зърна и жътвен
индекс показват висока r ˃ 0.5 и значима до 1% положителна връзка с добив на зърно от растение.
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ИЗУЧАВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ КОМБИНАЦИИ НА ФОСФОРНИ
СЪЕДИНЕНИЯ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЯ ОТ ЛОЗОВИЯ СОРТ ШЕВКА IN
VITRO
Руска Русева
Институт по растителни генетични ресурси – Садово 4122
STUDY OF THE EFFECT OF DIFFERENT COMBINATIONS OF PHOSPHOROUS
COMPOUNDS ON THE DEVELOPMENT OF VINE PLANTS OF THE CHEVKA CULTIVAR IN
VITRO
Ruska Ruseva
Institute of plant genetic resources - Sadovo 4122
E-mail: ruska_r1951@abv.bg

Abstract: The research work was carried out in vitro with grapevine cultivar Chevka and the following
exsperimental scheme was applied:
○Culture media with КH2PO4
- 100 mg/l /Control
○Culture media with КH2PO4
- 200 mg/l
○Culture media with NaH2PO4.H2O
- 100 mg/l
○Culture media with NaH2PO4.H2O
- 200 mg/l
○Culture media with
- КH2 PO4/100 mg/l/+NaH2PO4.H2O/100 mg/l/.
○Culture media without phosphate compoundsThe results showed, that the best growth of the roots, shoots and fresh weight of the leaves were
achieved by combination of the both phosphate forms - КH2PO4 and NaH2 PO4.H2O in proportion
100mg/l:100 mg/l.
Key words: grapevine, in vitro, culture media, КH2PO4, NaH2 PO4.H2O
Въведение
Изборът на хранителна среда за in vitro размножаване на определен растителен вид и сорт е от
съществено значение за осъществяване на цялостния размножителен процес /Zlenko, 1995/. Групата
на макроелементите е основа за хранителния режим на култивираните експланти /Ruzic, 2001/. За
размножаване на лоза в in vitro условия по-многобройни са изследванията за ролята на азота
/Roubelakis, 2001, Minal, 2000, Русева, 2002/. За влиянието на фосфорните съединения при различни
лозови сортове има противоречива информация /Bellinfante, 1998, Hartl, 2000/. От съществено
значение е и произхода на отделния генотип /Peixoto, 1996/. По-слабите растежни реакции на
микрорезници от стария български сорт Шевка, в сравнение с други сортове от V. vinifera L.,
култивирани на една и съща хранителна среда, съдържаща само калиев фосфат /100mg/l/, определиха
целта на настоящото изследване: да се изясни влиянието на фосфорните съединения /конкретно на
калиевия и натриевия фосфат/, приложени поотделно, комбинирано и с повишена концентрация в
хранителната среда, за подобряване на ризогенеза и стъбленото нарастване на микрорезници от сорт
Шевка при in vitro култивиране.
Материали и методи
За извеждане на експерименталната работа бяха използвани микрорезници от сорт Шевка,
отделени от средната част от на in vitro получени растения от същия сорт/4-ти стъблен възел/.
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За култивиране на експлантите беше приложена хранителна среда, съдържаща макроелементи
по Knop, микроелементи по Berthelot и витамини по Morel /Grenan, 1979/. Фосфорът в групата на
макроелементите е представен от калиев фосфат в концентрация 100 mg/l хранителна среда. Тази
базисна среда послужи за контролен вариант на експеримента. Вариантите в изследването бяха
определени от промяната на фосфорното съдържание, изразено чрез типа на използваните фосфати и
приложените концентрации.
Изпитванията се проведоха в следната схема от комбинации:
1. Хранителна среда с КH2 PO4
– 100 mg/l /Контрола/
2. Хранителна среда с КH2 PO4
– 200 mg/l
3. Хранителна среда с NaH2 PO4 . H2O
– 100 mg/l
4. Хранителна среда с NaH2 PO4 . H2O
– 200 mg/l
5. Хранителна среда с КH2 PO4 /100 mg/l/ + NaH2 PO4.H2O /100 mg/l/.
6. Хранителна среда без фосфорни съединения
Опитът беше заложен в три повторения, всяко включващо по 40 експланта за всеки вариант.
Отчетена бе динамиката на нарастване на in vitro растенията, изразено чрез измерване
дължината на корените и леторастите/mm/ на всеки 7-дни до края на 4-тата седмица. За отразяване на
разликите в хабитуса на растенията под влияние на различното въздействие на изпитаните фактори,
беше отчетено свежото тегло/mg/ на формираните in vitro листенца, след 4-седмично култивиране на
растенията.
Резултати и обсъждане
От резултатите в табл. 1 се установява, че и калиевият и натриевият фосфат, приложени
поотделно в хранителна среда с концентрация 100 mg/l способстват за вкореняване и растеж на
култивираните микрорезници от сорт Шевка, но темпът на нарастване е сравнително бавен. В края
на 4-седмичния период, за дължината на корените (1) и височината на леторастите (2) бяха
фиксирани следните стойности: за калиев фосфат - 1,52 ± 0, 16 mm (1) и 4,06 ± 0,18 mm (2); за
натриев фосфат - 1,61 ± 0,13 mm (1) и 3,62 ± 0,09 mm (2)=
С повишаване на концентрацията им до 200 mg/l процесите на ризогенез и стъблено
нарастване се подобряват. За същия период параметрите за двата показателя бяха със значително повисоки стойности: /2,00 ± 0,12 mm (1) и 6,11 ± 0,19 mm (2) за калиев фосфат и 2,27 ± 0,10 mm (1) и
5,59 ± 0,27mm (2) за натриев фосфат/.
При сравняване на резултатите между двете фосфорни съединения данните показват слабо
изразен превес в полза на натриевия фосфат за развитие на корените и обратно, по-добро влияние на
калиевия фосфат за стъбления растеж и при двете изпитани концентрации.
Най-добър ефект върху растежа на корените и леторастите се наблюдава при комбинирано
приложение на калиев и натриев фосфат в концентрация по 100 mg/l в хранителна среда. По–
доброто стимулиране на двата процеса ясно се очертава още в края на втората седмица от
култивирането на микрорезниците. Нарастването продължава до края на изследвания период
значително по-динамично в сравнение с растежния темп на микрорастенията при другите варианти.
Отчетените стойности за дължината на корените и леторастите след 4-ри седмично развитие в
присъствието на калиев и натриев фосфат в хранителната среда /3,50 ± 0,15 mm (1) , 8,40 ± 0,17mm (
2)/ надвишават повече от два пъти тези в контролния вариант, където in vitro растенията от сорт
Шевка са под въздействието само на калиев фосфат /1,52 ± 0, 16 mm (1), 4,06 ± 0,18 mm (2)/.
В хранителна среда без фосфорни съединени микрорезниците от изпитвания сорт не
показаха признаци на развитие за 28-дневния период на култивиране.
Различията в растежните прояви при корените и леторастите, резултат от влиянието на
различните начини на използване на двете фосфорни съединения, приложени и с различни
концентрации бяха констатирани и при листата на in vitro формираните растения.
Данните на фиг. 1 показват, че при самостоятелно приложение на калиев и натриев фосфат с
концентрация 100 mg/l, свежото тегло на формираните листенца е в съответно между 0,083 - 0,094
mg. С повишаване на концентрацията им до 200 mg/l свежото тегло на листата нараства, но найвисоки са стойностите му при комбинираното приложение на двете фосфорни съединения - 0,221 mg.
Обобщавайки получените резултати, може да се твърди, че без наличието на фосфор в хранителната
среда микрорезниците от лозовия сорт Шевка не се развиват. В присъствието на едно фосфорно
съединение започва регенерационен процес, но по-нататъшен успешен растеж на растенията е в
зависимост от вида и концентрацията му. Осъществяването на най-ефективен микроразмножителен
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процес при изпитвания сорт освен от фосфорния елемент процеса се повлиява и от комплексното
присъствие на К и Na йони в хранителната среда.
Таблица 1. Динамика на нарастване на корените и леторастите под влияние на фосфорните съединения

ИНТЕРВАЛ
ВАРИАНТ
КH2 PO4
100mg/l
Контрола
I-ви вар.
КH2 PO4
200 mg/l
II-ри вар.
NaH2 PO4
100 mg/l
III-ти вар.
NaH2 PO4
200 mg/l
IV-ти вар.
КH2 PO4 +
NaH2 PO4
/по 100 mg/l/
V-ти вар.
Без
фосф. съед.
VI-ти вар.

7– ми ден
1
2

14 – ти ден
1
2

0,66 ± 0,11

1,00 ± 0,07

0,81 ± 0,06

21 –ви ден
1
2
1,30 ± 0,15

1,23 ± 0,13

28 –ми ден
1
2
1,52 ± 0, 16

2,06 ± 0,13

0,84 ± 0,07

1,15 ± 0,08

1,02 ± 0,08
0,51 ± 0,13

1,87 ± 0,17
3,45 ± 0,13
6,11 ± 0,19
0,97 ± 0,09
1,35 ± 0,14
1,61 ± 0,13

1,04 ± 0,09
0,72 ± 0,09

1,55 ± 0,16
2,52 ± 0,15
3,62 ± 0,09
1,24 ± 0,12
1,83 ± 0,18
2,27 ± 0,10

1,13 ± 0,10
0,86 ± 0,10

2,07 ± 0,11
3,44 ± 0,14
5,59 ± 0,27
1,68 ± 0,14
2,40 ± 0,11
3,50 ± 0,15

1,20 ± 0,10
-

-

1,72 ± 0,17

4,06 ± 0,18

3,26 ± 0,15
-

-

2,00 ± 0,12

5,49 ± 0,27
-

-

8,40 ± 0,17
-

-

-

-

-

-

-

1 – дължина на корените /mm/

-

-

2 – дължина на леторастите /mm/

0

6

0.221

5

0.15

0.094

3

0.154

варианти

4

2

0.083

1

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

тегло на листата/mg/

Фиг. 1. Свежо тегло на листата, формирани под влияние на фосфорните съединения

Заключение
Комбинираното приложение на калиев и натриев фосфат в концентрация по 100 mg/l в
хранителната среда предизвиква най-динамично нарастване на корените и леторастите и
формирането на листа с най-голямо свежо тегло при in vitro култивиране на микрорезници от сорт
Шевка.
Самостоятелното приложение на калиев или натриев фосфат в концентрация от 100 mg/l не
стимулира ефективно растежните процеси на микрорезниците от изпитвания сорт. С повишаването
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на концентрацията им до 200 mg/l растежните реакции се подобряват, но резултатите са
незадоволителни за in vitro размножаване.
Отсъствието на фосфорни съединения в хранителната среда инхибира растежа на корените и
леторастите на изпитвания сорт.
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ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕ ВЪРХУ СЕМЕННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ГРАДИНСКИ ГРАХ В УСЛОВИЯ НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
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INFLUENCE OF GROWING FACTORS ON SEED CHARACTERISTICS OF GARDEN PEA IN
THE CONDITIONS OF BIOLOGICAL PRODUCTION
Slavka Kalapchieva, Vinelina Yankova
Maritsa Vegetable Crops Research Institute – Plovdiv 4003
e-mail: s_kalapchieva@abv.bg

Abstract: The experiment was performed in the period 2011-2013 in the "Maritsa" Vegetable Crops
Research Institute, Plovdiv with four garden pea genotypes (two lines № 224, № 1159 and two varieties: Ran
1, Uspex 72) in the conditions of four different systems for biological and a conventional production . The
purpose of the study was to establish the influence of the genotype, the different biological variants of
growing, the years and the interaction between them on some characteristics of garden pea seeds.
The obtained results showed a strong influence of the genotype on the phenotypic expression of the seed
number per pod (57.6%), absolute seed weight (51.5%) and the seed yield per plant (46.0%). The variability
of the character seed germination depends in great extent on the interaction of genotype and conditions of
the year (46.4%).
Garden pea seeds that are obtained, kept high germination from 89.50 % to 96.50% and are characterized
with lower absolute weight towards those produced in conventional production.
Key words: Pisum sativum L., germination, absolute seed weight, seed yield, organic production.
Въведение
Интересът към биологично производство в България непрекъснато расте и това се дължи на
нарастващото
търсене
на
биологична
продукция
в
световен
мащаб
(МЗХ,
http://www.mzh.government.bg/MZH/). Основна част от продукцията се изнася, като българските
биологични продукти намират добър прием на европейския и световен пазар. Общо култивираните
площи, обхванати от системата за контрол на биологично производство в България, бележат ръст с 9
488 hа през 2012 г. и достигат 40 378.77 hа.
Основен въпрос, който предстои за разрешаване по отношение прилагането на биологичното
земеделие е проблемът с липсата на сертифициран български семенен и посадъчен материал,
отговарящ на принципите на биологичното земеделие. Това определя необходимостта да се
стимулира насочването на българската селекция към създаване на сортове и семенен материал,
подходящ за нуждите на този тип земеделие.
В страните от Европейския съюз са разработени стратегии, набелязани са проблемите и
перспективите относно производството на биологични семена, биологичното сортоизпитване и
размножаване на растенията (Lammerst van Bueren and Wilbous, 2002; Juroszek et al., 2008; Willer et al.,
2012.). Съпоставени са резултати от изпитването на сортове от полски зеленчуци, картофи и грах,
отгледани в условия на биологично и конвенционална производство в Шведския Аграрен
университет (Швеция) http://www.slu.se, Националния институт по земеделска ботаника (NIAB) в
Англия www.niab.co.uk, Изследователска станция за екологично земеделие Partala (Финландия),
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http://www.mtt.fi и др., като целта е оценка на пригодността на нови и стари сортове за биологично
земеделие (Varghese, 2000; Compalas and Comadug, 2004.).
Разработени са протоколи за органично тестване на сортове и линии и са набелязани
основните показатели. Необходимо е, изборът да бъде ориентиран към местните сортове, които са подобре приспособени към агроклиматичните особености на района, с есенно и ранно пролетно
засяване и бърз темп на растеж, изпреварващи в развитието си плевелните видове; с устойчивост или
толерантност на икономически важните вредители (Lammerst et al., 2002; Maghirang et al., 2002; Rey
et al., 2008; Seaman, 2013).
В България научните изследвания свързани с производството на биологични семена от
зеленчукови култури и картофи са все още в начален етап. Характеризирана е агробиологичната
реакция на сортове и линии градински грах, пипер, броколи и картофи, като са излъчени генотипи,
подходящи за такъв тип производство (Начева и др., 2013; Тодорова и др., 2013; Kalapchieva, 2009;
Antonova, 2013). Проучени са качествени характеристики на семена от зеле, градински грах и пипер,
отгледани в четири различни системи на биологично производство, като са съпоставени с
конвенционалното отглеждане (Antonova, 2012; Kalapcvhieva, 2013; Todorova, 2013). Установена е
реакцията на генотипи градински грах и зеле към икономически важните вредители и възможността
за използване на продукти за растителна защита до предвидените за употреба в Регламент (ЕО) №
834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 (Калъпчиева и др., 2010; Kalapchieva et al., 2011, Antonova et
al., 2012). Определена е възприемчивостта към колорадския бръмбар (Leptinotarsa decemlineata Say)
при сортове и линии картофи, отглеждани в условия на биологично производство и биологичния
контрол на някои неприятели при полско производство на пипер (Янкова и Тодорова, 2011; Янкова и
Начева, 2012).
Целта на проучването е да се установи влиянието на генотипа, варианта на биологично
отглеждане, годините и взаимодействието между тях върху някои характеристики на семена от
градински грах.
Материали и методи
Експериментите са проведени в ИЗК “Марица” през периода 2011-2013 година с два сорта (Ран
1 и Успех 72) и две линии градински грах (№ 224 и № 1159). Проучени са четири системи за
биологично производство: вариант I - отглеждане при естествено плодородие на почвата, без
използване на биопестицидни средства за защита на растенията; вариант II - отглеждане при
естествено плодородие на почвата, с използване на биопестициди; вариант III - отглеждане чрез
торене на растенията с биопродукти разрешени за употреба в биологичното производство, без
използване на биопестицидни средства за растителна защита и вариант IV - отглеждане чрез торене
на растенията с биопродукти, и използване на биопестициди. Контрола на опита е вариант V конвенционално производство, с минерално торене и защита на растенията с пестициди с химичен
произход.
Опитът е заложен с четири генотипа в пет варианта с 3 повторения (200 растения/повторение).
Сеитбата е извършена в периода 08 – 14 март на висока равна леха по схема на отглеждане четири
редова лента 80+20+40+20/5 cm.
За варианти на опита III и IV преди цъфтеж е извършено торене с биохумус в норма 150 L/da
за първите двe години и 250 L/da третата година, в зависимост от запасеността на почвата с
хранителни вещества. Защитата на растенията от втори и четвърти варианти е осъществена чрез
провеждане на третиране с биопродуктите: Пирос 0.08%, Бионим Плюс 0.25%, Пиретрум ФСЕК
0.05%, Ним Азал Т/С 0.3% и Тиморекс 66 ЕК 1% срещу неприятели и болести. При контролния
вариант (конвенционално производство) са използвани: хербицидите – Дуал голд 0.150 L/да и НАСА
1 L/да; инсектицидите - Нуреле Д 70 mL/да, Децис 50 mL/да, Хлорсирин 550 ЕК 70 mL/да и Пикадор
10 СЛ 0.05% и фунгицидите - Байфидан 250 ЕК 0.05 L/да, Ридомил голд 0.25%, Фунгоран 0.15% и
Корсейт 0.25%.
Определени са броя на семената в боб, семенната продуктивност от растение (g), абсолютно
тегло (g) и кълняемостта (%) на семената, получени в различните системи на производство.
Абсолютното тегло е отчетено за 1000 сухи семена, кълняемостта - на две проби от 100 семена (по 25
семена от повторение) на 12-я ден от залагането на пробата.
Получените експериментални данни са обработени статистически от компютърен софтуер MS
Excel (Microsoft Office 2002) за Windows XP. Установено е влиянието на факторите на вариране:
генотип, вариант на биологично отглеждане, годините и взаимодействието между тях върху
проучваните признаци.
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Резултати и обсъждане
Средната величина на признака брой семена в боб на изпитваните сортове и линии градински
грах се характеризира с амплитуда на вариране от 5.3 (Ран 1, варинат V) до 7.9 (Линия 1159, вариант I
и III), (табл. 1). С най-голям брой семена се отличава линия 1159, следвана от линия 224. И при двете
линии няма различия между вариантите на биологично отглеждане и конвенционалния вариант.
Сортовете се характеризират с по-малък брой семена в боб, но стойностите на признака са доказано
най-високи и различими от контролата (V-ти вариант) при сорт Ран 1 във вариант I (отглеждане при
естествено плодородие на почвата, без използване на биопестицидни средства за защита на
растенията) и при сорт Успех 72 във вариант III (отглеждане чрез торене на растенията с биопродукти
разрешени за употреба в биологичното производство, без използване на биопестицидни средства за
растителна защита).
Семенната продуктивност от растение варира от 7.7 g (линия 224, чрез торене с биохумус без
защита с биопестициди) до 18.8 g (линия 1159, торене на растенията с биопродукти и използване на
биопестициди). Получените резултати във варианта на отглеждане чрез торене с биохумус и защита с
биопестициди при двата сорта и линия 1159 са по-високи от конвенционалния вариант, но
статистически не се различават и попадат в една група. Резултатите, докладвани от Kalinina и др.
(2005) при опити проведени в Литва се различават и показват по-ниски височини на растенията и
добиви при сортове, отглеждани в различни органични системи.
Семената на сортовете и линиите градински грах се характеризират с висока кълняемост при
различните варианти на органично отглеждане от 88.8% за линия 1159 в I-ви вариант на опита до
98.0% за линия 224 в контролния вариант (V). Запазва се тенденцията за по-високи стойности на
същите генотипи, както регистрираните при семенната продуктивност.
Абсолютното тегло е най-високо при конвенционално производство за: линии 1159 (201.3 g),
224 (188.4 g) и сорт Успех 72 (166.7g), като изключение е сорт Ран 1 с най-високо абсолютно тегло
при отглеждане в естествено плодородие и без растителна защита с биоинсектициди – 248.4 g.
Нашите резултати кореспондират с резултатите на Тодорова (2013), която съобщава за органични
семена от пипер, които по стойности на абсолютното тегло се доближават до произведените в
конвенционалните условия.
Таблица 1. Средни стойности на признаци при генотипи градински грах
Признак
Генотип
Вариант

Брой семена в боб

I в-т
II в-т
III в-т
IV в-т
V в-т

Ран I
6.0a
5.8ab
5.4ab
5.9ab
5.3b

I в-т
II в-т
III в-т
IV в-т
V в-т

92.7a
94.0a
93.3a
95.3a
93.5a

Семенна продуктивност
от растение, (g)

L-224 L-1159 Успех 72 Ран I
L-224 L-1159 Успех 72
7.1a
7.9a
6.1ab
9.9a
9.5a
17.9a
13.2a
6.8a
7.8a
6.3ab
9.4a
8.6a
15.9a
14.1a
6.7a
7.9a
6.6a
8.9a
7.7a
16.1a
13.2a
6.4a
7.8a
6.3ab
10.1a
8.4a
18.8a
14.1a
6.4a
7.3a
5.9b
8.0a
9.2a
15.4a
11.4a
Кълняемост,%
Абсолютно тегло, (g)
95.0a 88.8a
92.5a
248.4a 181.0a 199.9a
160.2a
94.8a 91.3a
95.3a
228.4a 179.2a 190.0a
158.3a
93.3a 90.3a
92.7a
231.4a 165.1a 191.7a
157.3a
95.7a 93.5a
95.8a
231.8a 174.7a 190.6a
161.6a
98.0a 93.5a
94.3a
239.7a 188.4a 201.3a
166.7a
a,b…Duncan,s multiple range test (p<0,05)

Проведеният трифакторен дисперсионен анализ показва наличие на значителни различия
между изпитваните генотипи (р≤0,001) и различия в резултат от взаимодействието на генотипа с
годината (р≤0,001) за всички изследвани признаци (табл. 2). Условията на годината и
взаимодействието между трите фактора не оказват влияние единствено върху броя на семената в боб.
Различията между вариантите на опита са доказани за признаците кълняемост (р≤0,001), брой семена
в боб и абсолютно тегло (р≤0,01), а взаимодействията генотип х вариант и година х вариант,
съответно за кълняемост, за брой семена в боб и абсолютно тегло (р≤0,05).
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Таблица 2. Трифакторен дисперсионен анализ на признаци при генотипи градински грах
Варианси
Семенна
df
Семена в
Абсолютно
продуктивност
боб, брой
тегло, g
от растение, g
3
33,73***
641,36***
46800,72***
2
0,37n.s.
216,64**
16801,09***
4
1,44**
21,39 n.s.
1121,63**
6
1,52***
73,94***
7898,13***
12
0,35n.s.
6,53 n.s.
177,27n.s.
8
0,76*
12,93*
380,57n.s.
n.s.
24
0,35
13,95**
481,18*
120
0,33
6,52
249,75
p<0.05; ** - p<0.01; *** - p<0.001; df – степен на свобода

Източници на
вариране
Генотип (A)
Година (B)
Вариант (C)
AxB
AxC
BxC
AxBxC
Случайно

Варианси
df

Кълняемост
%

3
2
4
6
12
8
24
60

104,28***
10,43*
41,87***
178,60***
9,98*
5,08n.s.
13,20***
4,29

Най-силно влияние върху фенотипната изменчивост на признаците: брой семена в боб
(57.63%), абсолютно тегло (51.51%) и индивидуална семенна продуктивност (45.97%) оказва
наличието на генотипни различия в изпитвания материал от градински грах (фиг. 1). Вторият по
значимост фактор в проявлението на същите признаци е взаимодействието между генотипа и
годината (5.20% - 17.39%), който е определящ във варирането на кълняемостта (46.44%).
Условията на година повлияват на абсолютното тегло 12.33%, на семенната продуктивност
10.35%, слабо на кълняемостта 0.90% и не е доказано тяхното влияние върху броя на семената в боб.
Семенна продуктивност от растение, g

Брой семена в боб

18,69

22,78

45,97***

8,00**

4,83n.s.
3,47*
2,40n.s.
5,20***

57,63***

2,47*
1,87n.s.
10,6***
2,04n.s.

3,27**0,42n.s.

A-Genotape

B-Year

C-Variant

A * B A * C B* C A * B* C Error

A-Genotape

Кълняемост, %
11,16

10,35***

B-Year

C-Variant

A * B A * C B* C A * B* C Error

Абсолютно тегло, g
13,56***

11,00

0,90*
7,26***

13,73***

1,12n.s.
0,78n.s.

4,24*

1,76n.s.

51,51***
17,39***

5,19*

1,65**

46,44***

A-Genotape

B-Year

C-Variant

A*B

A*C

B* C

12,33***

A * B* C

Error

A-Genotape

B-Year

C-Variant

A*B

A*C

B* C

A * B* C

Фиг. 1. Влияние на факторите на вариране върху семенни характеристики на генотипи
градински грах
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Error

Вариантите на биологично и конвенционално производство не оказват въздействие върху
семенната продуктивност на растенията в проучваните сортове и линии, а процентното им влияние
върху останалите признаци е от 1.65% до 7.26%.
Взаимодействието между факторите генотип х вариант и година х вариант са незначителни.
Това показва, че няма специфична реакция както между изпитваните варианти на органично
отглеждане и генотипите, така и между вариантите и условията на конкретната година.
Заключение
Определящи във фенотипната експресия на проучваните семенни характеристики са
генетичните особености на включените в изследването сортове и линии градински грах, с
изключение на кълняемостта, при която взаимодействието между генотипа и условията на годината
оказват най-силно влияние в проявлението й.
Проучваните сортове и линии градински грах, отглеждани в различни варианти на органично
производство запазват висока семенна продуктивност и кълняемост, но се отличават с по-ниски
абсолютни маси спрямо отчетените при конвенционалното производство.
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ПРОУЧВАНЕ СТУДОУСТОЙЧИВОСТТА НА ОБРАЗЦИ НАХУТ (CICER ARIETINUM)
В ХЛАДИЛНА КАМЕРА
София Петрова*, Радослав Чипилски*
Институт по растителни генетични ресурси”К.Малков”- Садово 4122
STUDY OF FROST RESISTANCE OF CHICKPEA ACCESSIONS (Cicer arietinum) IN
FROST CHAMBER
Sofia Petrova*, Radoslav Chipilski*
Institute of plant genetic resources –Sadovo 4122, Bulgaria
E-mail: soniapetrova123@abv.bg

Abstract: Frost resistance of 35 introduced breeding lines was investigated during the three years
period 2011-2013 by direct plant freezing test in a controlled frost chamber. Using the method of direct
plant freezing test on pre-hardening plants under natural condition provides actual frost resistance
assessment. Initially, the lines were compared with each other based on the data received for survival of
plants in the frost chamber imposed for 24 hours to four temperature levels, as follows -2˚С, -5 ˚С, -7˚С and
-10˚С. It was determined the greatest variation of accessions by indices frost resistance at temperatures of
from -5 ˚C and -7˚C. Confidence interval for each lines was calculated.The lines А8000598, А8000600,
А8000602, А8000606, А8000618, А8000619, А8000621, А8000628 distinguished by the highest cold
resistance, expressed by the percentage of surviving plants from 73.0 % to 82.0 % at -5˚С and from 20.0% to
40.0% at -7˚С - average for three years. According to the calculated value of the confidence interval thеsе
lines were formed a group in frost tolerance with average percentage of surviving plants-53.5 %. This group
was defined as the most frost resistance characterized with the most upper limit of the confidence interval.
The lines А8000627, А8000625, А8000624, А8000612, А8000611, А8000610, А8000599 were showed low
average percentage of surviving plants in the range of 3.0% to 17.0 % at -5 ˚С and from 0 % to 3.0% at 7˚С, respectively. According to the calculated value of the confidence interval thеsе lines were formed a
group of frost sensitive forms with average percentage of surviving plants-5.0 %.
Key words: Chickpea (Cicer arietinum), Frost Resistance, Abiotic stresses
Въведение
Нахутът е отглеждан, като зимна култура в тропиците и субтропиците, а като пролетна в
Средиземноморието и страните с умерен климат, тъй като сортовете са толерантни само към лек студ
(Kanouni et al., 2009). Толерантността на студ е едно от най-важните изисквания за зимните сортове
нахут. При пролетна сеитба студоустойчивостта е важна през ранните фази на развитие (Saxena and
Johnson, 1990). Нахутът е слабо толерантен на студ в сравнение с други хладоустойчиви зърненобобови култури. Според изследвания, които показват по-висок семенен добив при есенна сеитба на
тази култура в сравнение с пролетната, необходимостта за подобряване на хладоустойчивостта е
очевидна. Отглеждането на нахута като зимна култура изисква сортове, издържащи температура до 10°С при полски условия за по-дълъг период от време (Baker, 1994; Malhotra and Singh, 1991; Singh
and Saxena, 1999).
Целите на настоящото изследване са: (1) да се определи температурния диапазон на
студоустойчивост на нахута при контролирани условия (2) да се направи сравнителна оценка по това
качество между различни образци нахут.
Материали и методи
През периода 2011-2013 г. в лабораторията по физиология в ИРГР ”К. Малков”, гр. Садово се
извърши оценка по метода на прякото замразяване в хладилна камера на 35 броя интродуцирани
образци нахут (Ценов и Петрова, 1984). Сеитбата се извърши в края на месец октомври във
вегетациони съдове с рамери 28х37х7 cm напълнени с 5-6 kg почва. Растенията поникнаха и се
развиваха при естетствени условия. При необходимост се поливаха и своевременно се отстраняваше
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снежната покривка. През втората половина на месец януари растенията, както са във вегетационните
съдове се подложиха на нискотемпературен стрес в хладилна камера при контролирани условия. За
да се установят температурните граници на преживяемост на растенията заложихме опитът в два
варианта през първата година на проучването (2011 г.). Растенията бяха замразени постепенно в
период от 5 дни при температури, съответно до -2˚С и -10˚С. След установяване на тези граници през
останалите две години от изследването (2012 и 2013 г.) образците се проучиха при температурни: 5˚С и -7˚С. Въздействието на крайните температури продължава 24 часа. Следва постепенно
повишаване на температурите до 0˚С-2˚С за размразяване на растенията и почвата. След пълното
размразяване на почвата съдовете се пренасят за възтановяване и отрасване на растенията в
оранжерия. След 15 дневен период на възтановяване се отчете преживяемостта на растенията по
формулата:

p

n
 100%
N

където:
p-%
живи
растения;
n-брой
живи
растения;
N-общ
брой
растения
(Виноградова, 1976)
Въз основа на получените данни се изчисли ширина на доверителен интервал на всеки
образец. Математическата обработка се извърши с програма Excel.
Резултати и обсъждане
През годините на проучването е оценена преживяемостта на растенията при четири
температури (-2˚С, -5 ˚С, -7˚С и -10˚С) в хладилна камера за 24 часа (снимки 1 и 2). От получените
резултати се установява, че при температури -5˚С и -7˚С се наблюдава най-голямо вариране на
проучваните образци по качеството студоустойчивост. При температури -2˚С и -10˚С не е очетено
вариране, тъй като при -2˚С преживяемостта на всички образци е 100%, докато при -10˚С – всички
загиват. След установяване температурните граници на изследване на студоустойчивостта при нахута
през останалите две години от изследването (2012 и 2013 г.) са приложени само температурите: -5˚С
и -7˚С.
Cнимки 1 и 2: Реакция на образците тествани на студоустойчивост в хладилна камера

Снимка 1. При температури: -5˚С (в ляво) и
-7˚С (в дясно).

Снимка 2. При температура -10˚С

Данните за процента на преживелите растения след пряко замразяване в хладилна камера и
доверителните интервали за този показател по години и средно за периода са представени в таблица
1.
Получените резултати за средната преживяемост на всички образци показват ниска степен на
различие по години. Това ни дава основание да заключим, че климатичните условия по време на
закаляване през годините на проучването не повлияват на тяхната студоустойчивост.
Линиите А8000598, А8000600, А8000602, А8000606, А8000618, А8000619, А8000621,
А8000628 (таблица 1), за периода на изследване при температура от -5˚С показват висока средна
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преживяемост. Според изчислените стойности на доверителения интервал за всеки от образците погоре, те попадат в една група по студоустойчивост. Тази група приемаме за най-студоустойчива с
горна граница на доверителния интервал до 100 %.
Седем линии с номера - А8000599, А8000610, А8000611, А8000612, А8000624, А8000625,
А8000627 имат ниска средна приживяемост в диапазона от 3.3 % до 16.7 % при температура от -5 ˚С
Горната граница на изчисления доверителен интервал на тези образци не съвпада с границите на
доверителния интервал на образците от студоустойчивата група. Материалите включени в тази група
приемаме за чувствителни на нискотемпературен стрес.
Останалите линии са със средна преживяемост в диапазона от 23.3 %-66.7 %, което ги
подрежда в групата на средно устойчивите към ниски температури, според изчисления доверителен
интервал.
При втората температура на изследване – -7˚С закономерно средната преживяемост намалява
от 45.5 % на 14.2 %. Линиите принадлежащи към групата на студоустойчивите показват отново найдобра средна преживяемост в диапазона от 20.0 % до 40.0 % с горна граница на доверителния
интервал до 70.4 %.
Аналогично образците - А8000610, А8000611, А8000612, А8000623, А8000624, А8000625 от
групата на чувствителните на отрицателни температури, при -7˚С показват преживяемост 0.0 %. Това
потвърждава принадлежността им към тази група.
Таблица 1. Студоустойчивост на линии нахут изпитана в хладилна камера
Селекционна
линия
А8000595
А8000596
А8000597
А8000598
А8000599
А8000600
А8000601
А8000602
А8000603
А8000604
А8000605
А8000606
А8000607
А8000608
А8000609
А8000610
А8000611
А8000612
А8000613
А8000614
А8000615
А8000616
А8000617
А8000618
А8000619
А8000620
А8000621
А8000622
А8000623
А8000624
А8000625
А8000626
А8000627
А8000628
А8000629
средно

Преживели р-я при
-50С/ 24h, %
2011
2012
2013
40.0
50.0
40.0
30.0
40.0
40.0
40.0
30.0
30.0
80.0
85.0
80.0
0.0
10.0
20.0
70.0
80.0
80.0
60.0
70.0
70.0
80.0
80.0
80.0
50.0
70.0
60.0
60.0
70.0
50.0
70.0
60.0
50.0
80.0
70.0
70.0
0.0
40.0
30.0
40.0
30.0
40.0
30.0
20.0
30.0
20.0
20.0
10.0
0.0
0.0
20.0
0.0
10.0
10.0
60.0
70.0
70.0
70.0
70.0
60.0
50.0
60.0
50.0
60.0
70.0
50.0
70.0
50.0
60.0
80.0
82.0
80.0
80.0
70.0
70.0
60.0
70.0
60.0
70.0
80.0
70.0
30.0
20.0
20.0
10.0
10.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
10.0
40.0
30.0
40.0
10.0
10.0
20.0
80.0
70.0
80.0
30.0
20.0
30.0
44.3
46.5
45.7

x
%
43.3
36.7
33.3
81.7
10.0
76.7
66.7
80.0
60.0
60.0
60.0
73.3
23.3
36.7
26.7
16.7
6.7
6.7
66.7
66.7
53.3
60.0
60.0
80.7
73.3
63.3
73.3
23.3
10.0
6.7
3.3
36.7
13.3
76.7
26.7
45.5

Доверителен
интервал (%)
12.6-74.0
6.8-66.5
4.1-62.6
57.7-100.0
0.0-28.6
50.5-100.0
37.4-95.9
55.2-100.0
29.6-100.0
29.6-90.4
29.6-90.4
45.9-100.0
0.0-49.5
6.8-66.5
0.0-54.1
0.0-39.8
0.0-22.1
0.0-22.1
37.4-95.9
37.4-95.5
22.4-84.3
29.6-90.4
29.6-90.4
56.2-100.0
45.9-100.0
33.5-93.2
45.9-100.0
0.0-49.5
0.0-58.6
0.0-22.1
0.0-14.5
6.8-66.5
0.0-34,4
50.5-100.0
0.0-54.1

Преживели р-я при
-70С / 24h, (%)
2011
2012
2013
10.0
20.0
10.0
0.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
40.0
30.0
40.0
0.0
0.0
10.0
20.0
10.0
30.0
30.0
20.0
20.0
30.0
40.0
40.0
20.0
20.0
10.0
20.0
10.0
10.0
30.0
0.0
20.0
40.0
30.0
20.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
20.0
20.0
20.0
20.0
0.0
20.0
10.0
10.0
20.0
20.0
20.0
20.0
10.0
20.0
40.0
40.0
40.0
30.0
30.0
40.0
20.0
20.0
10.0
40.0
40.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
10.0
40.0
40.0
40.0
10.0
10.0
0.0
15.4
13.1
14.0

x
%
13.3
6.7
3.3
36.7
3.3
20.0
23.3
36.7
16.7
13.3
16.7
30.0
3.3
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
16.7
13.3
13.3
20.0
16.7
40.0
33.3
16.7
36.7
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
3.3
40.0
6.7
14.2

Доверителен
интервал (%)
0.0-34.4
0.0-22.1
0.0-14.5
6.8-66.5
0.0-14.5
0.0-44.8
0.0-49.5
6.8-66.5
0.0-39.8
0.0-34.4
0.0-39.8
1.6-58.4
0.0-14.5
0.0-22.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0-39.8
0.0-34.4
0.0-34.4
0.0-44.8
0.0-39.8
9.6-70.4
4.1-62.6
0.0-39.8
6.8-66.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0-28.6
0.0-14.5
9.6-70.4
0.0-22.1

Заключение
- След проучване на различни варианти на нискотемпературен стрес при нахута, установихме
че вариране на образците по качеството студоустойчивост е най-добре проявено при две
температури: -5˚С и -7˚С.
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- Линиите: А8000598, А8000600, А8000602, А8000606, А8000618, А8000619, А8000621,
А8000628 показават висока средна преживяемост при температурите: -5˚С и -7˚С, което ги определя
като студоустойчиви.
- Осем линии с номера - А8000627, А8000625, А8000624, А8000612, А8000611, А8000610,
А8000599 показват ниска средна приживяемост при температурите: -5˚С и -7˚С, което ги определя
като чувствителни на студ.
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РЕПРОДУКТИВНИ ПРОЯВИ НА СЛИВОВИТЕ СОРТОВЕ РУТ ГЕРЩЕТЕР И ЧАЧАНСКА
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REPRODUCTIVE HABITS OF IN VITRO PROPAGATED PLUM CULTIVARS ‘RUTH
GERSTETTER’ AND ‘CACANSKA NAJBOLJA’
Stamen Popov, Krastina Kornova
Fruit Growing Institute – Plovdiv 4004
E-mail: stamen_popov@abv.bg

Abstract: Own-rooted plants of the cultivars ‘Cacanska Najbolja’ and ‘Ruth Gerstetter’, produced in vitro,
adapted to the environmental conditions and further grown in paper pots for one vegetation season only,
were planted in a plantation. Control trees produced by the conventional method by grafting on ‘Dzanka 4’
seedling rootstocks, were also planted for comparison. The first flowering season, entering the stage of fruitbearing and the yield per tree were reported for the different years. Fruiting efficiency was calculated per
unit area of the crown projection and the trunk cross-sectional area. The aim of the study was to establish
the juvenile period duration and the reproductive habits of the cultivars ‘Cacanska Najbolja’ and ‘Ruth
Gerstetter’. The first flowering season of the own-rooted trees of both cultivars was established to be a year
later compared to the grafted trees. In the last reported year, the fruiting efficiency of the micropropagated
trees of ‘Cacanska Najbolja’ cultivar was the same as that of the control trees. In all the other years of the
experiment the own-rooted trees of both cultivars had lower yields, the differences being statistically
significant.
Key words: plum, micropropagated, own-rooted, yield, fruiting
Въведение
Една от основните цели на овощарската наука е да направи възможно повишаването на
икономическата ефективност от производството на плодове чрез получаване на по-високи добиви и
съкращаване на разходите за тяхното производство. Използването на слаборастящи подложки и
засаждането на повече дървета на единица площ значително редуцират разходите по извършване на
резитбата и прибирането на продукцията. Тяхното участие в сортоподложковите комбинации е
възможно да крие обаче и определен риск. Webster и Wertheim, (1993) са на мнение, че при сливовите
сортове присадени върху Pixy сe получават плодове със занижено качество поради тяхното
издребняване. Възможностите предлагани от микроразмножаването и използването на
собственокоренов посадъчен материал от сливи, произведен ин витро, са обект на ограничен брой
изследвания с малко на брой сортове (Webster и Wertheim 1993, Kosina 1998, Ružić и Cerović 2001,
Faber и др. 2002, Popov 2006, Klaas и Kahu 2007, Popov и Kornova 2009). Не са за пренебрегване
предимствата, които предоставя тази сравнително нова технология за размножаване на овощните
видове. Заедно с нейните доказани достойнства - производството на висококачествен сертифициран
посадъчен материал и съкращаване на неговия цикъл е възможно собственокореновите дървета да
покажат някакви отклонения - в растежната сила, в морфологията, в биометричните показатели на
плодовете, в родовитостта както в отрицателна, така и в положителна посока. Необходимостта от
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информация за поведението на този тип посадъчен материал в насаждение ни мотивира да пристъпим
към настоящото наблюдение.
Целта на проучването бе да се установят репродуктивните прояви на сортовете Чачанска
найболя и Рут Герщетер, след ин витро размножаване и отглеждане на дърветата на собствен корен в
насаждение.
Материали и методи
Доотгледаните една вегетация в разсадник микроразмножени растения от сливовите сортове
Рут Герщетер и Чачанска найболя, бяха засадени в насаждение в края на месец април 2006 година и
отглеждани на собствен корен. Растенията бяха с едногодишни коренова система и надземна част с
височина около 60-70 см. За сравнение бяха засадени растения от същия сорт, произведени чрез
облагородяване върху семенна подложка Джанка 4 (P. cerasifera L.) - традиционна за България
сортоподложкова комбинация. Произведените чрез облагородяване дръвчета на контролния вариант
бяха с двегодишна коренова система, за разлика от собственокореновите, но едновъзрастови с тях по
отношение на културната /надземна/ част. Дръвчетата бяха засадени при междуредово разстояние 5х4
метра. Резитба бе извършвана само през първите години за формиране на короната. Почвата бе
поддържана в черна угар, а насаждението се отглежда при неполивни условия. Проучването бе
проведено според изискванията на “Методика за проучване на растителните ресурси при овощните
видове” (Недев и кол., 1979). Наблюдавани бяха по 5 дървета от вариант – дърво повторение.
Отчетени бяха първи цъфтеж и встъпване на дърветата в плододаване, а ежегодно се отчитаха сила на
цъфтеж и добив от дърво. Изчислена бе ефективността на плододаването на база единица площ от
проекцията на короната и от напречното сечение на стъблото. Данните бяха статистически
обработени – Anova: single factor.
Резултати и обсъждане
През пролетта на 2008 година наблюдавахме първи цъфтеж при всички дървета от
контролния

Чачанска найболя
kg
41,0
31,0

30,0
22,4

21,0

12,0

32,0

4,9
11,0
8,2

1,7

5,1

1,0
2010
GD5%=12,4

2011
GD5%=2,4

2012
GD5%=3,8

2013 ns

ин витро
в/у Джанка 4

Фигура 1: Среден добив от дърво /kg/ на сорт Чачанска найболя, микроразмножен и присаден върху
Джанка 4 /2010-2013/

вариант на сорт Чачанска найболя и при отделни дървета на същия вариант на Рут Герщетер. Същата
година собственокореновите дървета и на двата сорта нямаха цветни пъпки. Само едно дърво от сорт
Чачанска найболя, присаден върху джанка задържа единични плодове. Оценката в балове на силата
на цъфтеж през пролетта на следващата (2009 година) бе по-висока при дърветата на контролните
варианти в сравнение с микроразмножените – съответно 4,0/2,2 за Чачанска найболя и 2.6/1.0 за Рут
Герщетер. Силата на цъфтеж на собственокореновите дървета през 2010 и 2011 години бе с малка
разлика от тази на контролния вариант и при двата сорта. През следващите две години (2012 и 2013),
ин витро произведените дървета на сорт Рут Герщетер формираха по-малко цветове и имаха по-ниска
оценка в сравнение с дърветата присадени върху джанка. През този период, при Чачанска найболя, не
бяха отчетени различия в силата на цъфтеж между двата варианта. Необходимо е да отчетем, че през
2011 и 2012 години климатичните условия по време на цъфтежа не бяха благоприятни за неговото
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Рут Герщетер
kg
11,0
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9,0
5,9

7,0
4,1

5,0
3,0

6,8

1,7

0,6
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0,8

1,0
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2011
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2013
GD5%=3,1

в/у Джанка 4

Фигура 2: Среден добив от дърво /kg/ на сорт Рут Герщетер, микроразмножен и присаден върху Джанка 4
/2010-2013/

нормално протичане. Съчетаването на ниски температури с дъждовни ветровити периоди
възпрепятстваше нормалния летеж на пчелите и съответно доброто опрашване.
Първите плодове бяха получени през 2009 година от дърветата и на двата варианта на сорт
Чачанска найболя – 42 броя плодове средно на дърво при контролните и 4 при собственокореновите.
Годините със значителен добив бяха 2010 и 2013 (Фиг. 1). Родовитостта на собственокореновите
дървета на сорт Чачанска найболя, през първата от тях бе почти три пъти по-слаба в сравнение с тази
на дърветата на контролния вариант. Това съотношение се запази и през следващите две години, през
които климатичните условия в периода на опрашване ограничаваха летежа на пчелите. Разликите в
количеството на плодовата продукция между дърветата на двата варианта бе статистически доказана
за периода 2010-2012 години. През последната година от наблюдението средният добив от дърво на
микроразмножените собственокоренови дървета на сорт Чачанска найболя беше значителен. Той
дори беше малко по-висок от този на контролните, но разликата между отчетените средни стойности
на масата на продукцията от дърветата на двата варианта не беше статистически доказана.
За разлика от Чачанска найболя, дърветата на сорт Рут Герщетер проявиха доста по-ниска
родовитост (Фиг. 2). И при двата варианта на този сорт, средният добив от дърво дори през 2010 и
2013 години бе по-нисък както от контролните, така и от собственокореновите дървета на сорт
Чачанска найболя. През всичките години на проучването различията между вариантите на Рут
Герщетер бяха статистически доказани. Дори през годината с най-висок стопански добив (2013 г.),
собственокореновите дървета при него показаха с 62.4% по-ниска родовитост в сравнение с
присадените върху джанка.
Добив / Напречно сечение на стъблото (kg/сm2)
Добив / Площ проекция корона (kg/m2)

13,0
11,0

11,5

9,0
7,8
7,0

4,5

3,7

5,0
3,0
1,0

0,41

0,60
ин витро

в/у Джанка 4

Чачанска найболя

0,27
ин витро

0,18
в/у Джанка 4

Рут Герщетер

Фигура 3: Ефективна продуктивност на два сорта сливи, микроразмножени и присадени върху Джанка 4
(2013 г)

Ефективната продуктивност, изчислена на база напречно сечение на стъблото и площ на
проекцията на короната дава информация за родовитостта на дърветата по варианти от друг ъгъл
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(Фиг: 3). Стойностите на този показател при дърветата и на двата сорта, отглеждани на собствен
корен са значително по-високи от тези на контролните варианти. Въпреки по-ниските средни добиви
на микроразмножените дървета, те имаха по-висока ефективност на плододаването. Това се дължи на
по ниските абсолютни стойности на площта на напречното сечение на техните стъбла, както и на
малките корони и тяхната проекция върху площта на почвата (непубликувани данни). Този показател
дава представа за възможностите за коригиране на схемата на засаждане и необходимостта от
уплътняване на площите засадени със съответния тип посадъчен материал. Като се има предвид, че
собственокореновите дървета от сортовете Чачанска найболя и Рут Герщетер са една година помлади от контролните, предполагаме че използването на технологията за тяхното
микроразмножаване е обещаващo. Считаме също,че на този етап от провеждане на наблюдението е
рано да формулираме категорично становище относно възможността за използването на този тип
посадъчен материал за създаване на производствени насаждения.
Изводи
Първи цъфтеж при сортовете Рут Герщетер и Чачанска найболя произведени ин витро и
отглеждани на собствен корен в насаждение се наблюдава през четвърта вегетация.
Добивът от дърво на сорт Рут Герщетер отглеждан на собствен корен бе значително по-нисък
от този на варианта присаден върху подложка Джанка 4 (P. cerasifera L.).
Микроразмножените дървета на Рут Герщетер и Чачанска найболя имаха по-висок
коефициент на продуктивна ефективност, изчислен на база единица площ от напречното сечение на
стъблото и от проекцията на короната.
Литература
Недев и кол. 1979. “Методика за проучване на растителните ресурси при овощните видове”
Faber, T., W. Lech, M. Malodobry, E. Dziedzic. 2002 Assessment of Growth and Cropping of the Plum
Trees Growing on Wangenheim Prune Rootstock and Originated from In Vitro. Acta Hort., 577:5156.
Klaas L., K Kahu. 2007. Effect of two propagation methods on growth and fruit yield of plum cultivars.
Acta Hort. (ISHS) 734:305-308
Kosina, J. 1998. Growth and cropping of three cultivars of plums on clonal rootstocks. Acta Hort. (ISHS)
478:243-248
Popov St. 2006. Reduction of the trees production cycle of in vitro propagated Stanley plum cultivar and
their behavior in a orchard. 1.Growth behavior. Agronomijas vestis (Latvian Journal of Agronomy),
No9, LLV, 114-118.
Popov St., K. Kornova. 2009. Vegetative Habits of Micropropagated Plum Cultivars in the Period Before
Beginning of Fruiting. Acta Horticulturae 825, 503-506
Ružić Đ., Р. Cerović. 2001. Field performance of micropropagated plum cv Požegača. Acta agriculturae
Serbica, vol. 6, iss. 11, pp. 3-9
Webster A.D., S.J. Wertheim. 1993. Comparisons of Species and Hybrid Rootstocks for European Plum
Cultivars. The Journal of Horticultural Science & Biotechnology Vol. 68 No: 6 pp 861-870

176

ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014
Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014
ECOLOGY AND HEALTH 2014
House of science and technique - Plovdiv, 5 June 2014
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Abstract: The study was conducted in 2009-2012 in the experimental field of IPGR "Konstantin Malkov"Sadovo. The analysis included 18 common winter wheat lines obtained by biotechnological methods. The aim of
the study was to found correlations between the main quantitative characters that have direct relevance to
productivity. Data were processed mathematically by correlation and Path- analysis. Positive correlation it was
found between the grain weight per spike and following components: total tillers per plant (r = 0.62) and
number of productive tillers per plant (r = 0.64). The character spike length correlated positively with number
of spikelets per spike (r = 0.47). The results in the investigation indicated that direct influence on the grain
weight per spike hade the characters: total tillers per plant and plant height. The total tillers per plant had
direct positive effect (0.613) and the plant height direct negative effect (-0.502) on the character grain weight
per spike.
Key words: common winter wheat, correlations, Phat analysis, somaclonal lines
Въведение
Добивът на зърно от растение, както и компонентите, които го формират, са количествени
признаци, които се влияят значително от условията на средата (Бояджиева, 1988). В условията на пазарна
икономика все повече се очертава необходимостта от проучване на потенциалните продуктивни
възможности на сортовете зимна пшеница (Лукипудис, 1997, 2002 a, 2002 b). Необходими са проучвания
и за взаимното влияние на структурните елементи на продуктивността и корелацията между тях.
Корелационният анализ дава възможност за установяване на взаимоотношенията между добива на зърно
и компонентите, които го формират (Wright, 1934). Path-анализа дава по-подробна картина на
взаимовръзките в сравнение с корелационенния анализ, като позволява да се измери прякото влияние на
една променлива върху друга и да се раздели корелационният ефект на компонентите с пряк и непряк
ефект (Dewey and Lu, 1959; Лидански, 1988). Този метод дава възможност да се установи относителният
дял на отделните компоненти за формиране на добива, което го прави по-подходящ за съвременната
селекция. Зависимостите между количествените признаци, които имат непосредствено значение за
продуктивността на хибридните растения пшеница са проучени от много автори (Дешева и Качакова,
2013; Лукипудис, 2002 a, 2002 b; Ценов и др., 2004; Димова и др., 2006; Sharma еt al., 2007; Cerana et al.
2002; Ortiz et al., 1998).
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Целта на настоящото изследване е да се определят корелационните зависимости между
структурните eлементи на продуктивността при сомаклонални линии обикновена зимна пшеница въз
основа на статистическо-математическа обработка на получени експериментални данни.
Материали и методи
Изследването е проведено през периода 2009-2012 г. в опитното поле на ИРГР „К. Малков” гр.
Садово в местността „Долусене” на почвен тип ливадно-канелена смолницоподобна почва. В
проучването са включени 18 самоклонални линии от обикновена зимна пшеница.
Опитът е заложен по блоков метод с рандомизирано разпределение на вариантите в 4 повторения
и големина на работната парцела от 12 m2. Сеитбите са извършени в оптимални за района срокове: 10-15
октомври, с посевна норма от 600 к.с./m2 и предшественик грах. През вегетациите са провеждани
необходимите агротехнически мероприятия - подхранвания, борба с болести и неприятели. С
приложената система от обработки на почвата е постигната качествена подготовка, отговаряща на
критериите.
От всеки образец са анализирани по 20 растения по следните биометрични показатели: обща
братимост (Х1), брой продуктивни братя (Х2), височина на растението (Х3), дължина на класа (Х4), брой
класчета в клас (Х5), брой зърна в централен клас (Х6), маса на зърната в централен клас (Х7).
Данните за структурните елементи на добива са обработени математически по-метода на
корелационния и Path-анализ (Лидански, 1988). Статистико-математическата обработка е извършена с
програма SPSS 13.0.
Резултати и обсъждане
На Таблица 1 са представени корелационните зависимости между основни структурни елементи
на добива при анализираните 18 селекционни линии пшеница. Показателят обща братимост корелира
положително с показателите брой продуктивни братя (r= 0,78) и масата на зърната от централен клас (r=
0,62) при ниво на статистическа значимост p<0,01 и отрицателно с дължината на класа (r= -0,51) при
ниво на статистическа значимост р<0,05. Показателя брой продуктивни братя е в доказано положителна
корелационна зависимост с масата на зърната от централен клас (r= 0,64). Дължината на класа корелира
положително с брой класчета в клас (r= 0,47). Положителни са и корелационните коефициенти на масата
на зърната в централен клас с общата братимост (r= 0,62) и с брой продуктивни братя (r= 0,64).
Таблица 1. Корелационни зависимости между основни структурни елементи на добива при 18 сомаклонални
линии обикновена зимна пшеница
Признаци

Х2

Х1

Х1
1,00

Х2

0,78**

1,00

Х3

0,28

0,04

1,00

Х4

-0,51*

-0,35

-0,11

1,00

Х5

0,10

0,14

0,11

0,47*

1,00

Х6

-0,15

-0,17

-0,22

0,24

0,27

1,00

-0,31

-0,30

0,08

-0,01

0,62**
0,64**
Х7
*Correlation is significant at the 0.05 level
**Correlation is significant at the 0.01 level

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

1,00

В рамките на проучването важно значение има познаването на преките и непреките взаимовръзки
на масата на зърната от клас със съответните му компоненти (Таблица 2).
Пряко влияние върху масата на зърната от един клас имат показателите: обща братимост и
височина на растенито. Показателят обща братимост има пряк положителен ефект (0,613), докато
височината на растението пряк отрицателен ефект (-0,502) върху проучваният признак.
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Отрицателното прякото влияние на височината на растението върху масата на зърна от клас е
маскирано от положителното и непряко влияние чрез признаците: обща братимост (Х1), брой
продуктивни братя (Х2), дължина на класа (Х4), брой класчета в клас (Х5), брой зърна в централен клас
(Х6), чийто общ косвен ефект е 0,195.
Преките ефекти на показателите брой продуктивни братя, брой класчета в клас и брой зърна в
централен клас са също положителни, но слаби. Високата корелация на брой продуктивни братя с масата
на зърната от клас (0,645) се обуславя от високият му косвен ефект чрез обща братимост (0,481). Прякото
влияние на дължината на класа върху проучваният признак е отрицателно и слабо (-0,015). Непрякото
влияние на брой продуктивни братя чрез общата братимост е положително (0,481) и по-високо в
сравнение с това на височината на растението чрез общата братимост (0,175). Непрякото влияние на
дължината на класа чрез общата братимост е отрицателно (-0,313).
Анализът на данните показва, че положително пряко влияние върху формирането на признака
маса на зърната от клас има показателя обща братимост, докато височината на растението има
отрицателно пряко влияние.
Интересно е да се подчертае, че високата корелация на масата на зърната от клас с общата и
продуктивна братимост има различна структура. С първия признак високата корелация се обуславя от
прекия ефект, докато с втория признак се обуславя главно от косвения ефект. Този анализ показва, че
корелационните връзки между признаците може да се различават не само по величина и знак но и по
структура.
Таблица 2. Пряко и непряко влияние на изследваните признаци върху масата на зърната от клас
Пряк и косвен ефект
Признаци-причина

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Общ косвен ефект

r

Х1
Х2

0,613

0,133

-0,143

0,008

0,007

0,002

0,007

0,620

0,481

0,169

-0,022

0,005

0,009

0,003

0,476

0,645

Х3
Х4

0,175

0,008

-0,502

0,002

0,007

0,004

0,195

-0,307

-0,313

-0,059

0,058

-0,015

0,031

-0,004

-0,288

-0,303

Х5
Х6

0,063
-0,095

0,023
-0,029

-0,057
0,113

-0,007
-0,004

0,065
0,018

-0,004

0,017
0,003

0,082
-0,013

-0,016

Заключение
Показателят обща братимост корелира доказано положително с показателите брой продуктивни братя
(r=0.78) и масата на зърната от централен клас (r= 0,62).
Установена е положителна корелационна зависимост между показателите брой продуктивни братя с
масата на зърната от централен клас (r= 0,64). Дължината на класа корелира положително с брой
класчета в клас (r= 0,47).
Положително пряко влияние върху формирането на признака масата на зърната от клас при
анализираните 18 сомакланални линии обикновена пшеница има показателя обща братимост, докато
височината на растението оказва отрицателно пряко влияние.
Високата корелация на масата на зърната от клас с общата и продуктивна братимост има различна
структура. С първия признак високата корелация се обуславя от прекия ефект, докато с втория признак
се обуславя главно от косвения ефект.
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COMPLEX EVALUATION OF INTRODUCED SNAP BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L.)
GENOTYPES FOR VARIETY IMPROVEMENT IN BULGARIA
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Abstract: Genetic collection from snap bean (Phaseolus vulgaris L.) of Maritsa Vegetable Crop Institute,
Plovdiv was enriched with 15 genotypes introduced from Belgium, France and USA. Agrobiological and
morphological characteristics were studied during 2009- 2011 to find out valuable donors for snap bean
breeding program. According to obtained experimental data 14 genotypes belonged to plant habit Type Ia
and one genotype - Type Ib. Two genotypes corresponded to Roma type snap beans with flat pods, and 13
genotypes were with round pods. Eleven out of 15 genotypes had high concentration of pod set and extend
seed development and they are suitable for one time harvesting. Genotypes BBSR 17-1, FIC 01, BBSR 28-1,
SEM 04 were with comparatively short vegetation (50 -51 days to harvesting). Genotypes FIC 01, SEM 04
and LET 07 exceeded Bulgarian standard varieties by productivity (100 - 108 g per plant). Filed
observations of pathogens’ variability defined common bacterial blight as the most frequent and severe
disease during the whole experimental period. Screening for disease severity defined genotypes KSL 16, LET
06, LET 07, RH 13-1 as donors for field resistance to both bacterial and fungal pathogens. Complex study
outlined genotypes LET 07, RH 13-1, RH 26D-1, RRR 46-1 and SEM 04 as sources for valuable breeding
characteristics. Therefore they are appreciated as introduced germplasm suitable for crossing with local
varieties and lines for snap bean variety improvement.
Key words: Phaseolus vulgaris L., snap bean, breeding, productivity, disease resistance
Въведение
Фасулът е един от основните източници на растителен протеин, а зелените му бобове са
източник и на минерални соли и витамини. Фасулът е разпространен във всички континенти и е обект
на научни изследвания, свързани с икономическите и екологични проблеми на съответната страна.
Събирането, проучването и поддържането на геноносители с ценни стопански качества от
интродуцирана генплазма от род Phaseolus са базисни елементи от всяка селекционна програма
(Singh, 2006). Чрез прехвърлянето на ценните им биологични и стопански качества се цели да се
отстранят някои от недостатъците на съществуващи местни сортове и популации (Енчев, 1990).
Развитието на болести е една от основните причини за редуциране на добивите от фасул. Фасулът се
напада от голям брой гъбни, бактерийни, вирусни болести и от редица неприятели, но в зависимост
от почвено-климатичните и производствените условия не всички имат икономическо значение. В
районите с поливно земеделие най-силно разпространение по фасула имат причинителите на
бактериен пригор - Xanthomonas axanopodis pv. phaseoli (Vuterin et al.) (Xap) и ореолов пригор
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Gardan et al.) (Psp), (Петренкова и др., 2009). Според
литературни данни, наследяване на устойчивостта към Xap носи хоризонтален характер (Киряков,
1999). Добра толерантност към патогена е открита у сорт Ореол, Валя, Пагане и др. (Порязов, 1990,
Sofkova et al, 2010). По отношение на причинителя на ореолов пригор P.s.pv. phaseolicola е известно,
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че е открит олигоген на устойчивостта Ррг., а сред кръстоските от толерантни и устойчиви сортове
фасул е установен рецесивен ген ррt, контролиращ толерантността към расите 1 и 2 на ореолов
пригор. Устойчивостта към антракнозата Colletotrichum lindemuthianum Saccardo et Magnus е
моногенен доминантен признак, който се контролира от ген Are, отговорен за утойчивостта към 6 от
8 известни раси на патогена. В България са установени 7 раси на патогена, от които раса 81 е най разпространена (Киряков, 2000; Киряков и Генчев, 2004) и устойчивост към нея притежават
българските сортове полски фасул Дунав 1, Бисер и Трудовец (Киряков и Генчев, 2002).
Отглеждането на фасул като монокултура води до натрупване в почвата на патогена Fusarium solani f.
faseoli (Burkholder), причиняващ сухо фузарийно гниене. Намерени са два доминантни гена Fop1 и
Fop2, определящи устойчивостта на фасула към бразилска и американска раси на патогена (Клинг,
2010). Ръждата Uromyces appendiculatus (Strauss) по фасула има ограничено стопанско значение за
България поради по-късната й проява. Гъбата се характеризира със значително патогенно
разнообразие, като в страната са установени 7 раси (Киряков и Генчев, 2003.). Устойчиви към
разпространените в България раси са сортовете Ореол, Търново 13, Абритус, Прелом, Дунав 1 и
други (Киряков и Генчев, 2004).
Целта на изследването беше да се проучат 15 генотипа градински фасул (P. vulgaris L.) от
Белгия, Франция и САЩ за донори на ценни качества за селекцията в България.
Материали и методи
През периода 2010- 2011г. са интродуцирани и проучени биологичните и стопански
характеристики на: 10 образци градински фасул от селекционно - генетичната колекция на Gembloux
Agro-Bio Tech, Университет на Лиеж, Белгия; три образеца от Университет в Уисконсин, САЩ; и два
образеца от селекционната фирма Vilmorin, Франция. Опитът е заложен в рандоминизирана блокова
схема в две повторения с големина на експерименталната парцелка 4,2 m2. Приложена е стандартна
технология за отглеждане на зелен фасул на триредова лента при схема на сеитба 70+45+45/4-5 cm, с
капкова поливна система и агротехника, съобразена с агро - метеорологичните условия на
конкретната година. Проведени са фенологични наблюдения за определяне на вегетационния период
в дни; морфологични описания на растенията и плодовете; беритба в технологична зрелост на
плодовете за определяне биологичния потенциал за добив в тегло на бобовете, g/растения. Степента
на поражението от бактериен, ореолов пригори и антракнозата се отчете по 5-бална скала на Чекалин,
(2003): 0 – 10% без симптоми или много слабо; 1 – от 11% до 25% от повърхността с петната; 2- от 26
до 50% от повърхността с петната; 3- от 51-до 75%, 4- над 75% от повърхността с петната. Индекс на
нападението се изчисляваше по формулата на Mckinney, (1923). Устойчивостта към заболяването се
определяше по следната скала: HS – над 50%, силно чувствителен, S – 26%-50%, чувствителен; MS –
11%-25%, средно чувствителен; R – 2,5%-10%, устойчив; HR – до 2,5%, силно устойчив. При сухо
фузарийно гниене се изчисляваше процентът на загнили растения. Устойчивостта към фузариозата се
определя по скалата: неустойчиви - 100% загинали растения; слабоустойчиви – до 30% здрави
растения; средноустойчиви – от 31% до 60% здрави растения; устойчиви – 61%-99% здрави растения
(Фадеев, 1977). За стандарт при биометричните измервания бяха използвани българските сортове
Старозагорски чер с плоски бобове и Ореол с цилиндрични бобове. Сорт Никос беше използван за
чувствителна контрола при определяне степента на нападение от бактерийни и гъбни болести, а сорт
Ореол – за устойчива контрола към бактериозите.
Резултати и обсъждане
Според получените експериментални данни 14 от интродуцираните образци се отнасят към
детерминантен хабитус тип Ia и един образец към тип Ib. Ранозрялостта е важен селекционен
признак, който при умерените географски ширини обуславя способността на сортовете да избегнат
високите летни температури съчетани с ниска въздушна влажност – основен фактор за абортиране на
цветовете при фасулевите растения. Анализът на данните показва, че при агроекологичните условия
на Централна Южна България чуждите образци достигат по-късно до технологична зрелост в
сравнение с българския контролен сорт Старозагорски чер (47 дни) и се разпределят в следните
групи: средно ранни – със средна продължителност на вегетационния период 50-51 дни (BBSR 17-1,
FIC 01, BBSR 28-1, SEM 04); късни - със средна продължителност от 52-57 дни (девет образци) и
много късни – с вегетационен период от 58 до 60 дни (образците ERI 01 и KSL 17) (фиг. 1).
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Фиг. 1. Ранозрялост на интродуцирани колекционни образци градински фасул

Биологичният потенциал за добив при съвременните индетерминантни сортове е 4-5 т, а при
детерминантните -2,5-3 т зелен фасул от декар (Порязов, 1990). Реалният добив на зелен фасул е в
зависимост от конкретното съотношение и степента на развитие на елементите на добива, които
биват генетични, агро метеорологични и агротехнически. Продуктивността на интродуцираните
образци, изчислена като тегло на бобовете, g/растение, варира между 55,5 и 108,0 g/растение (фиг. 2).

Фиг. 2. Продуктивност на интродуцирани колекционни образци градински фасул

Българските контроли са среднопродуктивни със стойности от 61,5 и 83,0 g/растение
съответно при сорт Старозагирски чер и сорт Ореол, а девет от чуждите образци статистически
доказано ги превъзхождат. Три от интродуцираните образци се отличиха с средно тегло на бобовете
над 100,0 g/растение – LET 07, FIC 01 и SEM 04. Шест от изпитаните образци имат по-ниска, в
сравнение с контролата, продуктивност (KSL 16, BBSR 28-1, BBSR 17-1, KSL 17, LET 06 и KSL 18).
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Резултатите от морфологичния анализ на плодовете са отразени в таблица 1, а общата
сензорна оценка - на фигура 3. Разпределението на интродуцираните генотипи по форма и оцветяване
на бобовете е както следва: два образеца с плоски и 13 с цилиндрични бобове; един - с жълто, един -с
тъмно лилаво, два - с тъмно зелено и девет образеца със зелено оцветени бобове. Дължината на
плодовете варира от 9,5 cm (LET 05) до 18,5 cm (BEN 01). С фини цилиндричните бобове от типа
„French bean” са образците BEN 01, RH 13-1 и RH 26D-1 със среден диаметър на бобовете до 0,65 cm.
Единадесет чужди образци и контролните сортове са с обща сензорна оценка над 3,9, като шест от
тях са получили много добра оценка (над 4,1). Те са от типа на бавно формиращите лико и фибри,
което ги прави подходящи за еднократна беритба. От тях с най- висока оценка е образец LET 06
(Белгия) (4,6), а веднага след него се нарежда и BEN 01 (Белгия) (4,4), които статистически не се
различават от контролните сортове Ореол (4,6) и Старозагорски чер (4,4). Генотип LET 06 е със
зелени, цилиндрични бобове с дължина до 16 cm, без лико, крехки, сочни, с характерни леко
изпъкнали семена. BEN 01 е със зелени цилиндрични бобове, много фини, с малък диаметър и
дължина над 18 cm, сочни и без лико.
Таблица 1. Морфологични характеристики на плода на интродуцирани образци градински фасул

Средно
аритметична

Стандартно
отклонение

Homogeneous
subsets

Средно
аритметична

Стандартно
отклонение

Homogeneous
subsets

Форма на плода

Оцветяване на плода

Степен на извитост на
плода

Наличие на лико по
страничния шев на
плода

Диаметър на
плода между двата
шева, cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BEN 01

18,5
16,0

0,71
1,41

e
cde

0,6
1,0

2,85
0,07

a
abc

цилиндрична
цилиндрична

зелено
зелено

прави
прави

отсъства

0,71
1,41

cde
de

0,9
0,9

0,07
0,00

abc
ab

цилиндрична
цилиндрична

т.лилаво
зелено

прави
прави

отсъства

KSL 15

15,5
17,0

KSL 17

13,0

1,41

abc

1,4

0,07

de

плоска

зелено

слабо

отсъства

KSL 18

17,5

0,71

de

1,0

0,07

abc

цилиндрична

зелено

прави

отсъства

LET 05

9,5

0,71

abc

1,3

0,07

cde

плоска

зелено

прави

отсъства

LET 06

15,5

0,71

cde

1,2

0,07

bcd

цилиндрична

зелено

слабо

отсъства

LET 07

14,5

0,71

bcd

1,0

0,07

abc

цилиндрична

жълто

прави

отсъства

RH 13-1

11,5

0,71

ab

0,65

0,07

f

цилиндрична

т.зелено

прави

силно

RH 26D-1

11,0

1,41

ab

0,65

0,00

a

цилиндрична

т.зелено

прави

средно

RRR 46-1

10,5

0,71

a

0,9

0,07

ab

цилиндрична

зелено

прави

отсъства

SEM 04

14,5
12,5

0,71
0,71

bcd
abc

1,0
1,2

0,07
0,07

abc
bcd

цилиндрична
цилиндрична

зелено
зелено

прави
прави

отсъства

11,0

1,41

ab

1,6

0,07

e

плоска

зелено

слабо

отсъства

Дължина на плода,
cm
Образец

ERI 01
FIC 01

Ореол- st
Стар.чер –
st

a, b, c…-Групиране по Tukey's HSD тест за α= 0.05

184

отсъства
отсъства

отсъства

Фиг. 3. Обща сензорна оценка на интродуцирани колекционни образци градински фасул

Проведеният през 2009-13 г. мониторинг на болести сред колекционни образци градински
фасул показа, че всяка година в посевите на фасул по естествен път се появяват обикновена фасулева
мозайка – Bean common mosaic virus (BCMV), жълта фасулева мозайка – Bean yellow mosaic virus
(BYMV), вирус на жълтите вени по детелината (ClYVV), краставична мозайка – Cucumber mosaic
cucumovirus (CMV); бактериен пригор (Xap), ореолов пригор (Psp), антракнозата C. lindemuthianum
Saccardo et Magnus, ръждата U. appendiculatus Strauss и кореновото гниене, причинено от Fusarium
solani f. faseoli Burkholder (табл.2).
Таблица 2. Видов състав на патогените, диагностицирани в посевите на градински фасул през
периода 2009-2013 г.
Микроорганизъм

Заболяване

Bean common mosaic virus (BCMV)
Bean yellow mosaic virus (BYMV)

Обикновена фасулева мозайка
Жълта фасулева мозайка
Вирус на жълтите вени по
детелината
Краставична мозайка

Clover Yellow Vain Virus (ClYVV)

Разпространеност,
вредоносност
+++
++
+++

Cucumber mosaic cucumovirus (CMV)
+
Xanthomonas axanopodis pv. phaseoli
Бактериен пригор
+++
(Vuterin et al.)
Pseudomonas savastanoi pv.
Ореолов пригор
++
phaseolicola (Gardan et al.)
Fusarium solani f. faseoli Burkholde
Сухо фузарийно гниене
++
Colletotrichum lindemuthianum
Антракноза
++
(Saccardo et Magnus)
Uromyces appendiculatus (Strauss)
Ръжда
+
(+++) – нанася щети почти всяка година; (++) – нанася сериозни щети през отделни години;
(+) –.среща се рядко, при наличие на подходящи за развитие условия; (-) –.не е установено за региона
Идентифицирането на вируси по фасула през периода на изследването показа, че вирусът на
обикновената фасулева мозайка (BCMV) беше установен в девет от общо събрани 16 листни проби
фасул, което го определя като един от най-разпространените вируси в района на институт Марица.
Вирусът на жълтите вени по детелината (ClYVV), вирусът на жълтата фасулева мозайка (BYMV) и
краставично мозаичния вирус (CMV) бяха идентифицирани съответно в четири, три и две от пробите.
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Сортовете Старозагорски чер и Никос се оказаха в най-висока степен заразени от BCMV, който бе
открит в 56% от общия брой събрани листни проби от тези сортове. Единични растения от сорт
Пагане бяха инфектирани с CMV.
Всяка година в посевите на градински фасул се появяват бактериозите – бактериен и ореолов
пригори. Степента на нападение и развитието им зависи от климатичните условия през вегетацията.
Най-силното развитие на бактериозите при фасула бе отчетено във фазите на цъфтеж - начало на
узряване на бобовете. В резултат от нашите наблюдения се установи, че повечето местни сортове
градински фасул са чувствителни към нападението от бактерийни болести. Като пример може да се
посочат сортове Никос и Старозагорски чер, при които през годините на експеримента бе отчетен
индекс на нападение от ореолов пригор със стойности 16% - 25% - табл. 3. Това наложи търсене на
източници на устойчивост към бактерийни болести сред образците на чуждите колекции. Резултатите
от отчитане на полска устойчивост към бактерийни болести показва, че от двете бактерийни болести
бактериен пригор Xap е по-вредоносен – табл. 3.
Таблица 3. Резултати от скрининга на полска устойчивост към болести сред интродуцирани образци
от колекция градински фасул

Колекционен образец

Страна на
произход

Бактериен пригор
(Xap)

Ореолов пригор
(Psp)

Антракноза
(C. lindemuthianum)

Сухо фузарийно
гниене
(F. s.lani f. Faseoli)

Ръжда
(U. appendiculatus)

Устойчивост към
бактериен пригор

Развитие на болести средно за периода, %

BBSR 17-1
BBSR 28-1
BEN 01
ERI 01
FIC 01
KSL 15
KSL 16
KSL 17
KSL 18
LET 05
LET 06
LET 07
RH 13-1
RH 26D-1
RRR 46-1
SEM 04
Старозагорски чер
Никос- чувствителна
контрола
Ореол - устойчива контрола

САЩ
САЩ
Белгия
Белгия
Белгия
Белгия
Белгия
Белгия
Белгия
Белгия
Белгия
Белгия
Франция
Франция
САЩ
Белгия
България

11,25
4,54
13,63
9,37
15,90
35,00
1,78
50,00
14,06
38,23
0,00
0,00
1,04
7,69
3,50
7,14
15,62

5,53
0,00
3,33
0,00
4,46
3,51
0,00
6,24
3,58
3,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,83

0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,15
0,00
0,00

0,00
6,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,96
0,00
0,00
6,66

+
+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+
0,00
0,00

MS
R
MS
R
MS
S
HR
S
MS
S
HR
HR
HR
R
R
R
MS

България

20,42

10,63

0,00

0,00

0,00

S

България
7,07
0,00
0,00
50.00
0,00
R
HS – силно чувствителен, > 50%; S – чувствителен, 26% - 50%; MS – средно чувствителен,11% - 25%;
R – устойчив; 2,5% - 10%; HR – силно устойчив, < 2,5%
Индексът на нападение от бактериен пригор варира в границите от 1,78 % до 50%. За
отбелязване е, че развитието на ореоловия пригор Psp през годините на експеримента е по-слабо, в
сравнение с развитието на бактериен пригор. Индексът на нападение от ореолов пригор в посевите не
превишаваше 10%. Смята се, че ореоловия пригор има по-широко разпространение в северните
райони, поради устойчивостта на патогена към по-ниските температури (Лучная, 2010). Високите
летни температури през периода на отчитане и използването на генетичен материал с устойчивост
към раси 1 и 2 на патогена могат да бъдат посочени като причини за по-слабото развитие на тази
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болест при фасула в нашия експеримент. След проведената от нас фитопатологична оценка на
колекционни материали бяха отбрани образци с полска устойчивост към бактериен пригор – това са
KSL 16 (Белгия), LET 06 (Белгия), LET 07 (Белгия) и RH 13-1 (Франция).
От гъбни болести през годините на експеримента по фасула бяха отчетени фузарийно
изсъхване и антаракноза с диагностирани чрез метода на микроскопия причинители на тези болести
Fusarium solani f. faseoli и Colletotrichum lindemuthianum. Силно изсъхване на растенията от
фузариозата (индекс на нападение 50%) бе отчетено при сорта Ореол (България), а силно нападение
от антракнозата (индекс на нападение 35 %) – при генотип RRR 46-1 (САЩ). Генотип RRR 46-1,
устойчив към нападението от бактерийни болести, показа силна чувствителност към развитието на
антракнозата и възпреимчивост към нападението от ръждата. Развитието на ръждата през годините
на експеримента бе инцидентно и констатирано само при образците BBSR 17-1 (САЩ), BBSR 28-1
(САЩ) и RRR 46-1 (САЩ) (табл.3).
Отбор на изходни материали с комплексна полска устойчивост към болести е важна част от
селекционен процес при създаване на сортове, пригодни за дадена географска зона. Проведената от
нас оценка на чужди образци от колекцията на градински фасул за устойчивоста им към болести
позволи да бъдат отбрани образците KSL 16 (Белгия), LET 06 (Белгия), LET 07 (Белгия), RH 13-1
(Франция) с полска устойчивост към ореолов и бактериен пригори, антракнозата и сухо фузарийно
гниене.
Заключение
Генетичната колекция от градински фасул (Phaseolus vulgaris L.) в ИЗК Марица, Пловдив
беше обогатена с 15 интродуцирани образци, в това число единадесет от Белгия, два от Франция и
три от САЩ. Четиринадесет от образците се отнасят към детерминантен хабитус тип Ia и един към
Ib; два генотипа са с плоски и 13 с цилиндрични бобове.
Образците BBSR 17-1, FIC 01, BBSR 28-1, SEM 04 са със средно дълъг вегетационен период и
достигат технологична зрялост за средно 50-51 дни при условията на Централна Южна България.
Останалите интродуцирани образци са със значително по- дълга вегетация (55-60 дни) и са
подходящи за късно полско производство
Образците FIC 01, SEM 04 и LET 07 превишават контролните сортове по потенциал за добив
със средно тегло на бобовете от 100 до 108 g/растение и са с много добро качество на продукцията.
Всички, с изключение на две от интродуцираните образци притежават бобове с много добри
вкусови качества от типа на бавно формиращите лико и фибри, което ги прави подходящи за
еднократна беритба.
Установен е видовия състав на патогените и направен мониторинг на някои основни болести
при полски условия. С най-силна вредоносност през експерименталния период за фасула са
бактерийните болести, от които бактерийният пригор е най-често срещан. Проведената полска оценка
за устойчивоста към бактерийни и гъбни болести позволи да се отберат следните източници на
комплексна полска устойчивост по този признак - KSL 16, LET 06, LET 07, RH 13-1.
Комплексният анализ излъчи образците LET 07, RH 13-1 , RH 26D-1,RRR 46-1 и SEM 04,
които притежават най - добро съчетание от ценни стопански признаци и са адаптивни към местните
условия което ги определя като перспективни изходни образци за създаване на сортове градински
фасул, подходящи за райони с поливно земеделие.
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АНАЛИЗ НА НЯКОИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРИЗНАЦИ ПРИ САЛАТИ (LACTUCA SATIVA L.)
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Abstract: During the period 2012 - 2013 in the experimental field of IPGR "K. Malkov "- Sadovo 76
introduced lettuce varieties originating from the Netherlands, England ,Germany, Poland and Israel divided
into two taxonomic groups: var. romana and var. capitata were studied. Some morphological and
economical indices were evaluated based on the International descriptor for Lactuca sativa. The aim of the
research was to establish the degree of variation of the studied parameters and the correlations between
them. The obtained data was processed by variance and correlation analysis. The results indicate the
presence of medium to highly variation of the parameters of the accessions in the both taxonomic groups,
and the existence of established correlations between some of morphological characteristics and the mass of
the plant.
Key words: Lactuca sativa L., evaluation, morphology, variation, correlations
Въведение
Една от основните и приоритетни задачи на ИРГР „К. Малков”- Садово е свързана с
колекциониране, проучване и съхранение на растителни ресурси с различен географски произход
(Кръстева и др., 2007). Поддържаният в института генофонд при салати Lactuca sativa L. (сем.
Asteraceae) се характеризира с голямо генетично разнообразие (Neykov, 2009). Колекцията включва
877 образци, от които 730 са интродуцирани и 147 – с местен произход. Оценката и документацията
на съхранената зародишна плазма предоставя основна информация, необходима за селекцията при
културата (Нейков, 1998).
Целта на проучването е оценка на образци салати от Националния генофонд, както и
установяване степента на вариране на някои морфологични признаци и изяснявяне на
корелационните зависимости между тях.
Материали и методи
Растителен материал и проучени показатели
През периода 2012 - 2013 г. в опитното поле на ИРГР „К. Малков”- Садово са проучени 76
интродуцирани сорта салати с произход от Холандия, Англия, Германия, Полша и Израел,
разпределени в две таксономични групи: var. capitata и var. romana. Изпитването на образците се
извърши в колекционен питомник при условията на пролетно полско производство. Биометрични
измервания са извършени на 20 растения от образец в етап на технологична зрялост.
Оценени са морфологични и стопански признаци въз основа на Международния дескриптор
за Lactuca sativa L. (1884).
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Фиг. 1. Ex-situ колекция салати var. capitata в експериментално поле на ИРГР-Садово

Статистическа обработка на данните
За обработка на резултатите от проучването на генотиповете e използван статистически пакет
SPSS 13.0. Данните са осреднени и стандартизирани. Приложен е дисперсионен и корелационен
анализ.
Резултати и обсъждане
Признаците, по които са оценени образците са определени съгласно направленията и целите
на селекцията и производството (Георгиев и др., 2013). При салатите това са: къс вегетационен
период, плътни глави, трудно стрелкуващи, с добри вкусови качества и висока продуктивност
(Kristkova et al, 2008). В тази връзка е необходимо да се има предвид варирането на морфологичните
признаци, което позволява да се направи правилна преценка за възможностите, които предлагат
генетичните ресурси при подбор на родителски компоненти. На Таблица 1 са представени
минималните, максималните и средните стойности, показали проучените образци, както и
коефициентите на вариране (VC %) на някои количествени признаци при var. capitata и var. romana.
Данните показват, че е налице вариране, както между двете групи, така и вътре в тях.
Таблица 1. Вариране на количествени показатели при проучените образци салати
Показатели
Височина на растението (cm)
Диаметър на растението (cm)
Дължина на листа (cm)
Ширина на листа (cm)
Брой листа
Височина на главата (cm)
Диаметър на главата (cm)
Маса (g)
Височина на растението (cm)
Диаметър на растението (cm)
Дължина на листа (cm)
Ширина на листа (cm)
Брой листа
Маса (g)
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Min
Max
var. capitata
11,30
19,00
18,00
31,00
11,00
21,50
6,00
19,30
7,60
15,00
5,20
9,00
3,70
8,00
200,00
260,00
var. romana
10,80
24,00
16,60
32,00
10,40
23,00
6,20
19,20
11,00
20,00
200,00
270,00

Mean

Std. Deviation

VC%

14,73
22,78
13,56
10,47
12,46
6,80
5,78
227,76

2,02
2,74
2,92
3,88
1,72
1,26
1,15
17,24

13,72
12,04
21,56
37,06
13,78
18,57
19,92
7,57

16,99
22,94
13,78
9,88
14,24
228,82

4,19
3,66
3,13
3,53
2,68
17,64

24,65
15,97
22,71
35,71
18,84
7,71

При образците от var. capitata се наблюдава силно изразено вариране при признаците
дължина и ширина на листа, съответно 21,56% и 37,06%. При показателите височина и диаметър на
растението, брой листа, височина и диаметър на главата коефициентите показват средно вариране,
като VC е в границите от 12,04 до 19,92%. Най-слабо е изразено варирането при масата на растението
(VC=7,57%).
При сортовете от var. romana най-силно вариращият признак е ширина на листа (VC=35,71%),
следван от показателите височина на растението (VC=24,65%) и дължина на листата (VC=22,71%).
Диаметърът на растението и броят на листата варират със средна сила, съответно 15,97% и 18,84%.
Най-слабо вариабилният признак е масата на растението (VC= 7,57%).
Корелационният анализ позволява да се оценят възможностите за съчетаване на признаците,
както и за отбор по някои от тях (Георгиев и др., 2013). Изборът на геноносители при салатите с
оглед целите на селекцията следва да се извършва само по тези показатели, които имат доказана
корелативна връзка със стопанските качества (Treuren et al., 2012).
За изясняване на взаимовръзките между изследваните количествени признаци в колекцията,
определящи качествата на сортовете от var. capitata са изчислени корелационни коефициенти (табл.
2). Положителна корелационна връзка е установена между дължината и ширината на листата
(r=+0,764**). Взаимовръзка със същия знак и доказаност съществува и между показателите височина
на растението и височина на главата (r=+0,706**). Положителни зависимости се наблюдават и между
диаметъра на растението и ширината на листа (r=+0,598**), диаметъра на растението и масата
(r=+0,603**), ширината на листа и масата (r=+0,630**), височината и диаметъра на главата
(r=+0,635**).
Недоказана отрицателна корелация е установена на броя на листата с височината и с
диаметъра на растението, съответно (r=-0,059) и (r=-0,051), също така и между броят на листата и
височината и диаметъра на главата: (r=-0,159) и (r =-0,038).
Таблица 2. Корелационни зависимости между някои морфологични показатели при образци
var. capitata
Показатели
Височина
растение
Диаметър
растение
Дължина
лист
Ширина
лист
Брой
листа
Височина
глава
Диаметър
глава
Маса

Височина
растение

Диаметър
растение

Дължина
лист

Ширина
лист

Брой
листа

Височ.
глава

Диаметър
глава

1

0,452*

0,164

0,227

-0,059

0,706**

0,404

0,327

1

0,479*

0,598**

-0,051

0,448*

0,165

0,603**

1

0,764**

0,085

0,413

0,327

0,414

1

0,133

0,306

0,122

0,630**

1

-0,159

-0,038

0,082

1

0,635**

0,341

1

0,295

Маса

1

* Correlation is significant at the 0.05 level
** Correlation is significant at the 0.01 level

При образците от var. romana са търсени корелации между шест количествени морфологични
показатели (табл. 3). Добре доказани положителни корелационни връзки в тази група са установени
между диаметъра на растението и дължината на листа (r=+0,729**), диаметъра на растението и
масата (r=+0,685**) и между дължината на листа и масата (r=+0,685*). Средни по сила
корелациионни зависимости се наблюдават между височината на растението и дължината на листата
(r=+0,495*), както и между височината на растението и ширината на листата (r=+0,495*). Дължината
и ширината на листата показват средна по сила корелация (r =+0,570*).
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Таблица 3. Корелационни зависимости между някои морфологични показатели при образци
var. romana
Показатели
Височина
растение
Диаметър
растение
Дължина
лист
Ширина
лист
Брой
листа
Маса

Височина
растение

Диаметър
растение

Дължина
лист

Ширина
лист

Брой
листа

Маса

1

0,091

0,495*

0,561*

0,050

0,284

1

0,729**

0,289

0,007

0,685**

1

0,570*

0,042

0,685**

1

-0,072

0,291

1

0,271
1

* Correlation is significant at the 0.05 level
** Correlation is significant at the 0.01 level

Продуктивността е резултат от прякото действие на всеки един от признаците и на общото
взаимодействие между тях (Георгиев и др., 2013).
На Tаблица 4 са показани образци от Lactuca sativa var. capitata, които по наблюдаваните
количествени морфологични показатели значително превишават стандартния сорт Зимен дар.
Образците Great Lakes 65, Ghina 3, Hamlet Rs и Resonia с произход Холандия се отличават с повисока маса на едно растение от стандарта (240 -260 g), при 200 g за Зимен дар.
Таблица 4. Перспективни образци салати var. сapitata от Националния генофонд на ИРГР-Садово
№

Сорт

Произход

1
2
3
4
5
6
7
St

Great Lakes 65
China 3
Ameku
Hamlet Rs
Resonia
Ara E
Morangold
Зимен дар

Холандия
Холандия

Англия
Холандия
Холандия

Полша
Англия
България

Височина
растение (cm)
19,0
15,6
13,7
15,0
14,2
17,3
15,0
14,5

Диаметър
растение (cm)
31,0
22,6
26,0
23,0
23,5
23,2
20,6
18,0

Брой
листа
12
11
14
13
15
13
13
12

Диаметър
глава (cm)
7,0
7,4
5,4
5,7
6,0
7,6
8,0
6,1

Маса
(g)
260,0
260,0
260,0
250,0
240,0
230,0
230,0
200,0

Образците от var. romana: Romaine Zed Cos (Германия), China 5 (Холандия), Grand Rapids
(Германия) и Wiener Maidivi (Германия) превишават сорт Жълта красавица по масата на растението
(240-270g) при 230 g за стандарта (табл. 5).
Таблица 5. Перспективни образци салати var. romana от Националния генофонд на ИРГР-Садово

№

Сорт

Произход

Височина
растение
(cm)

Диаметър
pастение
(cm)

Дължина
лист
(cm)

1
2
3
4
5
6
7
St

Romaine Zed Cos
China 5
Grand Rapids
Wiener Maidivi
Romaine Ballon
Mona
China 4
Жълта красавица

Германия
Холандия
Германия
Германия
Холандия
Холандия
Холандия
България

18,1
20,0
20.0
11,5
19,0
13,5
15,0
18,0

25,0
32,0
23,0
26,5
23,0
21,5
23,0
25,0

17,0
11,0
16.0
12,5
13,5
15,7
13,0
23,0
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Ширина
лист
(cm)
9,8
9,2
14,5
6,5
10,0
14,0
6,6
13,0

Брой
листа

Маса
(g)

16
12
17
20
14
12
11
11

270,0
260,0
240,0
240,0
230,0
230,0
230,0
230,0

Посочените перспективни сортове салати при двете таксономични групи: var. capitata и var.
romana превъзхождат стандартите при пролетно полско производство по някои стопански показатели
и биха могли да се използват като източници за селекционни програми.
Заключение
Резултатите показват наличието на средно до силно вариране на проучeните параметри на
образците и в двете таксономични групи.
При сортовете салати от var. capitata са установена статистически доказани положителни
корелационни връзки между диаметъра на растението и масата и между ширината на листата и
масата.
При образците от var. romana силно положително влияние върху масата на растението оказват
диаметъра на растението и дължината на листата.
Излъчени са генни ресурси за включване в селекционни програми като източници на ценни
стопански признаци, както и за по-нататъчни научни изследвания.
Литература
Георгиев Ст., Н. Ганушева, Ст. Стаматов, М. Дешев. 2013. Подходи и методи като модел в
селекцията на самоопрашващите се култури. Академично издателство на Аграрния
университет, Пловдив, 276.
Кръстева, Л., С. Ангелова, Я. Гутева, К. Върбанова. 2007. Управление и устойчиво ползване на
растителните генетични ресурси. 125 години земеделска наука, ИРГР, Садово, т. 1, 43-48.
Нейков Ст. 1998. Използване на колекцията от салата (Lactuca sativa L.) за селекция и производство.
Растениевъдни науки, 35, 877-880.
ВИР. 1984. Классификатор видов Lactuca sativa L., Cichorium endivia L., Ленинград.
Kristkova E., I. Dolezalova, A. Lebeda, V. Vinter, A. Novotnа. 2008. Description of morphological
characters of lettuce (Lactuca sativa L.) genetic resources. Horticultural Science, 35, 113-129.
Neykov St. 2009. Status of leafy vegetable germplasm collections in Bulgaria. Report of a vegetables
network, Bioversity International, Czech Republic, 110-111.
Treuren R. Van, P. Coquin, U. Lohwasser. 2012. Genetic resources collections of leafy vegetables
(lettuce, spinach, chicory, artichoke, asparagus, lamb’s lettuce, rhubarb and rocket salad)
composition and gaps. Genetic Resources and Crop Evolution, 59(6), 981-997.
SPSS for Windows. Base System User`s Guide. Release 13.

193

194

ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014

Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014
ECOLOGY AND HEALTH 2014
House of science and technique - Plovdiv, 5 June 2014
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Abstract: The studies were conducted in the period 2011-2013 in plum collection of the Fruit Growing
Institute-Plovdiv. The aim is to carry out comparative evaluation of plum cultivars for recommendation the
best ones to the practice. It was found that cultivars ’Toptaste’ and ’Topking’ are the most sensitive to low
temperature in the phase swelling of the buds. The most resistance in the same phase are ‘Sineva’,
‘Topgigant plus’,’Tophit plus’ and ‘Mirabelle de Nansy’ in the phase white bud. Average duration of plum
cultivars flowering period in the Plovdiv region ranges from 10 to 11 days. Period of flowering of cultivars
‘Haganta’, ‘Bellamira’, ‘Mirabelle de Nansy’ and ‘Tuleu timpuriu’ is completely non overlap with the those
of ‘Ortenauer’ and ‘Pacific’ and partially with ‘Sineva’, ‘Cacanska najbolja’ and ‘Topgigant plus’.‘Tuleu
timpuriu’ and ‘Cacanska lepotica’ are early ripening cultivars whereas ‘Ortenauer’ is late ripening. The
other cultivar ripe in August – general plum season. Fruit size of ‘Cacanska najbolja’, is comparable to the
standard ‘Stanley’ but larger fruits have cultivars ‘Jojo’, ‘Haganta’, ‘Pacific’, ‘Tophit plus’, ‘Topgigant
plus’, ‘Tuleu timpuriu’ and ‘Ulpia’.
Key words: plum, frost damages, flowering, fruit characteristics
Въведение
Обогатяването на колекциите с нови сортове и образци е една от основните задачи в
Института по овощарство в Пловдив. В последните години са интродуцирани нови сливови сорта от
Германия, Полша, Норвегия и Румъния, които се проучват при нашите почвено климатични условия
относно тяхната адаптивност, биологични и стопански качества. Настоящето проучване има за цел да
представи данни за фенологични и биометрични проучвания при известни и нови сливови сортове за
да се направи сравнителна оценка имаща значение за практиката.
Материал и методи
Изследванията са проведени в периода 2011-2013г. в сливова колекция на Института по
овощарство – Пловдив. Колекцията е създадена в периода 2001-2005г. От всеки сорт са засадени по 5
дървета на разстояние 4 х 4m. Теренът е естествено затревен и междуредовите ивици се поддържат
чрез окосяване. Насаждението се отглежда с 1 - 2 поливки. Извършени са фенологични наблюдения
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относно срока на цъфтеж и узряване на плодовете, както и биометричен анализ на плодове. Отчетено
е влиянието на късните мразове върху цветните пъпки, като за целта са прегледани по 100 пъпки от
сорт и е изчислен процента на измръзване. За сравнение е използван сорта Стенлей, намиращ се в
същата колекция. Данните са обработени статистически по теста на Дънкан.
Резултати и обсъждане
Повреди от ранни пролетни мразове
Ниските минимални температури в края на зимата и начало на пролетта през 2012 г. (-3.5°С
на 6 март и -2.2°С на 3 април) причиниха повреди от измръзване на цветните пъпки при сливовите
сортове, които се намираха в състояние на принудителен покой, когато студоустойчивостта рязко
намалява (Фиг.1). Процентът на измръзване варира от 5 до 51%. Под 10% повреди са отчетени при
сортовете “Топхит плюс”, “Топгигант плюс”, “Синева”, и “Нансийска мирабела”. За сравнение
измръзването при стандартния сорт “Стенлей” е 11%. Най-висок е процентът на измръзване при
сорта “Топтейст” - 51% и “Топкинг” - 33%. При останалите повредите са в границите 11 - 28%. В
предишни наши изследвания (Божкова и Иванова, 2001, Божкова и Живондов, 2004) са отчетени 97%
измръзнали цветове при сорта “Пасифик” във фаза бял бутон (при температура – 2.30С) или това е 5
пъти по-висока стойност спрямо отчетеното в сегашното изследване във фаза набъбване на плодните
пъпки и 58% във фаза пълен цъфтеж при температура -4.00С. В същото изследване резултатите при
сортовете “Тулеу тимпуриу” и “Чачанска лепотица” са разнопосочни. По-ниски поражения
(съответно 7.6 и 8.0%) са отчетени във фаза пълен цъфтеж, в сравнение с фаза бял бутон за “Тулеу
тимпуриу” и набъбване на плодни пъпки за “Чачанска лепотица”. При сорта “Тулеу тимпуриу”
разликите са повече от два пъти, а при “Чачанска лепотица” повече от три пъти. Тези на пръв поглед
нелогични резултати се обясняват с по-краткото въздействие на отрицателните температури през
2004г. - 1час. Анализът на данните от 2001, 2004 и 2012г. показва, че сортът “Пасифик” е
чувствителен на отрицателни температури след края на дълбокия покой. Нямаме данни за
продължителността на отрицателните температури, през 2001 и 2012г., но очевидно тяхното
въздействие е било по – продължително от това през 2004г., което се демонстрира от получените
резултати. Данните потвърждават изследванията на много автори, че студоустойчивостта е най-малка
във фаза цъфтеж и образуване на млади завръзи, като пораженията зависят също от величината на
отрицателните температури и продължителността им на въздействие. Според таблицата на Childers
(1975) за критичните температури при овощните видове, температури от -2.20С във фаза набъбване на
подни пъпки и бял бутон (както е в нашия случай) не би следвало да са критични и да предизвикат
измръзване. Очевидно върху студоустойчивостта влияние оказват и други фактори, свързани както с
биологията на растенията и техния биологичен потенциал, така и с конкретните климатични и
релефни условия.
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Фиг.1. Процент измръзнали цветни пъпки при изследвани сливови сортове през 2012г.
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Фенология на цъфтеж
Цъфтежът на сливовите сортове се влияе съществено от климатичните фактори температура и
валежи. При повишаване на температурата се скъсява продължителността на цъфтежа. Валежите
имат слаб задържащ ефект върху цъфтежа, само при по-ниски температури. При нормални и повисоки температури за сезона се наблюдава обратния ефект. Често явления са експлозивните
цъфтежи, които преминават за няколко дни и разликите между сортовете се заличават. Цъфтежът на
сливовите сортове през 2012г. премина в края на април експлозивно, поради високите среднодневни
температури (между 15 и 20°С) и максимални температури (от 22 до 30.2°С). При тези условия
продължителността на тази фенофаза бе в рамките от пет дни до една седмица и разликите между
сортовете бяха заличени. Тези неблагоприятни условия повлияха на процента на завръза, който при
голяма част от сортовете бе много нисък. Осреднените данни за тригодишен период,
характеризиращи фенологията на цъфтежа са представени на Таблица 2. Най-кратка е фазата бял
бутон (D). При повечето сортове тя е с продължителност от 1 до 3 дни, но при екстремно високи
температури, които са предпоставка за експлозивен цъфтеж, тази фаза може да настъпи и премине в
рамките на 1 ден. По отношение средната дата за начало на цъфтеж, максималните разлики са в
рамките на 8 дни. При “Тулеу тимпуриу” тази фаза започва на 4 април, а при “Пасифик” на 12 април.
Спрямо средните дати за начало на пълен цъфтеж, при нормални години, сортовете се различават
максимално с 9 дни. Най-рано настъпва началото на пълния цъфтеж при “Белламира”, “Хаганта” и
“Тулеу тимпуриу”, а най-късно при “Пасифик”, “Синева” и “Ортенауер”. Разликите за фазата край на
пълния цъфтеж е 8 дни. Продължителността на цъфтежа при сливовите сортове в района на Пловдив
е средно между 10 - 11 дни. Най-кратък цъфтеж е наблюдаван при “Ортенауер” (7 дни), следван от
“Синева” и “Чачанска найболя” – с продължителност от 8 дни и “Чачанска лепотица” и “Топкинг” с
по 9 дни. Цъфтежът при сортовете “Хаганта”, “Белламира”, “Нансийска мирабела” и “Тулеу
тимпуриу” напълно се разминава с този на “Ортенауер” и “Пасифик” и частично със “Синева”,
“Чачанска найболя” и “Топгигант плюс”.
Фенология на зреене на плодовете
Плодовете на най-голям брой сливови сортове узряват през месец август или може да се каже,
че това е масовият сезон на сливовите плодове у нас. Наблюдението ни върху цените на пазара
показва, че с по-добра реализационна цена са ранозреещите сортове. Такива обаче, в сортимента и
сливовите градини са малко на брой. От включените в това изследване сортове, само “Тулеу
тимпуриу” и “Чачанска лепотица” узряват през юли, а “Ортенауер” през септември (Табл.3). При
останалите сортове плодовете зреят в масовия сезон.
Биометричен анализ и описание на плодове
При такава голяма конкуренция в този сезон, по-добре и бързо се реализират едроплодните
сортове. Данните от биометричния анализ показват, че плодовете на стандарта “Стенлей” са с маса на
плода средно за трите години на изследване 38.75 g (Табл.3). С подобна едрина са плодовете на
“Чачанска найболя”, “Синева” и “Топтейст”, а с по-едри на “Йойо”, “Хаганта”, “Пасифик”, “Топхит
плюс”, “Топгигант плюс”, “Тулеу тимпуриу” и “Улпия”. Тоест тези сортове може да се конкурират
със Стенлей.
Като цяло сливовите плодове имат малка до средно едра костилка. Максимално установената
маса на костилката в изследването е 2.05 g, като при повечето сортове е между 1 до 1.9 g, което
кореспондира с предишни наши и на други автори изследвания (Джувинов и кол.2012. Слива,
Bozhkova, 2013). Логично най-дребна костилка е измерена при “Нансийска мирабела” и “Белламира”,
чиито плодове са най-дребни и са от групата на мирабелите. Съотношението плод:костилка е найнеблагоприятно при стандарта “Стенлей” - 5.25% от масата на плода е костилката. С подобно
съотношение е и сорт “Чачанска найболя”.
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Описание на плодовете
От данните за височина, ширина и дебелина на плодовете може да се установи, че сортовете
“Белламира”, “Нансийска мирабела” и “Топтейст” са с почти кръгла форма на плода, “Стенлей”,
“Пасифик”, “Тулеу тимпуриу”, “Топхит плюс” и “Топгигант плюс” с продълговата, докато
останалите сортове имат елипсовидна или яйцевидна форма. Формата на костилката при “Стенлей” и
“Тулеу тимпуриу” е тясно елипсовидна, при “Нансийска мирабела” и “Белламира” кръгла, а при
останалите сортове елипсовидна (според Дескрипторите за слива на UPOV и IGPR). Цветът на
плодовата кожица при сортовете “Нансийска мирабела” и “Белламира” е жълт, при “Тулеу
тимпуриу”, “Топхит плюс” и “Улпия” е пурпурно виолетов, при “Топтейст” и “Топгигант плюс” е
виолетово син, а при останалите сортове е тъмно син.
Заключение
Сортовете “Топтейст” и “Топкинг” са най-чувствителни на ниски отрицателни температури
във фаза набъбване на цветните пъпки, а най-устойчиви във същата фаза са “Синева”, “Топгигант
плюс”, “Топхит плюс” и “Нансийска мирабела” във фаза бял бутон.
Продължителността на цъфтежа при сливовите сортове в района на Пловдив е средно между
10 - 11 дни. Цъфтежът при сортовете “Хаганта”, “Белламира”, “Нансийска мирабела” и “Тулеу
тимпуриу” напълно се разминава с този на “Ортенауер” и “Пасифик” и частично със “Синева”,
“Чачанска найболя” и “Топгигант плюс”.
От включените в изследването сортове, само “Тулеу тимпуриу” и “Чачанска лепотица” са
ранозреещи, а “Ортенауер” е къснозреещ. Останалите сортове узряват в масовия сезон - през август.
С едрина на плодовете като стандарта Стенлей е “Чачанска найболя”, а с по-едри “Йойо”,
“Хаганта”, “Пасифик”, “Топхит плюс”, “Топгигант плюс”, “Тулеу тимпуриу” и “Улпия”.

Сорт
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Таблица 2. Фенология на цъфтежа
Начало на Край на
Начало
Бял на
Начало на
пълен
пълен
бутон
цъфтеж
цъфтеж
фаза D
цъфтеж
фаза G
фаза F
фаза Е

Край на
цъфтежа
фаза H

Продължителност
на
цъфтежа в дни

Белламира

04.04.

05.04.

06.04.

10.04.

14.04.

10

Йойо

07.04.

08.04.

10.04.

15.04.

18.04.

10

Хаганта
Нансийска
мирабела

04.04.

05.04.

06.04.

10.04.

15.04.

10

04.04.

05.04.

07.04.

11.04.

16.04.

11

Ортенауер

08.04.

11.04.

12.04.

15.04.

18.04.

7

Пасифик

09.04.

12.04.

15.03.

18.04.

22.04.

10

Синева

08.04.

10.04.

13.04.

16.04.

18.04.

8

Стенлей
Чачанска
лепотица
Чачанска
найболя

05.04.

08.04.

10.04.

15.04.

18.04.

10

07.04.

09.04.

10.04.

15.04.

18.04.

9

08.04.

10.04.

11.04.

15.04.

18.04.

8

Топхит плюс 08.04.
Топгигант
плюс
09.04.

09.04.

10.04

16.04.

20.04.

11

10.04.

10.05

16.04.

20.04.

10

Топтейст

08.04.

09.04.

10.06

16.04.

20.04.

11

Топкинг
Тулеу
тимпуриу

05.04.

06.04.

07.04.

10.04.

15.04.

9

03.04.

04.04.

06.04.

11.04.

15.04.

11

Улпия

07.04.

09.04.

10.04.

16.04.

20.04.

11

Таблица 3. Биометрия на плодове
Костилка

Плод
Сорт

Дата на
зреене

Височина
(mm)

Ширина
(mm)

Дебелина
(mm)

Дръжка
(мм)

Маса на
плода
(g)

Маса на
костилката
(g)

Белламира

12.08.-22.08.

32.58 d

32.31 e

31.63 f

17.48 a

19.81 g

0.77 c

Йойо

21.08.-30.08

48.80 a b

38.87 b c

37.58 d

9.79 bc

42.65 c

1.68 b

Хаганта
Нансийска
мирабела

21.08.-30.08.

48.87 a b

42.65 a

44.30 a

10.34 bc

52.47 b

1.78 b

5.08.-13.08.

27.32 e

23.68 f

23.97 g

13.86 ab

9.91 h

0.37 d

Ортенауер

05.09.-20.09.

44.42 b c

31.18 e

32.50 e

12.69 b

25.82 f

1.02 c

Пасифик

22.08

52.1 a

44.37 a

45.20 a

10.3 bc

62.10 a

1.66 b

Синева

16.08.-28.08.

44.32 b c

37.75 c

39.10 cd

14.05 a

38.57 d

1.71 b

Стенлей
Чачанска
лепотица
Чачанска
найболя
Топхит
плюс
Топгигант
плюс

30.08.-7.09.

49.18 a

35.82 c

38.19 cd

17.27 a

38.75 d

2.03 a

20.07.-25.07.

42.05 c

35.87 c

38.00 d

12.10 b

34.23 e

1.53 b

22.08-29.08.

45.82 b c

35.60 c

39.88 c

17.55 a

38.81 d

1.94 ab

52.06 a

42.95 a

46.53 a

10.54 bc

58.12 ab

2.04 a

13.08.-16.08.

49.81 a b

43.72 a

42.29 b c

8. 84 c

54.91 b

1.72 b

Топтейст

13.08.-16.08.

42.29 c

37.97 c

38.72 c d

11.60 bc

38.35 d

1.88 ab

44.86 b c

33.37 d

37.50 d

11.5 bc

32.60 e

1.53 b

Топкинг

28.08.

16.08.

Т.тимпуриу

8.07.-16.07.

47.66 b

37.38 c

40.43 c

16.02 a

42.14 c

1.99 ab

Улпия

10.08.-15.08.

45.45 b c

39.66 b c

40.57 c

17.21 a

43.64 c

1.86 ab
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ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОДХОДИ НА ХИМИЧНИЯ
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Ваня Манолова, Заря Ранкова, Аргир Живондов
Институт по овощарство – Пловдив 4004
ECONOMIC ASPECTS OF MODERN APPROACHES TO CHEMICAL CONTROL OF WEEDS IN
FRUIT NURSERY
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Abstract: Free access to seedlings from the EU since 2007 has put strong competitive pressure on the fruit
nursery branch in Bulgaria. Major agronomic problem in the production of fruit planting material is weed
control. Based on experiments conducted in Fruit Growing Institute - Plovdiv, the economic aspects of
modern approaches to chemical control of weeds in fruit nursery are discussed. Different options for
efficient and cost-effective control in the production of seedlings of apricot, peach, yellow plum and almond
in nursery - first and second year are offered. We prove that chemical control in the nursery has large
reserves for the production of higher quality and cheaper seedlings.
Key words: fruit nursery, herbicide efficiency, economic efficiency
Въведение
През последните години се наблюдава нарастване на интереса на производителите към
създаване на нови овощни насаждения. Това води до ръст в търсенето на качествен посадъчен
материал от пазарно ориентирани сортове. Разсадниците в България обработват 1 892 ха земя към
2013 г. (Агростатистика, 2013). В по-голямата си част те са дребни, прилагат остарели подходи в
производството и разчитат основно на ръчен труд, който е непривлекателен и дефицитен и не
използват съвременни подходи за химичен контрол на заплевеляването (Колев и др., 1977).
Свободният достъп на посадъчен материал от ЕС от 2007 г. подложи на силен конкурентен натиск
българското разсадопроизводство. Отрасълът се нуждае от модернизиране и интензифициране на
технологичните подходи, за да осигури на българските фермери качествен овощен посадъчен
материал на конкурентни цени. Родните производители работят в условията на недостиг на оборотен
капитал, което често се изтъква като оправдание за невъзможност за употреба на агрохимикали в
производството. Анализите обаче доказват, че хербицидните обработки на площта в разсадниците са
по-правилният избор от икономическа гледна точка за фермера. Въз основа на опит, изведен в ИОПловдив, се дискутират икономическите аспекти на съвременните подходи на химичен контрол на
заплевеляването в овощния разсадник. Предлагат се различни варианти за ефикасен и икономически
по-ефективен контрол при производството на семенни подложки от кайсия, праскова, жълта джанка и
бадем в питомник първа година и сортоподложкови комбинации в питомник втора година. В
предишни изследвания е проучена ефективността на други активни вещества, които имат
приложение в разсадниците
(Manolova and Rankova, 2005; Манолова и Ранкова, 2007).
Икономическата оценка на химичния контрол на заплевеляването показва сериозни резерви за
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повишаване ефективността на производството и може да убеди производителите в предимствата на
този подход за поддържане на почвената повърхност.
Материали и методи
Използвани са резултати от експеримент, изведен в ИО – Пловдив в периода 2010 – 2012 г.
Изследвано е влиянието на два почвени хербицида: Метофен (метолахлор + оксифлуорофен) и Пледж
50 ВП (флумиоксазин) в две дози. Заложени са следните варианти: 1. Конрола (нетретирана, ръчно
плевена); 2. Метофен – 120 ml/da; 3. Метофен – 240 ml/da; 4. Пледж 50 ВП – 8.0 g/da; 5. Пледж 50 ВП
– 20.0 g/da. Влиянието на почвените хербициди е проучено при семенни подложки от кайсия,
праскова, жълта джанка и бадем в питомник първа и втора година (Rankova and Tityanov, 2013;
Rankova and Zhivondov, 2013). Подложките се отглеждат в питомник първа година при схема (1,50 х
0,11 m). В питомник първа година прихващането е 80%. В питомник втора година са произведени
90% стандартни дръвчета. Установена е икономическата ефективност на цялостната система за
химичния контрол като са включени двукратно третиране с Фузилад форте 130 ml/da или Тарга супер
5 ЕК 250 ml/da. Методичният подход се основава на определяне разходите за химична борба чрез
разчетно-конструктивния метод (Agrawal and Heady, 1972; Manolova and Rankova, 2005). Включени са
разходите за хербициди, приготвяне на разтвор, третиране, разходи за доставка и съхранение - 5% от
преките разходи и разходи за лихви по кредите - 12% от преките разходи. При изчисляване на
разходите са използвани средни пазарни цени на производствените фактори към 2013 г. При
икономическата оценка се използват показателите добавена стойност, възвръщаемост на разходите от
химическата борба с плевелите (изчислена като отношение на общите приходи към общите разходи),
коефициент на ефективност на борбата с плевелите (изчислен като отношение на добавената
стойност към общите разходи) и алтернативна цена на химичния контрол.
Резултати и обсъждане
Оценени са икономически вариантите, при които са получени годни за присаждане подложки.
Резултатите са представени в таблица 1, 2, 3 и 4. Данните показват три пъти по-ниски разходи за
химична борба в сравнение с контролата с ръчното плевене при всички семенни подложки.
Същевременно добавената стойност е с 8% по-висока. Трикратно по-голяма е възвращаемостта на
разходите, респективно ефективността на химичния контрол.
Таблица 1: Икономическа оценка на цялостната система за химическа борба с плевелите при
производството на семенни подложки от кайсия
Среден добив-подложки, бр/дка
Прихванати растения, бр/дка
Общ приход, лв/дка
Общи разходи, лв/дка
Добавена стойност, лв/дка
Възвръщаемост на разходите
Ефективност на разходите за химична борба

Метофен - 120 ml/da
6060
4848
1454
56,57
1397,83
25,71
24,71

Метофен - 240 ml/da
6060
4848
1454
59,31
1395,09
24,52
23,52

Пледж 50 ВП - 8.0 g/da
6060
4848
1454
56,25
1398,15
25,86
24,86

Контрола
6060
4848
1454
160,00
1294,40
9,09
8,09

Таблица 2: Икономическа оценка на цялостната система за химическа борба с плевелите при
производството на семенни подложки от праскова
Среден добив-подложки, бр/дка
Прихванати растения, бр/дка
Общ приход, лв/дка
Общи разходи, лв/дка
Добавена стойност, лв/дка
Възвръщаемост на разходите
Ефективност на разходите за химична борба
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Метофен - 120 ml/da
6060
4848
1454
56,57
1397,83
25,71
24,71

Метофен - 240 ml/da
6060
4848
1454
59,31
1395,09
24,52
23,52

Пледж 50 ВП - 8.0 g/da
6060
4848
1454
56,25
1398,15
25,86
24,86

Пледж 50 ВП - 20.0 g/da
6060
4848
1454
59,9
1394,50
24,28
23,28

Контрола
6060
4848
1454
160,00
1294,40
9,09
8,09

Таблица 3: Икономическа оценка на цялостната система за химическа борба с плевелите при
производството на семенни подложки от жълта джанка
Метофен - 120 ml/da
6060
4848
1454
56,57
1397,83
25,71
24,71

Среден добив-подложки, бр/дка
Прихванати растения, бр/дка
Общ приход, лв/дка
Общи разходи, лв/дка
Добавена стойност, лв/дка
Възвръщаемост на разходите
Ефективност на разходите за химична борба

Метофен - 240 ml/da
6060
4848
1454
59,31
1395,09
24,52
23,52

Контрола
6060
4848
1454
160,00
1294,40
9,09
8,09

Таблица 4: Икономическа оценка на цялостната система за химическа борба с плевелите при
производството на семенни подложки от бадем
Метофен - 120 ml/da
6060
4848
1454
56,57
1397,83
25,71
24,71

Среден добив-подложки, бр/дка
Прихванати растения, бр/дка
Общ приход, лв/дка
Общи разходи, лв/дка
Добавена стойност, лв/дка
Възвръщаемост на разходите
Ефективност на разходите за химична борба

Пледж 50 ВП - 8.0 g/da
6060
4848
1454
56,25
1398,15
25,86
24,86

Контрола
6060
4848
1454
160,00
1294,40
9,09
8,09

Проучваните варианти са много близки по ефективност. При производството на семенни
подложки от кайсия, праскова и бадем най-ефективен е четвърти вариант: Пледж 50 ВП – 8.0 g/da.
При производството на жълта джанка най-ефективен е втори вариант Метофен – 120 ml/da. От
икономическа гледна точка, поради ограничеността на ресурсите, са важни и алтернативните
разходи. При производството на семенни подложки от кайсия, праскова, жълта джанка и бадем
алтернативните разходи за химичната борба могат да бъдат приравнени на стойността на 188 до 200
бр/подложки. Тези разходи имат нисък относителен дял – 4% от получения добив.
Оценени са икономическите резултати и в питомник втора година при производството на
сливово-кайсиевия (плъмкот) сорт Стендесто, прасковения сорт Ласкава и бадемовия Нонпарел,
присадени върху семенни подложки. Резултатите показват по-висока добавена стойност при всички
варианти с хербицидно третиране, при които са получени стандартни дръвчета в сравнение с
контролата, която е поддържана чрез ръчно окопаване и плевене (таблица 5, 6, 7 и 8).
Възвръщаемостта и ефективността на разходите за химични обработки са три пъти по-високи.
Таблица 5: Икономическа оценка на цялостната система за химическа борба с плевелите при
производството на сливово-кайсиевия сорт Стендесто, присаден върху семенна кайсиева подложка
Среден добив, бр/дка
Общ приход, лв/дка
Общи разходи, лв/дка
Добавена стойност, лв/дка
Възвръщаемост на разходите
Ефективност на разходите за химична борба

Метофен - 120 ml/da
4363
21816
56,57
21759,43
385,65
384,65

Метофен - 240 ml/da
4363
21816
59,31
21756,69
367,83
366,83

Пледж 50 ВП - 8.0 g/da
4363
21816
56,25
21759,75
387,84
386,84

Контрола
4363
21816
160,00
21656,00
136,35
135,35

Таблица 6: Икономическа оценка на цялостната система за химическа борба с плевелите при
производството на сливово-кайсиевия сорт Стендесто, присаден върху семенна подложка от жълта
джанка
Среден добив, бр/дка
Общ приход, лв/дка
Общи разходи, лв/дка
Добавена стойност, лв/дка
Възвръщаемост на разходите
Ефективност на разходите за химична борба

Метофен - 120 ml/da
4363
21816
56,57
21759,43
385,65
384,65

Метофен - 240 ml/da
4363
21816
59,31
21756,69
367,83
366,83

Пледж 50 ВП - 8.0 g/da
4363
21816
56,25
21759,75
387,84
386,84

Пледж 50 ВП - 20.0 g/da
4363
21816
59,9
21756,10
364,21
363,21

Контрола
4363
21816
160,00
21656,00
136,35
135,35
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Таблица 7: Икономическа оценка на цялостната система за химическа борба с плевелите при
производството на Ласкава, присадена върху семенна подложка от праскова

Среден добив, бр/дка
Общ приход, лв/дка
Общи разходи, лв/дка
Добавена стойност, лв/дка
Възвръщаемост на разходите
Ефективност на разходите за химична борба

Метофен - 120 ml/da
4363
21816
56,57
21759,43
385,65
384,65

Метофен - 240 ml/da
4363
21816
59,31
21756,69
367,83
366,83

Контрола
4363
21816
160,00
21656,00
136,35
135,35

Таблица 8: Икономическа оценка на цялостната система за химическа борба с плевелите при
производството на Нонпарел, присаден върху семенна подложка от бадем

Среден добив, бр/дка
Общ приход, лв/дка
Общи разходи, лв/дка
Добавена стойност, лв/дка
Възвръщаемост на разходите
Ефективност на разходите за химична борба

Метофен - 120 ml/da
4363
21816
56,57
21759,43
385,65
384,65

Пледж 50 ВП - 8.0 g/da
4363
21816
56,25
21759,75
387,84
386,84

Контрола
4363
21816
160,00
21656,00
136,35
135,35

Абсолютните стойности на показателя добавена стойност при плъмкотния сорт Стендесто,
праскова Ласкава и бадем Нонпарел са по-високи поради по-високата пазарна стойност на
дръвчетата. Данните показват много близки стойности на показателите за икономическа ефективност
при всички проучвани сорто-подложкови комбинации и в питомник втора година. При
производството на: сливово-кайсиевия сорт Стендесто върху семенна кайсиева подложка и
бадемовия сорт Нонпарел върху семенна подложка от бадем най-ефективен е четвърти вариант:
Пледж 50 ВП – 8.0 g/da. При производството на Стендесто върху жълта джанка и Ласкава върху
семенна подложка от праскова най-добри са икономическите резултати при варианта Метофен – 120
ml/da. Алтернативните разходи на химичната борба в питомник втора година са много ниски и
възлизат на 11 до 12 бр/дръвчета. Още по-малък е техният относителен дял – 0,3% от получения
среден добив. Изследването показва, че по-ниските абсолютни стойности на разходите за химични
третирания в разсадника и по-високата им ефикасност водят до по-голяма икономическа ефективност
в сравнение с нетретирания, ръчно плевен контролен вариант.
Заключение
Получените икономически резултати потвърждават, че хербицидните обработки на площта в
разсадниците са по-правилният избор за фермера. Ефективността и възвръщаемостта на разходите
превишава три пъти ръчните обработки, а алтернативната им цена е ниска. Проучването позволява на
производителите на посадъчен материал да използват изпитаните дози, които са близки по
ефективност като се съобразят с конкретните условия в разсадника. Практическото прилагане на
резултатите от настоящото изследване ще допринесе за производството на по-евтин и качествен
овощен посадъчен материал в България.
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Abstract: Natural enemies of insect pests, also known as biological control agents, include predators,
parasitoids, and pathogens They can be an important component of integrated pest management (IPM)
programs. Family Chamaemyiidae (Diptera) are small silver flies, distributed worldwide. The larvae are
predators of plant’s aphids and similar insect pests. The observation of silver flies were made during 20102012, on tobacco plants in the area of Prilep, with application of the following methods of catching: check
on all leaves of 20 tobacco stalks and check of 100 tobacco leaves (Davies method). The collected material
was further nourished, cultivated and analysed under laboratory conditions. Factors that are optimal for
tobacco plant development (temperature, precipitations and insolation) are also favorable for development
of aphids. M. persicae develop the number colonies on tobacco leaves, also on flower and seed capsules.
Common feature is that silver flies follow the development of the leaf aphids and greatest quantitative
representations of silver flies are noticed in August. During investigations we determined one
aphidophagous species Leucopis sp., as an predator of green peach aphid Myzus persicae Sulzer on
tobacco.Leucopis sp. survival on M. persicae and quantitative representation was significantly higher during
the 2011-2012 than 2010. Their abundance is highly correlated with aphid density.Our research and climate
monitoring data can be used for making prediction models for biological control of insects that can be useful
for plant protection. Leucopis sp. may be successfully used for the classical biological control of living
within a high density aphid colony.
Key words: tobacco, aphids, Myzus persicae Sulz., silver flies, Chamaemyiidae, predator, Leucopis sp.,
biological control

Introduction
Worldwide are described many species of this family and Chamaemyiidae are almost cosmopolitan
flies.
Silver flies are found within aphid colonies of tobacco in the region of Prilep, Macedonia in 1996
(Krsteska, 2002). Silver fly is a widely distributed species and has been recorded from Kazakhstan,
Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, Turkey, Hungary, Lithuania, Slovakia and Poland (Tanasijtshuk, 1984,
1986). In the catalogue of the Palaearctic Diptera, it is new for insect fauna of Iran (Rakhshani et al., 2010).
250 species in 19 genera of silver flies are described and distributed worldwide. However, the actual
number of species can be from 350 to 400 According to (Tanasijtshuk, 1997). The family Chamaemyiidae
comprises approximately 160 species in 12 genera worldwide, although they are found primarily in the
Nearctic (ca.40 spp.) and Palearctic (127 spp.) (Evenhuis, 1992).This family has more than 140 species in the
Palaearctic region (Rakhshani et al., 2010). There are currently 28 described extant genera and subgenera
with more than 335 valid species (Gaimari, 2012). In Europe altogether 108 species are known to occur
(Barták et al., 2009). British representations are 32 species in 7 Genera: Acrometopia, Chamaemyia,
Leucopis, Leucopomyia, Lipoleucopis, Neuroleucopis, Parochthiphila (Watson et al., 2003).
Material and methods
Investigations were carried out during 2010-2012, on tobacco plants in the area of Prilep.
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The observation of silver flies were made with application of the following methods of catching:
check on all leaves of 20 tobacco stalks and check of 100 tobacco leaves (Davies method). Monitoring and
collecting of material was performed during the entire tobacco vegetation, from tobacco seedlings, until the
end of September, in a period of 7 days.
The collected material was further nourished, cultivated and analysed under laboratory conditions
Also every year were monitored the Meteorological data of the Prilep region (~ mean daily
temperature, ~ mean daily humidity, ~ daily rainfall).
Results and discussion
During investigations we determined Leucopis sp. as an aphid predator on tobacco. The imago and
larva of Leucopis sp. are shown in Fig. 1 and 2.

Fig. 1. Imago of Leucopis sp.

Fig. 2. Larva of Leucopis sp.

Factors that are optimal for tobacco plant development (temperature, precipitations and insolation)
are also favorable for development of aphids. M. persicae develop the number colonies on tobacco leaves,
also on flower and seed capsules. According to our investigations in the region of Prilep aphid infestations
are inevitable every year, ranging from medium to large.
The abundance of predatory silver flies is highly correlated with aphid density. Leucopis sp. survival
on M. persicae and quantitative representation was significantly higher during the 2011-2012 than during the
2010.
The number of generations and quantitative representation of the tobacco leaf aphids, and number of
predators and parasites of leaf aphids, depend on the climatic conditions of a particular region. Average
monthly temperature in 2010 ranged from 15.3°C in May, gradually increased in June 18.8°C and a maximal
temperature is detected in August 23.1°C. In the first decade of September, the temperature drops sharply
and monthly high temperature is 15.9°C. The total precipititation in May is 64.0 mm, in June 87.0 mm or 18
rainy days. This contributed to occurring and spread of leaf aphids, and adequately with the appearance of
silver flies in the tobacco fields to be present in shortest period of time. The rapid decrease in temperature in
September contributed on very early completition on development of leaf aphids and silver flies. The climate
diagram for 2010 is shown in Fig. 3.

Fig. 3. The climate diagram for 2010.
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In 2011during the vegetation of tobacco (May-September) temperature was 19.4°C and it is 0.5°C
higher than in 2010 (18.9°C). Significantly lower average monthly temperature was recorded in May. In June
and August we observed a gradual increase of temperature 18.5°C and 21.9°C, respectively. Compared with
2010, in September temperature is higer 19.6°C. According to the amount of rainfall, 2011 is substantially
dry year, with total precipitation of 531.7 mm, that is 257.3 mm less than 789.0 mm recoreded in 2010.
During the vegetation period, precipitation decreased with a total of 180.0 mm (most rainfall is detected in
May 63.0 mm -14 rainy days, and in June 51.0 mm - 7 precipitation days). The favorable climatic conditions
(temperature and precipitation) in July, August and September have enabled the development of numerous
populations of leaf aphids and their predators - silver flies. In 2011 we detected silver flies between colonies
of leaf aphids during the whole September. The climate diagram for 2011 is shown in Fig. 4.

Fig 4. The climate diagram for 2011.

The average monthly temperature during vegetation was higest in 2012, 20.3°C. Although in May
average monthly air temperature is below 14,6°C and has 14 days with a rainfall total of 111.0 mm
precipitation. Temperature remained from 19,1°C to 18,8°C, since the beginning of June and even September
and small amounts of precipitation enabled continuous development of leaf aphids and their predatory fauna
during the whole period. This was characterized by the greatest number of the leaf aphids and silver flies
over the period of all examined years. The climate diagram for 2012 is shown in Fig. 5.

Fig. 5. The climate diagram for 2012.

The results for population of the leaf aphids, and their predators- silver flies examined by the method
of Davies 2010–2012 are shown in Table 1. Every investigated year, the frst monitoring was on same date,
June 10. The small colonies of leaf aphids were registered frst at the end of June in 2011 and 2012, and at the
beginning of July in 2010. The maximum population of leaf aphids in 2010 was recorded in mid-August.
Predatory complex is always correlated with their host-leaf aphids. In 2010, we registered the lowest
numbers of silver flies. In 2011 and 2012 we registered a larger population of leaf aphids (total 49 462 and
64 065 leaf aphid, respectively) and a larger population of silver flies.
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Table 1. Quantitative representation of aphids and silver flies on tobacco (method of Davies)
Date of
check
20.06.
01.07.
10.07.
20.07.
01.08.
10.08.
20.08.
01.09.
10.09.
20.09.
30.09.
Total

2010
No of aphids
No of flies
0
0
19
0
614
1
1912
0
2048
4
4315
9
5849
9
4113
2
224
0
5
0
0
0
19099
25

2011
No of aphids No of flies
98
0
912
1
3640
5
7439
11
8064
12
10103
16
6256
2
7320
2
3010
1
1716
0
904
1
49462
51

2012
No of aphids No of flies
511
0
1017
1
4523
9
9106
15
12318
17
14017
24
7215
3
8019
1
3400
0
2925
2
1014
4
64065
76

The results by checking all leaves of 20 tobacco stalks 2010-2012 are shown in Table 2. 2012 was
the most favorable for the occurence and development of the population of leaf aphids and silver flies with
146 870 total leaf aphids and 97 units of silver flies. The first observation od leaf aphids was in 20 June in
both, 2011 and 2012, with a maximum developed population in August. The population was present until the
end of September. The number of leaf aphids and silver flies is lowest in 2010.
Table 2. Quantitative representation of aphids and silver flies on tobacco (survey of 20 tobacco stalks)
Date of
check
20.06.
01.07.
10.07.
20.07.
01.08.
10.08.
20.08.
01.09.
10.09.
20.09.
30.09.
Total

2010
No of aphids
No of flies
0
0
194
0
2309
1
5784
3
11293
10
14407
12
12638
10
6310
6
1004
4
98
0
0
0
54037
46

2011
No of aphids No of flies
214
0
596
3
6107
5
7949
6
14803
14
17218
13
17102
16
10653
9
5118
6
2088
2
156
0
82004
74

2012
No of aphids No of flies
695
1
2167
4
9849
9
29160
10
31514
17
36227
14
14725
16
11102
13
6619
9
4110
3
702
1
146870
97

In the stage of butonization, flowering and formation of capsules with green tobacco seed, all
physiological processes in tobacco plant are subordinated to feeding and growth of generative organs. High
amounts of sugars in plant nectars enable the development of aphid colonies. But representation of silver
flies on generative organs was small. They are on upper side on the plants and birds and other bigger
predators eat them. This results are shown in Table 3.
Table 3. Quantitative representation of aphids and silver flies on tobacco flower and seed capsules
Date of
check
20.07.
01.08.
10.08.
20.08.
01.09.
10.09.
20.09.
30.09.
Total
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2010
No of aphids
No of flies
103
0
209
1
847
2
3954
3
2708
2
112
0
6
0
0
0
7939
8

2011
No of aphids No of flies
162
0
709
1
815
2
4277
4
7906
4
5004
3
987
1
64
0
19924
15

2012
No of aphids No of flies
418
0
1103
2
2617
3
3922
3
7984
5
5106
3
1807
1
1114
1
24071
18

Chamaemyiidae lives in high density aphid colonies, reducing the risk of being preyed by ladybirds,
lace-wing or syrphidae larvae. The greatest numbers of larvae of this afidofag was in August during the
whole researching period.
In many systems Leucopis sp. are observed only when aphid densities reach moderate to high
densities (FrЀchette, et al., 2008).
Conclusions
Silver flies were found during the entire vegetation of tobacco in 2011-2012.
Common feature is that they follow the development of the leaf aphids and greatest quantitative
representations of silver flies are noticed in August.
Leucopis sp. survival on M. persicae and quantitative representation was significantly higher during
the 2011-2012 than 2010.
Their abundance is highly correlated with aphid density.
The role they play in the long term regulation of aphid populations can be important.
Leucopis sp. may be successfully used for the classical biological control of living within a high
density aphid colony.
Our research and climate monitoring data can be used for making prediction models for biological
control of insects that can be useful for plant protection.
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НОВ СОРТ ОРИЕНТАЛСКИ ТЮТЮН КОЗАРСКО 339 – БИОЛОГИЧНА, СТОПАНСКА И
ТЕХНОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Веселина Машева, Димитър Диманов, Мария Къшева
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NEW VARIETY ORIENTAL TOBACCO KOZARSKO 339 – BIOLOGICAL, ECONOMICAL AND
TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS
Vesselina Masheva, Dimitar Dimanov, Maria Kasheva
Tobacco and Tobacco Products Institute – Markovo 4108
E-mail: vesi_masheva@yahoo.com
Abstract: The study was conducted at the Institute of Tobacco and Tobacco Products, Markovo. By
the methods of classical selection and use Bulgarian oriental tobacco varieties created a new type of
aromatic oriental tobacco variety Kozarsko 339. The aim of the study is to create a new variety with
improved agro- biological, economic and technological qualities of aromatic type. This will allow for
greater production efficiency and successful market orientation of the received material.
The new oriental tobacco varieties Kozarsko 339 is included in the catalog of varieties of the country.
Key words: oriental tobacco, new varieties, biological,economical,technological characteristics
Въведение
Създаване и внедряване на нови сортове формиращи суровина с висока потребителска
стойност и стабилни добиви е предпоставка за ефективно производство и успешна конкурентно
способност на българските ориенталски тютюни (Николов Е., В. Машева, Ц. Христева, 2004). Една
от тенденциите в развитието на световния тютюнев пазар през последните години е търсене на
суровина с гарантирано качество на партидите, екологосъобразни технологии на производство,
автентичен генетичен материал и чист потребителски продукт (Диманов Д., В. Машева, 2011). В този
аспект въпросът за сортовата структура при ориенталския тютюн е особено актуален, поради факта,
че българските ориенталски тютюни са известни на световния пазар с уникално съчетание на силен и
приятен аромат, съдържателност, балансиран химичен състав, формиращи суровина с високо
качество (Машева В., М. Къшева, 2011). Целта на изследването беше създаване на нов сорт
ориенталски тютюн от сортова група Басми за екотип Устина с подобрени агробиологични и
технологични характеристики, с което ще се повиши ефективността на производството.
Материали и методи
Като родителски компоненти при създаването на сорта са използвани български сортове
ориенталски тютюн. Оценката на агробиологичните показатели е извършена на база полски
експерименти, стопанската и технологична оценка е направена въз основа на
анализ на
продуктивност – добив (kg/dka), качество - цвят, съдържателност и структура на листа, технологични
- плътност на рязан тютюн (g/cm3), дебелина на листната петура (mm), свободна горяемост (min),
условен рандеман (бр.ц/kg т-н). Пушателните свойства са определени от Централната дегустационна
комисия.

Обработката на получените резултатите е извършена чрез статистическия продукт BIOSTAT.
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Родословие
Създаден по метода на междусортовата хибридизация на български сортове ориенталски тютюн: сорт
Козарско 541 и сорт Пловдив 50.
Морфологични признаци
Форма на растението - елипсовидна. Височина -135-145см.
Листа среден брой 30 – 33 бр.. Правилно разположени, по стъблото под ъгъл 40о. Листата са с
елипсовидна форма, средно дълга гуша – около 2,5 см. С малки уши и симетрични гащи 2,5-3см.
Листната петура е гладка, с гладка периферия. Размерите на листата са 7-ми лист
дължина(д.)23см/ширина (ш.)11,5см, 14-лист д.24/ш12см и 21-ви лист д.21/ш.11см.
Съцветието е средно рехаво.
Венчелистчета бледорозови, правилно нарязани.
Биологични признаци
Вегетационният период от разсаждане до начало на цъфтеж – 60 дни до масов цъфтеж 63-65 дни.
Узряване на листата – листата зреят последователно. От разсаждане но узряване на първите листа- 45
дни, а последните узряват за 95-100 дни. Сортът издържа на презряване.
Стопански показатели
Добив и качество: при добра агротехника и нормално развит посев се получава добив от 170-190 кг.
Сух тютюн- съдържателен, средно плътен с жълтооранжев до червен цвят.
По основни морфологични признаци новоселекционирания сорт Козарско 339 се отнася към
сортовете ориенталски тютюн от сортова група Басми екотип Устина. При него броят на листата е
по-голям в сравнение с отглежданите до момента сортове. Формата и разположението на листата
отговарят на екотипа. Размерите на листата от долния и среден пояс са по-малки, което е в унисон с
новите качествени изисквания за ориенталски тютюн. Независимо от по-дребните листа сорта
формира по-висок добив, което е резултат от тяхната по-голяма плътност и съдържателност.
Стопанските показатели и връзката им с качеството на получаваната суровина са представени
на фиг. 1.

Химични показатели
Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин 1,20-1,80%; разтворими въглехидрати от1315%; общ азот 1,7 – 1,9%.
Пушателни качества
Пушателните качества се характеризират с много добър вкус, пълнота и насищане, сила подсредна,
аромат – типичен, средна приятност и интензивност, чистота и плътност и като цялостно оформен
ВАК (вкусово-ароматичен комплекс). Характеризира се с вкусов баланс и атрактивен, богат и жизнен
аромат.
Резултатите от технологичната характеристика на сорта са отразени в таблица 1.
Таблица 1. Технологична характеристика на сорта
№
1
2
3
4

Показатели

Пловдив 7

Козарско 339

Дебелина на листната петура (mm)

0,12-0,15

0,11-0,13

Свободна горяемост min

11,88

11,98

Плътност на рязан тютюн g/cm3

0,195

0,228

Условен цигарен рандеман – бр.ц./kg.т-н

1565

1385

Заключение
Сорт Козарско 339 е нов високопродуктивен, ориенталски тютюн от сортова група Басми.
Характеризира се с добри качествени показатели и много добри химико-технологични и пушателни
свойства.
Сортът може да се отглежда в района на Пловдивска тютюнева област и районите с близки
почвени и климатични условия при стриктно спазване на съответната агротехника.
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APHIDIUS SPP. (HYMENOPTERA:APHIDIIDAE) В ПОПУЛАЦИИТЕ НА MYZUS PERSICAE
SULZ. И APHIS GOSSYPII GLOV. ПРИ ПИПЕР И КРАСТАВИЦИ В ОРАНЖЕРИИ
Винелина Янкова, Дима Маркова, Николай Велков, Боян Арнаудов

Институт по зеленчукови култури „Марица”-Пловдив
APHIDIUS SPP. (HYMENOPTERA:APHIDIIDAE) IN POPULATIONS OF MYZUS
PERSICAE SULZ. AND APHIS GOSSYPII GLOV. ON PEPPER AND CUCUMBERS IN
GREENHOUSES
Vinelina Yankova, Dima Markova, Nikolay Velkov, Boyan Arnaoudov
Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv
e-mail: vinelina@abv.bg

Abstract: Species of the family Aphidiidae are oligophagous or polyphagous. They are distributed
in agrocenosis and carry out significant biological regulation of aphids. The purpose of the study was to
trace the parasitizing of Aphidius spp. in populations of the green peach aphid (Myzus persicae Sulz.) and
cotton aphid (Aphis gossypii Glov.) in pepper and cucumber greenhouse production as an opportunity for
biological control.
Studies were conducted in the period 2011-2012 in unheated glasshouses at the Maritsa VCRI,
Plovdiv in natural population density of pests and parasite in pepper variety Piruet and cucumber variety
Kiara. It was established that the beneficial species of the genus Aphidius can successfully regulate the
density of aphids in agrocenosis as a percentage of parasitism at natural population density of parasites on
M. persicae reached 67,58%, while on A. gossypii - 68,10%. The highest percentage of parasitic aphids was
established in the first ten days of July in A. gossypii in the first ten days of July and October in M. persicae.
The results of the conducted observations at natural population density of pests and parasite show
that under favorable climatic conditions beneficial species of the genus Aphidius can successfully control the
population density of aphids.
Key words: Aphidius, aphids, pepper, cucumber, greenhouses
Увод
Листните въшки са едни от най-често срещаните неприятели при зеленчуковите култури. При
храненето си те причиняват анатомо-морфологични изменения, отделят медена роса и пренасят
много вирусни болести. Използваните афициди не винаги са достатъчно ефикасни, а честата им
употреба води до резистентност и замърсяване на околната среда. Биоагентите ограничават и
контролират нападението от листни въшки. От тях паразитите са едни от основните компоненти
включени в интегрираните и биологични растително-защитни системи.
Видовете от сем. Aphidiidae са олигофаги или полифаги. Те са разпространени в агроценозите
и осъществяват значително биологично регулиране на листните въшки (Харизанова и Екбом, 1995;
van Steenis, 1995). Zamani et al. (2007) съобщават, като основни паразити Aphidius colemani Viereck и
Aphidius matricariae Haliday, срещу Aphis gossypii Glover при оранжерийни краставици (Cucumis
sativus L.) и Myzus persicae Sulzer при пипер (Capsicum annuum L.). В Словения един от найразпространените видове паразити по листните въшки е A. matricariae (Kos et al., 2008).
Ефективността на паразитите зависи от популационната численост на листните въшки и от
климатичните условия, от които температурата има важно значение. Giri et al. (1982) установяват, че
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оптималната температура за развитие на паразита по време на етапа мумия е от 12,8оС до 21оС.
Благоприятна за паразитите A. colemani и A. matricariae e температурата от 25оС до 30оС, като
повишаването над 30оС води до увеличаване на смъртността им (Zamani et al., 2007). Естествените
врагове на листните въшки в природните популации могат да участват успешно в регулирането на
числеността им. Това изисква подходящи условия за тяхното намножаване и опазване особено при
оранжерийното зеленчукопроизводство.
Целта на проучването е да се проследи паразитирането от Aphidius spp. в популациите на
прасковената листна въшка (Myzus persicae Sulz.) и памуковата листна въшка (Aphis gossypii Glov.)
при пипер и краставици оранжерийно производство, като възможност за биологичен контрол.
Материали и методи
Проучванията са проведени през периода 2011-2012 г. в неотопляеми стоманено-стъклени
оранжерии на ИЗК „Марица” - Пловдив, при естествена популационна плътност на неприятелите
Myzus persicae Sulz. и Aphis gossypii Glov. и на паразита Aphidius spp., при пипер сорт Пирует и
краставици сорт Киара. По време на опита са проведени обследвания и са взети представителни
растителни проби (по 10 листа), от предварително маркирани растения с нападение от листни въшки.
Маркираните растения върху които са извършени отчитанията не са третирани с инсектициди.
Отчетен е общ брой листни въшки на лист, брой и процент паразитирани (мумифицирани листни
въшки). Отчитанията са проведени през интервал от 10 дни: при краставици средноранно
производство юни-август и при пипер оранжерийно производство юни-октомври.
Резултати и обсъждане
Видовете от род Aphidius се срещат често в оранжерийните комплекси при отглеждането на
пипер и краставици. Те са естествени регулатори в популациите на листните въшки. Тяхната
плътност се променя динамично в зависимост от плътността на непрятеля и климатичните условия.
Пипер
От резултатите при проведените наблюдения се вижда, че през 2011 г. от края на м. юли до
втората десетдневка на м. септември има значително намаляване на числеността на M. persicae, при
което най-ниска е популационната плътност (среден брой листни въшки на един лист 6,7) през
третата десетдневка на м. август. Понижаването в числеността на листните въшки е през периода, в
който температурите започват да се повишават над 25оС. През 2012 г. се наблюдава най-ниска
популационна численост на M. persicae през м. август, когато са отчетени и сравнително най-високи
температури (над 28оС) за периода на екперимента. Наблюдаваните промени в популационната
плътност на листните въшки през летния период потвърждават установените резултати за
настъпването на депресия, през м. юли и м. август свързана с високите температури и ниската
влажност (Григоров, 1980). Популационната плътност на M. persicae е най-висока през периодите от
третата десетдневка на м. юни до първата на м. юли и от третата десетдневка на м. септември до
втората на октомври (табл. 1). Успоредно с повишаване плътността на листните въшки се повишава и
процента на паразитираните индивиди. Най-високи стойности има този показател съответно 67,58%
през първата десетдневка на месец октомври 2011 г. и 62,02% през първата десетдневка на м. юли
2012 г. Средният процент паразитирани листни въшки M. persicae за периода на опита е най-висок
през първата десетневка на месец юли (58,89%) и първата десетдневка на октомври (62,28%) (фиг. 1).

Фигура 1. Паразитирани листни въшки Myzus persicae Sulz. при пипер сорт Пирует
отглеждан в оранжерии
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Таблица 1. Състояние на популацията от прасковена листна въшка (Myzus persicae Sulz.) през
експерименталните години при пипер сорт Пирует отглеждан в оранжерии

Година/
Месец

VI

VII

VIII

IX

X

Среден брой
паразитирани
листни въшки
на 1лист
2011 г.

Среден брой
листни въшки
на 1 лист

Среднодневна
температура
о
С

10,00

2,80

25,16

13,20

5,10

24,58

15,10

6,10

24,59

15,60

8,70

25,08

13,80

5,40

29,41

11,70

4,00

28,04

9,60

2,90

27,62

9,80

2,60

27,71

6,70

1,40

27,78

7,00

1,20

27,50

8,20

1,70

26,12

12,00

4,70

21,96

21,90

14,80

19,37

16,40

8,10

13,78

15,60

7,70

13,50

12,90

4,80

24,58

15,00

7,00

29,31

17,30

9,50

29,00

20,80

12,90

29,68

16,80

8,40

30,34

13,40

5,00

31,36

10,60

3,50

32,16

10,20

2,20

31,37

8,00

0,90

28,44

12,50

2,70

25,75

12,10

5,00

24,00

15,50

7,40

24,33

17,20

9,80

22,28

12,50

4,90

20,71

9,70

3,40

16,56

2012 г.
VI

VII

VIII

IX

X

Краставици
В популацията на A. gossypii се наблюдава сравнително ниска численост през м. август, като
тази тенденция при отчитанията се запазва и през двете експериментални години. Това вероятно се
дължи на сравнително по-високите температури през този период и края на вегетацията на културата.
При тези условия и при понижаване плътността на гостоприемника се наблюдава и по-нисък процент
паразитирани листни въшки. През 2011 година най-висок процент паразитирани листни въшки
(68,10%) са отчетени през първата десетневка на юли, когато среднодневната температура за
десетдневката е 25,08оС (табл. 2). През 2012 година най-висок процент паразитирани листни въшки са
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отчетени през третата деседневка на юни и първата на юли, съответно 60,42% и 58,75%, като през
този период среднодневните температури не надвишават 30оС. Средният процент паразитирани
листни въшки A. gossypii за периода на опита е най-висок през първата десетневка на месец юли
(63,42%) (фиг. 2).
Таблица 2. Състояние на популацията от памукова листна въшка (Aphis gossypii Glov.) през
експерименталните години при краставици сорт Киара отглеждан в оранжерии

Година/
Месец

VI

VII

VIII

Среден брой
паразитирани
листни въшки
на 1 лист
2011 г.

Среден брой
листни въшки
на 1 лист

Среднодневна
температура
о
С

9,90

2,80

25,16

18,30

6,60

24,58

52,50

25,30

24,59

79,00

53,80

25,08

40,20

21,30

29,41

20,10

6,20

28,04

16,10

2,00

27,62

15,70

1,70

27,71

10,50

1,30

27,78

13,80

2,10

24,58

31,30

5,40

29,31

80,60

48,70

29,00

68,60

40,30

29,68

41,70

19,40

30,34

26,90

7,60

31,36

20,90

5,40

32,16

12,90

1,80

31,37

12,70

2,20

28,44

2012 г.
VI

VII

VIII

Фигура 2. Паразитирани листни въшки Aphis gossypii Glov. при краставици сорт Киара
отглеждан в оранжерии
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При M. persicae, както и при A. gossypii, се наблюдава повишаване на процента паразитирани
листни въшки с увеличение на тяхната плътност. Статистическата обработка на резултатите за
изменение в числеността на популациите на листните въшки, показва висока спепен на значимост на
паразитите спрямо неприятеля. Корелационните връзки между средния брой листни въшки и средния
брой паразитирани са силни и положителни с корелационни коефициенти при пипер r=0, 993 и при
краставици r=0, 996 (фиг. 3).

Фигура 3. Взаимовръзка между плътността на листните въшки и паразитирането от
Aphidius spp.

Най-висок процент паразитирани листни въшки и при двете култури се наблюдава през
периодите, в които среднодневните температури са в диапазона 20°С-30°С. Получените резултати от
проведените отчитания потвърждават установеното от Zamani et al. (2007), че оптималните
температури за развитие на A. colemani и A. matricariae са 25°С - 30°С.
Резултатите от проведените наблюдения при естествена популационна плътност на
неприятеля и паразита показват, че при благоприятни климатични условия и гостоприемник,
полезните видове от род Aphidius могат успешно да регулират плътността на листните въшки. За да
оцеляват и упражняват своите контролиращи възможности в агроценозите е необходимо тяхното
опазване.
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Изводи
Установено е, че полезните видове от род Aphidius могат успешно да регулират плътността на
листните въшки в агроценозите, като процента на паразитиране при естествена популациона
плътност от паразита при Myzus persicae Sulz. достига 67,58%, а при Aphis gossypii Glov. - 68,10%.
Най-висок процент паразитирани листни въшки са установени през първата десетдневка на
месец юли при Aphis gossypii Glov. и през първите десетневки на месеците юли и октомври при Myzus
persicae Sulz.
Установено е, че с повишаване числеността на листните въшки се повишава и броят на
паразитираните индивиди.
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Abstract: It is established the influence of environmental conditions, genotypes and their interaction, and
random factors (farming practices) phenotypical expressi the shape of the leaves of the lower, middle and
upper harvesting beltr on Burley tobacco samples. The results showed that the expression of the shape of the
leaves of lower harvesting layer most strongly influenced by genotype and occasional factors have also had
a significant influence. Farming practices applied an impact only on the shape of the leaves of lower
harvesting belt. The influence of genotype on the expression of the shape of leaves in middle and upper
harvesting beltr is dominant, and that the other factors is negligible. In our study sample Burley tobacco leaf
shape is genetically stably determinated sign on with little influenced by agrotechnical measures.
Key words: Burley tobacco, shape of leaves, harvesting belt, genotype - enviromental
Въведение
Оценката, която се получава при характеризиране на един сорт се явява краен резултат от
взаимодействието на голям брой генетично обусловени, компоненти предизвикани от
взаимодействието на генотипа с факторите на средата. (Сhaubеу and Мishrа, 1990). Генотипите имат
различни реакции в различните местности или години, разкривайки същостата на взаимодействията
между генотипите и средите на отглеждане (Ганушева и Мурзова, 2004; Диманов и Запрянова, 2002).
Степента на реагиране на генотипа (сорта) спрямо средата на отглеждане при развитието на
стопанските признаци е специфична за конкретния признак (Николов и др., 2004;). Важността на
взаимодействието генотип-среда при тютюна е демонстрирано от много изследователи (Jung. et аl,
1980; Ericson et аl, 1982; Murthy et аl, 1982; Dobhal et аl; 1988; Legg; 1989; Peksuslu et al., 2002; Gravois
et аl, 1991).
Формата на листата е една от многото признаци, която определят сортовата характеристика
при почти всички растения. При тютюна генетичните изследвания за този показател са сравнително
малко (Новева и др., 1984; Чуклева, 1987; Станкев, 1988)
Целта на направената разработка е да се установи влиянието на условията на годината,
генотипа и взаимодействието между тях, както и ролята на случайни фактори фенотипното
проявление на формата на листата при образци тютюн Бърлей.
Материали и методи
Експерименталната работа е проведена в периода от 2007 до 2010г. на опитното поле на
ИТТИ – Марково. Сравнителното изпитване на вариантите по блоков метод в 4 повторения с
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големина на реколтната парцела 30 m2 (Запрянов и Димова, 1995). За осъществяване на набелязаната
цел са изследвани петнадесет местни и интродуцирани сортове тютюн Бърлей с оптимални
биологични и стопански показатели.
За всички варианти са направени наблюдения и измервания на формата листата на долен,
среден и горен беритбен пояс. Изследвани са по 100 растения от вариант.
Получените резултати са обработени статистически чрез двуфакторен дисперсионен анализ
(Генчев 1975), при което е определена силата на влияние на факторите, генотип, среда и
взаимодействие между тях върху експресията на проучвания показател.
Резултати и обсъждане
Резултатите от извършения двуфакторен дисперсионен анализ на данните за формата на
листата от долен беритбен пояс, показват, че най-силно влияние върху фенотипното изменение на
проучвания показател оказва генотипът – 53% (таблица № 1). На второ място са фактори от случаен
характер – това са главно различните агротехнически мероприятия проведени през вегетацията, който
са също с голямо влияние – почти 43% . Влияние на фактора година не се отчита, а взаимодействието
година по сорт оказва несъществено влияние върху проявлението на признака.
Таблица 1. Двуфакторен дисперсионен анализ на данните за формата на листата от долен беритбен
пояс.
Източник на
вариране

Сума на
квадратите

Степен
на
свобода

Варианс

F

Година
Сорт
Година х сорт
Случайно
Всичко

0,107132
17,3788
1,327087
16,50005
35,313069

2
14
28
1755
1799

0,053566
1,241343
0,047396
0,009402

5,697482
132,0333
5,04119

Сила на
влияние
на
фактора
0,30
53,21***
3,76
42,73**

F crit

3,000849
1,697407
1,482775

* p≤0.05; ** p≤0.01;*** p≤0.001
Влиянието на генотипа върху екпресията на формата на листата от среден беритбен пояс е
много силно изразено – над 82 % (таблица № 2). В този случай факторите от случаен характер имат
много по-слабо значение. Влиянието на фактора година и взаимодействието година по сорт оказват
незначително въздействие върху фенотипното проявление на изследвания признак.
Таблица 2. Двуфакторен дисперсионен анализ на данните за формата на листата от среден беритбен
пояс
Източник на
вариране

Сума на
квадратите

Степен
на
свобод
а

Варианс

F

Сила на
влияние на
фактора

F crit

Година
Сорт
Година х сорт
Случайно
Всичко

0,040156
39,08587
1,924065
6,925515
47,975606

2
14
28
1755
1799

0,020078
2,791848
0,068717
0,003946

5,087947
707,4843
17,41353

0,08
82,47***
5,01*
12,44*

3,000849
1,697407
1,482775

* p≤0.05; ** p≤0.01;*** p≤0.001
Резултатите от двуфакторният анализ по отношение на изменчивостта на формата на листата
от горен беритбен пояс са в голяма степен идентични с тези на получени за среден беритбен пояс
(таблица № 3). Наблюдава се доминиращо влияние на генотипа и слабо влияние на факторите на
средата. Незначителното влияние на климатичните условия се проявява чрез взаимодействието
година по сорт, където също от значение е генетичния фактор.
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Изследванията показват, че прилаганата агротехника оказва влияние само върху формата на
листата от долен беритбен пояс. С увеличаване на височината на разположение на листата, това
влияние силно намалява.
Нашите изследвания показват, че климатичните условия влияят несъществено върху
експресията на признака форма на листата.
Таблица 3. Двуфакторен дисперсионен анализ на данните за формата на листата от горен беритбен
пояс
Източник на
вариране

Сума на
квадратите

Степен
на
свобода

Варианс

F

Година
Сорт
Година х сорт
Случайно
Всичко

0,06375
23,24851
1,444062
9,972533
34,728852

2
14
28
1755
1799

0,03107
1,388732
0,053141
0,003522

5,082729
186,3546
10,3673

Сила на
влияние
на
фактора
0,12
80,56***
6,31*
13,01*

F crit

3,000849
1,697407
1,482775

*p≤0.05; ** p≤0.01;*** p≤0.001
При изследваните от нас образци се установява, че формата на листата е генетически
стабилно детерминиран признак, слабо изменящ се от агротехническите мероприятия и невлияещ се
от климатичните условия.
Тъй като размерите и формата на листата оформят и хабитуса на растенията, получените
резултати позволяват да се направи извода, че формата на растенията е генетически обусловена и
слабо подаваща се на влияние на други фактори
Заключение
Върху експресията на формата на листата от долен беритбен пояс най-силно влияние оказва
генотипът. На второ място са фактори от случаен характер, които са също със съществено влияние.
Влияние на фактора година не се отчита, а взаимодействието година по сорт оказва несъществено
влияние върху проявлението на признака.
Влиянието на генотипа върху екпресията на формата на листата от среден и горен беритбен е
доминиращо, а това на останалите фактори е несъществено.
Прилаганата агротехника оказва влияние само върху формата на листата от долен беритбен
пояс.
При изследваните от нас образци тютюн Бърлей се установи, че формата на листата е
генетически стабилно детерминиран признак, върху който слабо влияние оказват агротехническите
мероприятия.
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ЕКОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕ В ПРАСКОВЕНИ
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ECOLOGICAL APPROACHES FOR WEED CONTROL IN PEACH ORCHARDS
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Abstract: During the 2012/2013 year in the fruiting peach orchard in Fruit Growing Institute in
Plovdiv was carried out a field experiment to study herbicide efficacy after addition of physiological acid
fertilizer Teknofit pH + to the working solution of total leaf herbicide glyphosate for weed control. The study
included Redhaven and Glohaven peach cultivars, grafted on peach seedling rootstock. During the growing
season (April to end of August) in the regular band was performed three times directed introduction of
systemic leaf selective herbicide glyphosate NASA 360 EC at a dose of 500 ml / da with the addition of liquid
fertilizer Teknofit pH + -18 ml / da, with protecting on leaf mass of trees at the same time. The effectiveness
of the herbicide combination applied during the growing season and its impact on the growth characteristics
of trees and yield was analyzed. The obtained results show that the addition of a physiologically acidic
slurry Teknofit pH + to the solution of total foliar herbicide glyphosate can be used to reduce the dose of the
active substance , incl. to control stubborn perennial weeds . As a result of efficient weed control better
growth of trees and trend of higher yield is reported. There is a tendency to reduce the density of weed
species in the second year of the study and the extension of effective herbicide-effect of imported herbicide
mixtures. This gives grounds to recommend adding Teknofit pH + to solutions of glyphosate herbicide for
reduction of the doses of herbicide as a ecological approach contributes to improving the efficiency of the
chemical control of weeds.
Key words: peach, weeds, physiological acid fertilizer Teknofit pH +, herbicides

Увод
Контролът на нежеланата плевелна растителност е важно агротехническо мероприятие,
обуславящо до голяма степен успеха на плодовото производство. През последното десетилетие все
повече се налагат екологосъобразните подходи борба с плевелите, изразяващи се в употребата на
хербицидни продукти с доказана добра ефикасност, селективност и с кратка персистентност, не
представляващи опасност от замърсяване на околната среда с остатъчни количества от тях.
Прасковата като представител на костилковите овощни видове е силно чувствителна както
към негативното конкурентно въздействие на заплевеляването, така и на влиянието на хербицидите
(Mitchell, 1987; Mitchell, Abernethy 1989; Ben-Arie Z.,1992). На сегашния етап борбата с плевелите в
прасковените насаждения се води на основата на прилагането на селективни почвени и листни
хербициди (пендиметалин, напропамид, оксифлуорофен, флуазифопбутил, квизалофопетил и др.),
както и чрез вегетационни третирания с тотални листни хербициди (глифозат, дикват) (Ранкова
З.,2006; Zhivondov A., Z. Rankova, 2007; Rankova Z., 2012). Интерес представляват подходите, целящи
намаляване на употребата на хербициди, прилагане на активни вещества с кратка персистентност и
без установено вредно въздействие върху почвената микрофлора, както и оценка на въздействието от
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прилагането на някои селективни и тотални активни вещества върху риска от замърсяване с
хербицидни остатъци. Възниква и необходимост от изследвания върху възможността за редуциране
на хербицидните дози на активните вещества чрез прибавяне на сърфактанти и физиологично кисели
торове към хербицидните разтвори като възможност за оптимизиране на съвременните интегрирани
системи за борба с плевелите при овощните култури.
Целта на изследванията бе да проучи възможността за намаляване дозата на активното
вещество глифозат при запазване на хербицидния ефект чрез добавяне на физиологично киселия тор
Текнофит рН + като екологичен подход за борба с плевелите при интегрирано производство на
праскови.
Материал и методи
Полският опит се изведе през 2012/2013 година на експериментално – опитен участък на
територията на Института по овощарство – гр. Пловдив, по стандартен метод на дългите редове, в 4
повторения. В проучването се включиха прасковените сортове Редхейвън и Глоухейвън, присадени
върху вегетативната подложка GF-677. Контролата се поддържаше в заплевелено състояние. По
време на вегетацията растенията се отглеждаха по стандартна технология. В годините, предхождащи
изследванияте поради високата степен на заплевеляване предимно с упорити многогдишни видове
плевели, се извършваше третиране с глифозат – Наса 360 ЕС в дози 600- 800 ml/da.
През годините на проучването по време на вегетационния период (м.април до края на месец
август) в редовата ивица се извърши трикратно насочено внасяне на системния листен тотален
хербицид глифозат- Наса 360 ЕС в доза 500 ml/da с добавка на 18 ml/da от течния физиологично
кисел тор Текнофит рН+, при опазване лисната маса на дърветата. Заложени бяха следните варианти:
1. Ред хейвън - контрола; 2. Редхейвън-третирано; 3. Глоухейвън-контрола; 4.Глоухейвън-третирано
Анализира се хербицидната ефикасност на приложената комбинация по време на вегетацията, както и
продължителността на ефективно хербицидно пследействие на използваната резервоарна смес. Беше
отчетен видовия състав на заплевеляването, времето на поява на първи типични признаци на
фитотоксичност по плевелите и периода до поява на последвашо заплевеляване.
По време на вегетацията се извършваха наблюдения върху растежа и развитието на
растенията - външни признаци на токсичност - хлороза, некроза, депресия на растежа.
В периода юли-август се отчете влиянието на приложените хербициди върху добива на
растенията (kg/дърво). В края на вегетацията (м. октомври) се отчете влиянието на хербицидните
третирания върху вегетативните прояви на дърветата- средна дължина на едногодишния прираст (cm)
и площ на напречното сечение на стъблото (S - cm2). Получените резултати си обработиха по
стандартни статистически методи.
Резултати и дискусия
Резултатите за видовия състав на плевелите в редовата ивица на насаждението са аналогични
през годините на проучването. В редовата ивица на насаждението се отчете развитие на 6 вида
едногодишни житни и широколистни плевели- звездица (Stelaria media L.), полско птиче просо
(Lithospermum arvense L.), ветрушка (Aperа spica venti L.), бяла лобода(Chenоpodium album L.), черно
куче грозде (Solanum nigrum L.), злолетница(Erigeron canadensisi L.). От многогодишните видове бе
отчетено наличие на поветица (Convolvulus arvensis L.), паламида (Cirsium arvense L.) и балур
(Sorgum halepensisi L.). Установено бе, че приложената комбинация - Наса 360 ЕС в доза 500 ml/da
+18 ml/da рН+ осигурява по-бърз начален ефект върху плевелите- типичните прояви на хлороза се
появат 2-3 дни по-рано и симптомите хлороза и последваща некроза са по-силно проявени. При
прилагането на тази хербицидна смес периода на последействие бе с около 15-20 дни попродължителен в сравнение със самостоятелното внасяне на глифозат. Това дава основание да се
приеме, че прибавянето на течния тор Текнофит рН+ може да се използава за намаляваване дозата на
лисния тотален хербицид, вкл. и за контрол на упорити многогодишни плевели.
Визуални признаци на фитотоксичност и смушения в растежа на дърветата не бяха
наблюдавани. Данните за биометричните показатели, характеризиращи растежа и добива на
дърветата са еднопосочни през годините на проучванията и се анализират като осреднени стойности.
Резултатите показват, че прилагането на глифозат в смес физиологично кисели кисели листни
торове (Текнофит рН+) не оказва смущения в растежа. Независимо, че разликите с контролните
варианти не са статистически доказани, се наблюдава тенденция за по-високи стойности на
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биометричните показатели в третираните варианти (фиг.1 и 2). Аналогични са данните за влиянието
на приложената химична борба върху добива, независимо от ниските отчетени добиви поради
извръзване в резултат на неблагоприятните климатични условия през зимата и пролетта на 2012 г.
Очитат се по-високи стойности за среден добив от 1 дърво и по-голяма средна маса на един плод в
третираните с хербициди варианти (фиг.3 и 4).
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Фиг.1 Влияние на комбинацията - Наса 360 ЕС -500 ml/da +18 ml/da рН+ върху средната дължина на
едногодишния прираст на дърветата(cm).
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Фиг.2 Влияние на комбинацията - Наса 360 ЕС -500 ml/da +18 ml/da рН+ върху площта на напречното
сечение на дърветата( S-cm2).
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Фиг.3 Влияние на комбинацията - Наса 360 ЕС -500 ml/da +18 ml/da рН+ върху добива (kg/дърво)
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Фиг.4 Влияние на комбинацията - Наса 360 ЕС -500 ml/da +18 ml/da рН+ върху средната маса на един
плод (g)

Данните от химичният анализ на плодовете показват по-високо съдържание на абсолютно
сухо вещество, захари и аскорбинова киселина в третираните варианти (Табл.1.)
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Таблица 1. Химичен състав на плодове, след третирани с хербицидната комбинация
Наса 360 ЕС -500 ml/da +18 ml/da рН+
Захари %

Киселини
%

Аскорбино
ва
рН
к-на
mg %.

9,72

0,692948

9,72

4,15

2,14

11,12

0,758943

11,12

4,14

8,06

3

16,67

0,494963

16,67

4,26

10,86

2,6

18,34

0,52796

18,34

4

Сухо
в-во
Re %

Обща

Инвертна

захароза

1 .Редхейвън- контрола

11,7

8,62

1,94

2.Редхейвън - третирано

11,2

8,2

3. Глоухейвън- контрола

10,3

4.Глоухейвън - третирано

14,5

Варианти

Изводи
Прибавянето на физиологично киселия течен тор Текнофит рН+ към хербидиншя разтвор на
тоталния листен хербицид глифозат може да се използава за намалямане дозата на активното
вещество, вкл. и за контрол на упорити многогодишни плевели. В резултат на ефикасния контрол на
плевелите се отчита по-добър растеж на дървететата, както и тенденция за по-висок добив.
Наблюдава се тенденция за намаляване плътността на плевлните видове в редовата ивица през
втората година на проучването и удължаване периода на ефективно хербицидно последействие на
внесената хербицидна смес. Това дава основание да се препоръча прибавяне на Текнофит рН+ към
хербицидни разтвори с цел намаляване на дозите на листни хрбициди като екологичен подход
допринасящ за повишаване на ефикасността на химичния контрол на заплевеляване.
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ЕФЕКТИВНОСТ НА СЕЛЕКЦИЯТА НА ПШЕНИЦА СПРЯМО СЪВРЕМЕННИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО. V. СОРТ И
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EFFECTIVENESS OF SELECTION OF WHEAT TO MODERN REQUIREMENTS FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE. V. VARIETY AND
PREDECESSOR AS FACTORS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
Zlatina Uhr* Elisaveta Vasileva**
*

Konstantin Malkov Institute of Plant Genetic Resources - Sadovo-4122
**
University оf аgribusiness аnd rural development, Plovdiv-4000
**Email: esvirgr@abv.bg

Abstract: Aim of this study was to establish whether newly created compared with older Bulgarian
varieties qualify for sustainable development of agriculture and to draw conclusions about the effectiveness
of modern selection in this regard. In pursuit of this goal consistently identified energy productivity of crops
at different levels of nitrogen fertilization, energy efficiency and refundable efficiency of fertilization and
profitability. In this paper we present the results of energy productivity yields of wheat varieties grown
without mineral nitrogen fertilization. Were used as precursors joint row sowing of cereals - sorghum, millet
and maize and separate seeding of chickpeas. It has been found that the energy yield of the crop without
mineral nitrogen fertilization is determined greater than the factor precursor, rather than the factor
genotype. Energy productivity of grain production increased from the oldest to the newest varieties and
reaches a positive difference of 9 % on average compared to standards with the highest values of the index
were detected in the varieties created by the intervarietal hybridization. The introduction of leguminous
predecessor in crop rotation increases energy productivity of grain yield by an average of 92%. The greatest
increase in received power is found in the most recent genotypes created by the method of physical
mutagenesis - 240%. Similar relationships have been established for energy productivity of straw and
overall energy productivity of crops. The difference between the versions after wheat after legume ancestor
for all indicators is statistically proven at P = 0.1%.
Keywords: common wheat (Triticum aestivun), energy productivity, variety, predecessor,
sustainable agriculture.
Въведение
Устойчивото земеделие се основава на обединението на три основни принципа: жизнена околна
среда, икономически изгодно и социално справедливо производство. В съответствие с това, за да се
постигне устойчивост на земеделското производство целите се поставят в три основни аспекта:
екологичен, икономически и социален (Иванова М., 2010). Пример за устойчиво земеделие в нашата
страна е биологичното земеделие, при което системата за управление на селскостопанските продукти
обслужва
възстановяването
и
рециклирането
на
природните
ресурси
(http://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod5/-Koncepcii-za-ustojchivo-zemedelie-.html).
Цел на настоящото изследване е да се установи доколко новоселекционираните, в сравнение с
по-старите български сортове отговарят на изискванията за устойчиво развитие на земеделието и да
се направят изводи за ефективността на съвременната селекция в това отношение. За постигането на
посочената цел последователно са установени енергийната продуктивност на посевите при различни
нива на азотно торене, енергийната и възвръщаемата ефективност на торенето и рентабилността на
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производството. В настоящата публикация представяме резултатите за енергийна продуктивност на
добивите от сортове пшеница, отглеждани без минерално азотно торене.
Материал и методи
Анализите се основават на данни от полски торови опити, изведени през периода 2005-2010г в
опитното поле на ИРГР – Садово върху канеловидна смолница (Pellic Vertisol). Методиката на
залагане и извеждане на опитите, както и на снемане на биометрични показатели, са описани в
предишни наши публикации. За целта на настоящото изследване на анализ са подложени получените
резултати за добиви и химичен състав на продукцията. Сравнението между генотиповете е в две
направления – според селекционните методи, чрез които са създадени, и според времето на
създаването им. Хронологично сортовете са разделени на три групи:
1 група (st): Садово 1 (1972 г) и Победа (1984 г).
2 група: Здравко (1995г), Садово 772 (1996 г), Диамант (1997 г) и Боряна (1999 г).
3 група: Гея 1 (2005), Люсил (2005), Гинес (2006), Царевец (2008) и линия Йоана.
Условно сортовете са разделени на пет групи, отчитайки селекционните методи на създаването
им:
1 гр. (st): Садово 1 (♀ Юбилейна х ♂ Безостая-1) и Победа (междувидова хибридизация: ♀
Triticum sphaerococcum var. rotundatum x ♂ {(Triticum durum x Secale montanum) x Безостая 1 x
Mеksikan}).
2 гр.: Садово 772 (♀ Скития х ♂ Садово 1), Диамант (♀ Юбилейна х ♂ Садово 1) и Боряна (♀
№ 4373/9855 х Момчил).
3 гр.: Гея 1 (♀ (FD 6405(Fr.) x Zg.720-1) x ♂ Садово 1), Царевец (♀ Зебрец х ♂ Катя), Люсил (♀
Янтър х ♂ Медвен).
4 гр. (физически мутагенез чрез облъчване с гама-лъчи): Гинес (от сорт Катя) и линия Йоана
(7/5 П – 8 – М/370, от Победа).
5 гр. (растителна биотехнология чрез съчетаване на комбинативна и сомаклонална
изменчивост): Здравко (♀ Чародейка х ♂ Садовска ранозрейка 3).
През периода 2005-2007г като предшественик е използван съвместен редови посев от житни
култури - сорго, просо и царевица, а през 2009-2010г – самостоятелен посев от нахут.
Агрометеорологичните условия са без значими отклонения от климатичната норма за района и
позволяват да се съпостави ефектът от различните предшественици (Василева Е., З. Ур, 2012,
Василева Е., З. Ур 2014, Станков И., 2012).
За енергийната оценка са използвани данните за добивите зърно от реколтните парцели,
приравнени към 13% влажност и за добивите слама в абсолютно суха маса. Енергийната
продуктивност е изчислена като функция на добива (зърно, слама и общ биологичен добив, kg/da),
умножен по енергийния еквивалент на единица продукция (MJ/kg). При изчисляване на прихода
бруто енергия с продукцията е възприет енергийният еквивалент 17,26 MJ/kg зърно и 15,80 MJ/kg
слама, на базата на средни за страната данни (Кирчев Х., 2005, Котева В., 2002, 7. Тодоров Н., 1990,
Тонев Т., 1997, Христов И. и др., 2010)
Резултати
Енергийната продуктивност на зърнения добив нараства от първа към трета група сортове, като
разликата между най-новите и стандартните сортове е 9 процентни единици (фиг.1). Различията
между посевите, отглеждани след различни предшественици са средно 92 процентни пункта (фиг.2).
Най-голямо повишение на получената енергия при въвеждане на бобовия предшественик е
установено при трета група сортове – с 250 процентни единици, а най-слабо – при втора група – с 160
процентни единици (фиг.3). При разглеждане на сортовете според селекционните методи на
създаването им, най-високи стойности на изследвания показател са установени при трета група
сортове (+20%), а най-ниски – при пета група (-35%) (фиг.4). Въвеждането на бобовия предшественик
се отразява най-силно положително при сортовете от четвърта група (+242%), а най-слабо – при
втора група (+162%) (фиг.5).
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Фиг.5 Енергийна продуктивност на зърното
1 група
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Фиг.6. Енергийна продуктивност на сламата без азотно торене
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Енергийната продуктивност на сламата нараства от първа към трета група сортове, като
разликата между най-новите и стандартните сортове е 24 процентни единици (фиг.6). Различията
между посевите, отглеждани след различни предшественици са средно 84 процентни единици
(фиг.7). Най-голямо повишение на получената енергия при въвеждане на бобовия предшественик е
установено при втора група сортове – с 82 процентни единици, а най-слабо – при първа група – с 58
процентни единици (фиг.8). При разглеждане на сортовете според селекционните методи на
създаването им, най-високи стойности на изследвания показател са установени при трета група
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сортове (+38%), а най-ниски – при пета група (-39%) (фиг.9). Въвеждането на бобовия предшественик
се отразява най-силно положително при сортовете от четвърта група (+87%) (фиг.10).

Фиг.8. Енергийна продуктивност на сламата без азотно торене
Фиг.7. Енергийна продуктивност на сламата без азотно торене
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Фиг.10. Енергийна продуктивност на сламата без азотно торене
Фиг.9. Енергийна продуктивност на сламата без азотно торене
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Общата енергийна продуктивност на посевите нараства от първа към трета група сортове, като
разликата между най-новите и стандартните сортове е 18 процентни единици (фиг.11). Различията
между посевите, отглеждани след различни предшественици са средно 104 процентни единици
(фиг.12). Най-голямо повишение на получената енергия при въвеждане на бобовия предшественик е
установено при трета група сортове – с 96 процентни единици, а най-слабо – при първа група – с 95
процентни единици (фиг.13). При разглеждане на сортовете според селекционните методи на
създаването им, най-високи стойности на изследвания показател са установени при трета група
сортове (+31%), а най-ниски – при пета група (-37%) (фиг.14). Въвеждането на бобовия
предшественик се отразява най-силно положително при сортовете от четвърта група (+135%), а найслабо – при трета група (+60%) (фиг.15).
Статистическите анализи показват следните резултати: енергийната продуктивност на сламата
варира силно от предшественика при повечето сортове, с изключение на Гея 1 (трета група), при
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която е слабо и на Садово 1 (първа група), Садово 772 и Диамант (трета група), при които е средно по
сила.
Фиг.11. Обща енергийна продуктивност на посевите без азотно торене

Фиг.12. Обща енергийна продуктивност на посевите без азотно торене
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Фиг.13. Обща енергийна продуктивност на посевите без азотно торене
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Фиг.14. Обща енергийна ефективност на посевите без азотно торене
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Фиг.15. Обще енергийна продуктивност на посевите без азотно торене
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Статистически доказани различия спрямо стандартния сорт Садово 1 са установени в
отрицателна посока за Гея 1 (трета група) при Р=1%, а в положителна – за Царевец (трета група) при
Р=0,1% и за Здравко (втора/пета група) при Р=0,1% (табл.1). Вариационният анализ по
предшественици показва средно по сила вариране на енергийната продуктивност на сламата от сорта
и при двата варианта. Разликата между вариантите след житен и след бобов предшественик е
статистически доказана при Р=0,1% (табл.2).
Таблица 1 и Таблица 2 Вариране на енергийната продуктивност на сламата, GJ/da
Сорт
Садово 1
Победа
Диамант
Садово 772
Боряна
Здравко
Люсил
Гея 1
Йоана
Гинес
Царевец

M
7,7
6,1
6,6
8,1
9,9
2,8--5,7
10,0++
6,5
8,1
14,0+++

S
1,8
4,5
1,4
1,4
4,7
2,1
4,2
0,3
4,8
3,0
10,0

R
24
75
21
18
47
75
75
3
75
37
75

Sm%
8
25
7
6
16
25
25
1
25
12
25

Показател Житен
Бобов
Indices
Wheat Leguminous
M
6,0
10,9+++
S
1,7
2,2
R
29
20
Sm%
4
3

Енергийната продуктивност на зърнения добив варира силно от предшественика при всички
сортове. Статистически доказани различия спрямо стандартния сорт Садово 1 са установени в
отрицателна посока при Р=5% за Победа (първа група), Люсил (трета група) и Здравко (втора/пета
група); при Р=1% за Йоана (трета/четвърта група); и в положителна посока при Р=1% за Царевец
(табл.3). Вариационният анализ по предшественици показва средно по сила вариране на енергийната
продуктивност на зърнения добив от сорта след житен предшественик и слабо – след бобов.
Разликата между вариантите е статистически доказана при Р=0,1% (табл.4).
Таблица 3 и Таблица 4 Вариране на енергийната продуктивност на зърнения добив, GJ/da

Сорт

M

S

R

Sm%

Садово 1
Победа
Диамант
Садово 772
Боряна
Здравко
Люсил
Гея 1
Йоана
Гинес
Царевец

6,1*
2,74,8
5,5
6,0
3,33,06,0
2,6
5,9
9,0++

2,9
2,0
2,4
3,2
2,2
2,4
2,3
3,6
2,0
3,4
6,7

47
75
49
58
36
75
75
60
75
57
75

16
25
16
19
12
25
25
20
25
19
25

Показател
Indices
M
S
R
Sm%

Житен
Wheat
2,9
0,5
16
2

Бобов
Leguminous
8,6+++
0,7
8
1

Общата енергийна продуктивност на посевите варира силно от предшественика при всички
сортове, с изключение на Гея 1 (трета група). Статистически доказана разлика спрямо стандартния
сорт Садово 1 е установена само за сорт Здравко (втора/пета група) – в отрицателна посока при Р=1%
(табл.5). Вариационният анализ по предшественици показва средно по сила вариране на енергийната
продуктивност от сорта и при двата варианта. Разликата между вариантите след житен и след бобов
предшественик е статистически доказана при Р=0,1% (табл.6).

Изводи
Енергийната продуктивност на посевите без минерално азотно торене се определя по-силно от
фактора предшественик, отколкото от фактора генотип.
Енергийната продуктивност на зърнения добив нараства от най-старите към най-новите сортове
и достига положителна разлика от 9% средно спрямо стандартите, като най-високи стойности на
показателя са установени при сортовете, създадени чрез междусортова хибридизация и отбор.
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Въвеждането на бобов предшественик в сеитбообръщението повишава енергийната
продуктивност на зърнения добив средно с 92%. Най-голямо повишение на получената енергия е
установено при най-новите генотипове, създадени по метода на физичния мутагенез – с 240%.
Аналогични зависимости са установени за енергийната продуктивност на сламата и за общата
енергийна продуктивност на посевите. Разликата между вариантите след житен и след бобов
предшественик за всички показатели е статистически доказана при Р=0,1%.
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ОЦЕНКА НА СОРТОВЕ ОБИКНОВЕНА ЗИМНА ПШЕНИЦА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ТОЛЕРАНТНОСТТА ИМ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ
Златина Ур* , Радослав Чипилски*,
Институт по растителни генетични ресурси”К.Малков”- Садово 4122
EVALUATION OF VARIETIES COMMON WINTER WHEAT REGARDING THEIR DROUGHT
TOLERANCE
Zlatina Uhr*, Radoslav Chipilski*
Institute of plant genetic resoursec-Sadovo 4122, Bulgaria
E-mail: radotch@abv.bg
Abstract: Drought tolerance of 21 Bulgarian varieties winter wheat was investigated during the period 20092011. Of analysis are used flag leaves taken from randomized experimental plots 10 m2 reporting area. The
experiment was carried in a block scheme in 3 replications. As a standard of drought resistance was used
variety Katya. Studies are parameters of water exchange : A1 – quantity of evaporated water, compared to all
the water in the flag leaf, A2 – quantity of evaporated water, compared to dry mass the flag leaf (Udovenko,
1988) and relative water content (Turner et al., 1981) . Based on the data derived cluster analysis (Ward, 1963)
to establish the genetic proximity between varieties in terms of their tolerance to drought. For statistical
processing of the data are using a method the difference in Student, analysis of variance and analysis of the
basic components by using the program SPSS 9.0 . It was found a strong similarity between the standard Katya
and variety Guinness by parameters of water exchange. The results obtained for varieties Lusil, Prelom, Petya,
Sadovo 772 and Geya -1 define them as tolerant to drought. Sensitivity to drought has showed variety Sadovska
belija. The data from the analysis of variance indicated that during phases heading and grain filling all the
indices of water exchange have low variability. These results show similar effects in the varieties, breeded in
IPGR-Sadovo, in specific climatic conditions.
Keywords: winter wheat, drought tolerance , relative water content (RWC), parameters of water exchange
Увод
Проблемът за сухоустойчивостта при обикновената зимна пшеница е глобален. Стратегията на
селекцията в това направление е дискусионен въпрос (Tsenov et all., 1999; Ceccarelli and Grando,1996;
Reynolds et al, 2001). Тя е свързана с конкретните условия на околната среда и зависи от установяването
на ефективни критерии за отбор (Araus et al., 2002).
Изследванията на редица автори сочат, че водобменните процеси на листата във важни фенофази
от развитието на пшеницата (изкласяване и наливане на зърното) са сигурни критерии за отбор на
сухоустойчиви генотипове (Рачовска и др.,1995; Rachovska and Chipilski, 2008, Вълчев, Вълчева, 2005;
Cseuz, 1990). В продължение на повече от едно столетие в Садово се води селекция на пшеницата с
повишена устойчивост за сухите условия на България. Характеристиките на континенталния климат са
най-ярко изразени в този район и водят до създаването на естествени условия на топъл и сух термичноводен режим през време на вегетацията на пшеницата. Като се имат предвид екстремно сухите
климатични условия на района не е случайно, че именно в Садово са създадени голям брой
сухоустойчиви и с екологическа пластичност сортове (Boyadjieva, 2010).
Досега е правена е само индивидулна оценка на отделни линии и чужди сортове пшеница
(Рачовска и др.1995., Рачовска и др.2007 , Чипилски и др.2006). Липсата на едновременно изпитване на
сортовете, създадени през последните години в ИРГР Садово, ни даде основание за провеждането на
този екперимент.
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Целта на нашите изследвания е да се извърши оценка на 21 районирани сортове обикновена
зимна пшеница, създадени в ИРГР, относно водозадържаща сила и относителна тургесцентност на
флаговия лист като съществени характеристики на толерантност към засушаване.
Материал и методи
Изследването е проведено в ИРГР ”К.Малков” – гр.Садово през периода 2009-2011 година. За
експериментален материал послужиха 21 сорта обикновена зимна пшеница, създадени в ИРГРгр.Садово. Въз основа на проследените основни метеорологични показатели – средноденонощна
температура на въздуха (ºС), температурна сума (ºС) и сума от валежите с натрупване за периода на
изпитване mm/m2 е изчислен хидротермичния коефициент. Интерпретиране на даните за хидротермичния
коефициент на Селянинов (1937) е направено съгласно класификацията на Сапожникова (1963), според
която при ХТК: <0,40 – условията са сухи; 0,41–0,70 –твърде засушлив; 0,71 –1,00 – засушливи; 1,01 –
1,30 – слабо засушливи; 1,31 – 1,60 - влажни; > 1,6 – преовлажнени.
За анализите са използвани флагови листа взети рандомизирано от опитни парцелки с 10 m2
отчетна площ. Експериментът е заложен по блокова схема в три повторения. Като стандарт за сравнение
на сухосустойчивостта се използва сорт Катя. Изследвани са следните показателите на водообмена:
1. Водозадържаща способност на листата (Удовенко, 1988)
А1 – количество на изпарената вода спрямо цялата вода във флаговия лист

Б −б
× 100%
А

А1 =

А2 – количество на изпарената вода спрямо сухата маса на флаговия лист

А2 =

Б −б
× 100%
B

където: Б-първоначално тегло на листата (g); б-тегло на листата след завяхване (3h-250С), (g);
А-съдържание на вода в листата преди завяхване (g); В – сухо тегло на листата (8h -105oC), (g).
2. Относителна тургесцентност ( Turner et al., 1981) –

OT =

W1 − W0
× 100%
W2 − W0

където: W1 – първоначално тегло на листата (g), W2 – тегло на листата при пълен тургор (g), W0 –
сухо тегло на листата (8h -105оС) (g)
На базата на получените данни е изведен кластер анализ ( Ward, 1963) за установяване на
генетичната близост между сортове по отношение на толерантността им към засушаване. Генетичната
отдалеченост на вариантите е изчислена чрез определяне на Евклидовото разстояние между два обекта в
многомерното пространство, чрез използване на програма SPSS 9.0 За статистическата обработка на
данните е използван метода на разликите по Стюдент, вариационен анализ и анализ на основните
компоненти с помощта на програма SPSS 9.0
Резултати и обсъждане
В таблица 1 е представен произходът на сортовете, участващи в изпитването. Периодът, през
който са вземани флагови листа (1 май - 10 юни) от опитното поле, базирайки се на получените
стойности за ХТК съгласно класификацията на Сапожникова (1963) през трите години можем да
характеризираме както следва: 2009 – като сух ХТК= 0.237; 2010 – като засушлив ХТК=0.78; 2011 –
като твърде засушлив ХТК=0.688 т.е тези данни се потвърждават от написаното от Бояджиева ( 1999).
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Таблица 1 Произход на сортовете

1
2
3
4
5
6
7
8

N

сортове
Катя
Бонония
Боряна
Гея 1
Гинес
Диамант
Здравко
Йоана

Произход
♀ [( Fortunato x 301) x ♂ Безостая 1]
♀ Краснодарски калик х ♂ Лудогорска
♀ линия № 4373/9855 х Момчил
♀ (FD 6405(Fr.) x Zg. 720-1) x ♂ Садово 1
Получен чрез физичен мутагинез от сорт Катя
♀ Юбилейна х ♂ Садово 1
♀ Чародейка х ♂ Садовска ранозрейка 3
7/5 П – 8 – М/370 (чрез физичен мутагинез от сорт Победа)

9

Люсил

♀ Янтър х ♂ Медвен

10
11
12
13

Момчил
Мургавец
Мустанг
Петя

14

Победа

15
16
17
18
19
20
21

Прелом
Садовска белия
Садово1
Садово 552
Садово 772
Царевец
Юнак

♀
♀
♀
♀
♀
♂
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀

NS 11-33 x ♂ Аврора
Алтимир 67 х ♂ Садово 1
(Садово1 х S1503- 142) х ♂ Садово супер х Klement)
Thessee х ♂ Karmen
Triticum sphaerococcum var. rotundatum x
(Triticum durum x Secale montanum) x Безостая 1 x Mексикан ]
Росица х ♂ Тунджа
Лада х ♂ Садово 1
Юбилейна х ♂ Bezostaya-1
Мироновска 15 х ♂ Н 10
Скития х ♂ Садово 1
Зебрец х ♂ Катя
Момчил х ♂ Катя

1. Водозадържаща способност на флаговия лист
Стойностите на показателите на водообмена на флаговия лист през фаза изкласяване и фаза
наливане на зърното при сортовете обикновена пшеница са представени на таблица 2.
A1-изпарена вода спрямо цялата вода във флаговите листа - Осреднените и статистически
обработени данни за фаза изкласяване показват, че най-висока водозадържаща сила на листните клетки
притежават сортовете Прелом, Диамант и Гинес. Те са загубили по-малко вода спрямо цялато
количество вода в листата в сравнение със стандарта Катя. От изследваните сортове с най–слаба
водозадържаща способност са Садовска белия и Момчил. При останалите сортове разликите в сравнение
с Катя са статистически незначими. Резултатите за този показател през фаза наливане на зърното
показват предимството на сортовете Гея-1 и стандарта Катя. С недоказана статистически разлика спрямо
Катя са сортовете Люсил, Йоана, Здравко и Садово 772. По-нисък резултат от Катя доказан при р=5% и
р= 1% имат всички останали сортове.
A2-изпарена вода спрямо сухата маса на флаговите листа - През фаза изкласяване получените
данни при този показател са сходни с предходните (по показател А1). Сортовете Диамант, Прелом, Гинес
и Мустанг превъзхождат стандарта Катя с доказано статистическа разлика. Разликите на другите сортове
спрямо Катя са статистически незначителни и това показва добрият потенциал на сортовете от
садовската селекция за по-икономично използване на водата в листата. През фаза изкласяване при част
от сортовете, като Прелом, Люсил, Мургавец, Диамант и Бонония се наблюдава както по-малка загуба на
вода така и по-голямо количество суха маса (от 40 % до 100 %) спрямо стандарта Катя (табл.2).
Сортовете Гинес и Прелом и през фаза наливане на зърното изпаряват по-малко вода от Катя с доказана
разлика при р=5%. Гея 1, Йоана и Люсил по този показател превъзхождат доказано стандарта през фаза
наливане на зърното.
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Таблица 2 Средни стойности на показателите на водообмена през фаза изкласяване
и наливане на зърното за тригодишен период (2009- 2011)

№

Сорт

A1 %

фаза изкласяване
RWC
A2 %
%
52.2
89.7
47.5 *
88.2 *
53.5 *
88.4 *
54.0 *
89.2 *
45.6 +
88.2 42.1 +++
86.9 - 48.9 *
88.2 *
51.2 *
88.4 *
49.2 *
89.3 *
57.3 *
87.8 46.0 +
87.7 59.3 *
87.8 *
54.3 *
87.9 57.7 *
88.6 *
38.5 +++
88.1 52.1 *
87.7 - 52.4 *
86.8 *
53.4 *
86.8 52.1 *
88.2 - 49.8 *
87.4 52.1 *
88.5 *
50,91
88,09
25,16
0,58

1
Катя - St
23.2
2
Бонония
22.8 *
3
Боряна
26.0 *
4
Гея-1
25.5 *
5
Гинес
20.7 +
6
Диамант
21.0 +
7
Здравко
23.2 *
8
Йоана
24.4 *
9
Люсил
23.1 *
10
Момчил
26.5 - 11
Мургавец
22.4 *
12
Мустанг
27.0 13
Петя
25.7 *
14
Победа
25.7 *
15
Прелом
20.1 ++
16
Сад. белия
27.0 - 17
Садoво 1
24.2 *
18
Садово 552
24.0 *
19
Садово 772
24.2 *
20
Царевец
23.9 *
21
Юнак
24.7 *
Средна стойност %
24,06
Дисперсия (S2)
3,91
Средно квадратно
1,98
5,02
отклонение (S)
Вариационен
8,21
9,85
коефициент (S%)
Средна грешка на
средната
0,43
1,09
аритменична (Sx)
Показател на
1,79
2,15
точността (Sx) %
*-NS; + / - GD = 5 %;++/ - - GD = 1 %;

фаза наливане на зърното
DW (g)

A1 %

A2 %

RWC %

DW (g)

0.1553
0.2589
0.2303
0.2657
0.1655
0.2218
0.2548
0.2235
0.2566
0.2435
0.2846
0.2313
0.1770
0.2053
0.3193
0.2047
0.2125
0.2678
0.2273
0.2391
0.2163
0.2315
0.002

30.7
37.8 - 35.9 28.3 *
29.3 *
37.8 - 37.8 - - 31.2 *
28.7 *
38.8 - 36.6 - 38.4 - 35.2 35.4 *
32.0
39.4 - - 39.5 - 38.6 - 34.3 *
38.7 - 38.1 - - 35,36
14,29

63,1
69,7 *
68,6 *
51,6 ++
53,1 +
68,4 *
67,7 *
55,3 +
49,8 ++
70,0 *
65,7 *
70,9 *
61,6 *
65,0 *
52,1 +
74,4 71,0 *
67,1 *
64,9 *
70,8 *
71,7 *
64,40
57,10

83.2
78.7*
79.7 - 77.1 - - 81.3 80.5 - 80.7 77.8 - 78.8 - - 78.2*
79.7 - 80.2*
77.2 - 75.1*
82.6*
78.0*
78.7 81.0 79.7 - 79.5 77.1 - 79,28
3,78

0.1585
0.2113
0.2101
0.2390
0.1623
0.1856
0.2497
0.2092
0.2623
0.2181
0.2720
0.2158
0.1595
0.2026
0.3206
0.2089
0.2105
0.2175
0.1915
0.2153
0.2124
0.2158
0.001

0,76

0.039

3,78

7,56

1,94

0.038

0,87

16.851

10,69

11,73

2,45

17.695

0,17

0.009

0,82

1,65

0,42

0.008

0,19

3.677

2.33

2.56

0.54

3.861

+++/ --- GD = 0.1 %

От извършения вариационен анализ е видно, че и през двете фази всички отчетени показатели
имат вариационни коефиценти под 10 % или близки до 10%, което показва сходните реакции на
сортовете от садовската селекция при конкретните климатични условия.
2. RWC-относително водно съдържание- Сорт Катя през двете фази е с най-висока стойност на
RWC. Подобни резултати за преимущество на сорт Катя във фаза „наливане на зърното” по отношение
на относителната тургесцентност докладват Чипилски и др., (2006). През фаза изкласяване 60 % от
сортовете имат незначителна разлика спрямо стандарта, а през фаза наливане на зърното 30 % (табл. 2).
Останалите сортове имат статистически доказана разлика спрямо Катя. През фаза изкласяване сортовете
Диамант, Гинес, Мургавец, Петя, Прелом, Садовска белия, Садово 552 и Садово 772 доказано имат пониско RWC от стандарта. През втората изследвана фаза сортовете Бонония, Момчил, Мустанг, Победа и
Садовска Белия показват незначителна разлика спрямо стандарта.
Варирането на стойностите по този показателя е много ниско. Вариационият коефицент e под 1
%. Този факт подтвържадава казаното по горе за другите показатели.
От дендрограмата е видно, че по изследваните от нас показатели на водообмена сортовете от
Садовската селекция се групират в две групи (фиг.1). Първата група включва шестнадесет сорта, които
са разпредени в три подгрупи, обединяващи се на евклидово разстояние под 5. В първата подгрупа
попадат десет сорта. Осем от тях са най-близкостоящи. Сортовете Мустанг и Момчил се обединени във
„фуркет” и се включват към тази подгрупа на по-високо евклидово растояние (около 1). Втората
подгрупа се формира от сортовете Диамант и Мургавец, образувайки втори „фуркет”. Третата подгрупа
се състои от четири сорта – Стандарта Катя, Петя, Садово 772 и Победа.
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Фигура 1 Кластериране на сортове от Садовската селекция по метода на Ward
разстояния
C A S E
Label
Num

0
5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+

Sadovo 1

17

òø

Yunak

21

òú

S.Beliya

16

òú

Bononia

2

òôòø

Carevec

20

òú ó

Guinness

5

òú ùòòòø

Boryana

3

òú ó

ó

Sad. 552

18

ò÷ ó

ó

Momchil

10

òûò÷

ó

Mustang

12

ò÷

ó

Diamant

6

òûòòòòòüòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø

Murgavec

11

ò÷

ó

ó

Petya

13

òø

ó

ó

Sad. 772

19

òú

ó

ó

Pobeda

14

òôòòòòò÷

ó

Katya

1

ò÷

ó

Geya-1

4

òø

ó

Joana

8

òôòòòø

Zdravko

7

òú

ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷

9

ò÷

ó

Lusil
Prelom

15

ó

òòòòò÷

Втората група се сформира от пет сорта. Сортовете Гея-1, Йоана, Люсил и Здравко са най-близко
стоящи и свързани на най-ниско евклидово разстояние. Към тях се присъединява сорт Прелом на поголямо евклидово растояние. Характерно за тези сортове са планофитно разположените 7-9 по скалата на
Фикеш и широки около 2 см флагови листа (Андонов, 2012).
Двете групи сортове по разглежданите показатели са отдалечени, тъй като обединението им е на
много високо евклидово разстояние (около 25).
За да се изяснят причините за разделянето по групи на сортовете от клъстер анализа използвахме
АОК. От резултатите в таблица 3 е видно, че значимите компоненти са три, обясняващи общото
вариране на 87.81 %. Първият фактор обяснява 44.9 % от общото вариране и се характеризира с най–
високо и значимо тегло на показателите А1 и А2 отчетени през фаза изкласяване и показателя А2
отчетен през фаза наливане на зърното. Вторият фактор обяснява 26.2 % и е с най-високи тегла на
показателя А1 отчетен през фаза наливане на зърното и RWC през фаза изкласяване. Влиянието на
фактор 3 е най-ниско с 16.7 % със значимо тегло на показателя RWC през фаза наливане на зърното и
сухата маса на листата, отчетени и през двете фази.

с
натрупване,
%

3.59
2.10
1.34

% на
вари
ране

1
2
3

нач.
стойност,
обща

Фактор

Таблица 3 Анализ на главните фактори на показателите на водообмена и сържанието на суха маса

RWC
HF

44.9
26.2
16.7

44.89
71.07
87.81

-0.246
-0.864
-0.155

A1
HF

A2
HF

RWC
GF

A1
GF

A2
GF

DM
HF

DM
GF

0.798
-0.342
0.390

0.765
-0.440
0.273

-0.482
0.365
-0.575

0.677
0.706
0.098

0.780
0.538
-0.048

-0.673
0.301
0.632

-0.746
0.164
0.589

Стандартът Катя се характеризира с отрицателна стойност близка до нула по фактор 1 и с високи
отрицателни стойности по фактор 2 и 3 (фиг. 2) и (табл.4). Това определя добрата способност на сорта да
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запазва висока тургесцентност. Интересното при него е, че въпреки по-високото количество изпарена
вода от флаговия лист през фаза изкласяване тургесцентността се запазва висока. Подобна реакция
проявяват сортовете Петя и Садово 772, характеризиращи се и с по-ниско съдържание на суха маса.
С най-високи отрицателни стойности по фактор 1 са сортовете Прелом, Гинес и Люсил. За сорт
Гея-1 е характерно както отрицателна стойност по фактор 1 така и най-висока отрицателна стойност по
фактор 2. Тези данни обясняват тяхната добра водозадържаща способност на листата, както и високата
тургесцентност на Гея-1 през фаза изкласяване. При сорт Гинес влиянието и по трите фактора е в
отрицателна посока, обуславяща както по-ниска загуба на вода така и по-висока относителна
тургесцентност.
Садово 1 се характеризира с високи положителни стойности по факторите 1 и 2, тоест налице е
слаба водозасъдържаща способност. С най-висока положителна стойност по фактор 1 е сорт Садовска
белия, определяща го едновременно с ниска способност да задържа вода и ниска тургесцентност.
С най-високи положителни стойности по трети фактор са сортовете Гея-1, Момчил, Мургавец и
Победа, което обяснява високо съдържание на суха маса.
Фигура 2 3-D плот на факторите 1, 2 и 3 получени от показателите на водообмена на 21 сорта зимна
обикновена пшеница

2

617 18
20
16
2
12 10
21
3
19

1
5
0

13

factor 2
-1

11
15

7
14

8
9
4

1

-2

2

1

factor

0

1

-1

-2

-3

-2

-1

0

1

2

factor 3

Забележка:
Номерацията на сортовете следва реда в таблиците

Заключение
Установи се силно сходство между стандарта Катя и сорт Гинес по показатели на водообмена.
Получените резултати за сортовете Люсил, Прелом, Петя, Садово 772 и Гея-1 ги определят като
толерантни на засушаване. Чувствителност към суша показва сорт Садовска белия.
Данните от вариационен анализ показват, че през фазите изкласяване и наливане на зърното
всички отчитани показатели на водообмена имат ниско вариране. Тези резултати показват сходните
реакции при сортовете от садовската селекция при конкретните климатични условия.
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Таблица 4 Стойностно изражение на значимите фактори

сорт
Катя - St
Бонония
Боряна
Гея-1
Гинес
Диамант
Здравко
Йоана
Люсил
Момчил
Мургавец
Мустанг
Петя
Победа
Прелом
Сад. белия
Садoво 1
Садово 552
Садово 772
Царевец
Юнак

I фактор

II фактор

III фактор

-0.050
-0.090
0.455
-0.667
-1.677
-0.250
0.534
-0.271
-1.382
0.908
-0.852
0.988
0.968
0.932
-2.716
1.159
0.750
0.151
0.140
0.297
0.673

-1.359
0.623
-0.225
-1.935
-0.149
1.628
0.199
-1.065
-1.449
0.135
1.054
0.134
-0.788
-1.171
0.957
0.389
1.081
1.267
-0.227
0.992
-0.091

-2.852
0.087
0.160
1.254
-0.568
-1.337
-1.924
0.130
0.489
1.112
0.827
0.638
-0.431
0.891
0.436
0.449
0.161
0.414
-0.396
0.106
0.356
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ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ШАРАН (CYPRINUS CARPIO L.), ОТГЛЕЖДАН В РАЗЛИЧНИ
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CHEMICAL COMPOSITION OF CARP (CYPRINUS CARPIO L.) GROWNING IN DIFFERENT
PRODUCTION SYSTEMS
Angelina Ivanova
Institute of Fisheries and Aquaculture, 248 V. Levski Str., 4003 Plovdiv
E-mail: astoeva@abv.bg
Abstract: The chemical composition meat of the carp grown in different production systems (earth type
pond of Experimental Fisheries Base "Trivoditsi", IFA, Plovdiv, dam "Bistrica" - free aquatic - aquatory and
net-cages, dam "Kardjali“-net-cages) was investigated. It has been found that in the muscle tissue of fish
grown in earth type pond, and free aquatory of dam "Bistrica", the water content was significant higher (P
<0.05; P <0.001). The level of protein in meat is in close range from 17.48 to 17.65%, with insignificant
between the studied groups of carp (P> 0.05). Specificity is reported to the content of fat in the muscle tissue
of fish tested (0.74 - 8.25 %). The values reported for the total mineral composition are in close range (0.91 1.04 %) for the different production systems (P> 0.05). Energy values meat of the carp in the range of 620.8
- 745.7 kJ.100 g-1 for the groups of fish grown in net-cages, and within 447.2-519.2 kJ.100 g-1 for those
grown in ponds and free aquatory of dam "Bistrica". It was found that the meat of the groups fish reared in
earth type pond and free aquatory of dam "Bistrica", is a diet due to a higher relative share of protein, the
lower fat and energy volume compared with that of fish, grown in net-cages.
Key words: carp, Cyprinus carpio L., chemical composition, moisture, fat, proteins, ash, energy values
Въведение
В специализираната литература химичният състав на рибата се разглежда в различни аспекти,
тъй като той се влияние от редица биотични (биологични) и абиотични (физични и химични)
фактори, като: вид, пол, възраст, сезон, температура и газов режим на водата. Влияние оказват също
така храненето и съставът на храната, технологиите на производството и др. Познаването на
основните показатели на химичния състав на рибата, като съдържание на сухо вещество, мазнини,
белтъци, минерални соли, на амино- и мастни киселини, позволяват да се оценят условията на
отглеждане на рибата.
В съответствие с целите и задачите на химическия анализ в рибата (цяло тяло, месо, кожа,
органи) обикновено се определя, както общият химичен състав (вода, белтъци, мазнини, минерални
соли), така и елементарният химичен състав (съдържание на отделни макро - и микроелементи).
Съдържанието на белтъците и минералните соли е сравнително по-устойчиво в сравнение с това на
водата и мазнините. Като тенденция количеството на последните се намира в обратно
пропорционална зависимост, а освен това е и по –динамично (Хаджиниколова, 2007).
Изследванията, свързани с изменението на химичния състав на шарана във връзка с изучаване
на неговата биология и физиология, са провеждани от редица автори (Хаджиниколова, 1995;
Хаджиниколова, 2004; Хаджиниколова, 2008; Хаджиниколова, 2010; Hadjinikolova et al., 1996;
Hadjinikolova, 2004; Geri et al., 1995; Fajmonova et al., 2003) и др. Що се касае до изучаване на
химичния състав на шарана в зависимост от условията на отглеждане, то броят на подобни
проучвания е доста ограничен (Ćirković et al., 2011; Ljubojević et al., 2012; Ljubojević et al., 2013).
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В тази връзка целта на настоящото изследване е да се установи химичния състав и
енергийността на месото на шаран с консумативни (пазарни) размери, отглеждан в различни
производствени системи.
Материали и методи
За целите на изследването е определен химичният състав на месото на люспест шаран
(Cyprinus carpio L.) с консумативни (пазарни) размери, отглеждан в три производствени системи
(землен тип басейн, язовири и мрежести клетки), чиято характеристика е дадена в Таблица 1. Рибата
е хранена със слънчогледов шрот и зърно (землен басейн - РЕБ „Три водици”, ИРА Пловдив), с
екструдиран фураж за риби и зърно - пшеница и отсевки в съотношение 70:30 (свободна акватория яз. „Бистрица”), с комбиниран екструдиран фураж, при ниво на протеин 25 % и мазнини 12 %
(мрежести клетки - яз. „Бистрица”, разположен близо до София) и комбиниран гранулиран фураж,
при ниво на протеин 33 % и на мазнини 8 % (мрежести клетки - яз. „Кърджали”, в района на гр.
Кърджали).
Таблица 1. Характеристика на изследваните производствени системи
Наименование

Площ
dka
m3
Дълбочина, m
Степен на
интензификация
на системата

Землен басейн
№ 10„Три водици” 2

Яз. „Бистрица”свободна
акватория

Яз. „Бистрица”мрежести
клетки

Яз. „Кърджали”мрежести
клетки

45
58 500
1.3
полу-интензивно
отглеждане
на шарана

204
714000
3.5
полу-интензивно
отглежданена
шарана

80
320000
4.0
интензивно
отглеждане
на шарана

156
936000
6.0
интензивно
отглеждане
на шарана

По време на експеримента един път месечно, в периода май-октомври 2012 г., са отчитани
физико-химичните параметри на водата в наблюдаваните водоеми. Стойностите на температурата и
водородният показател на водата, и на разтворения в нея кислород, са в технологичните норми за
шаранови риби, обезпечаващи нормални условия за отглежданият вид.
За изследване са вземани представителен брой риби по случайния избор. Масата на рибите
при техния улов (октомври, 2012) е в границите на 810 - 1533 g. Индивидуалните проби за химичен
анализ са подготвяни от мускулатурата (страничен мускул) на рибите, от едно и също положение,
чрез отделяне на кожата и последващо смилане и хомогенизиране (месо). Определяно е
съдържанието на вода в месото чрез тегловен анализ (БДС – SR ISO 5984) и сушене в термостат при
температура 105оС до постоянно тегло на пробата ± 0.0005 g. Количеството на белтъците е
определено по метода на Келдал (БДС – SR ISO 5983) с използване на полуавтоматична система за
изгаряне - DK 6 и дестилация - UDK 132, Velp Scientifica. Определянето на мазнините е извършено по
метода на Smidt-Boudzynski Ratzlaff (арбитражен метод) основаващ се на разтваряне на пробата в
солна киселина и екстрахиране на мазнината от солнокиселия алкохолен разтвор с диетилов етер,
отстраняване на разтворителя и определянето на маслеността по тегловен път. Общият минерален
състав е определен чрез тегловен анализ (БДС –SR ISO 6496) и опепеляване в муфелна пещ при
температура 5500С.
Енергийната стойност на месото е определяна теоретично на базата на химичния състав и
коефициентите 23.9 kJ.g-1 и 39.75 kJ.kg-1 за мазнините.
Данните са обработени вариационно-статистически с отчитане средната стойност (x), нейната
грешка (Sx) и коефициента на вариране (Cv, %), с прилагането на статистическа програма MS Office
2010. Достоверността на разликата между стойностите на две извадки е определяна чрез прилагане на
t-test (по Стюдент) и степен на достоверност P<0.05.
Резултати и обсъждане
Стойностите, отразяващи общия химичен състав на месото от групите шаран, отглеждан в
землени басейни, язовири и мрежести клетки (садки), са отразени в Таблица 2. Количеството на
водата в месото варира от 73.33 % (яз. „Бистрица”, садки) до 80.86 % (РЕБ „Три водици”, бас. № 10).
Отчита се по-високо съдържание на вода в мускулната тъкан на рибите, отглеждани в землен тип

252

басейн и в свободната акватория на яз. ”Бистрица”, в сравнение с тези отглеждани в садки. Разликите
между стойностите са с различна степен на достоверност (P<0.05; P< 0.001).
Таблица 2. Химичен състав (%) и енергийна стойност (kJ.100 g-1) на месото на шаран, от ферми с
различна система на отглеждане, (n=5)
Химичен състав, % в свежа проба
Показатели
х
Sx
Cv
х
Sx
Cv
х
Sx
Cv
х
Sx

80.86
0.143
0.353
79.03
0.483
1.223
73.33
0.483
1.316
76.32
0.485

Белтъ
ци
17.48
0.169
1.938
17.65
0.188
2.128
17.48
0.202
2.315
17.61
0.343

Cv

1.272

3.895

Вода
Землен басейн №
10„Три водици” 2
Яз. „Бистрица”свободна
акватория
Яз. „Бистрица”мрежести клетки
Яз. „Кърджали”мрежести клетки

Мазни
ни
0.74
0.174
41.138
2.45
0.389
35.421
8.25
0.534
12.921
5.03
0.240

Минерал
ни соли
0.92
0.012
2.701
0.91
0.055
12.050
0.94
0.023
4.817
1.04
0.031

9.532

5.784

Енергийност от
белтъците
kJ.100 g-1

%

447.2

93.4

519.2

81.2

745.7

56.0

620.8

67.8

Нивото на белтъците в месото е в близък порядък (17.48 – 17.65 %), като разликите между
отделните групи изследвани групи шаран са недостоверни (Р>0.05). Установените разлики между
абсолютните стойности е под 1 %.
Отчита се специфичност в съдържанието на мазнините в мускулната тъкан на изследваните
риби, които са в диапазона от 0.74 % (землен басейн, РЕБ „Три водици”) до 8.25 % (садки яз.
„Бистрица”). С по-високи абсолютни стойности са пробите от садките в яз. „Бистрица” (8.25%) и яз.
„Кърджали” (5.03%) в сравнение с тези от групите риби, отглеждани в землен тип басейн (РЕБ ”Три
водици”) и в свободната акватория на яз. „Бистрица”. Разликите са с висока степен на достоверност
(P< 0.001). Със средна степен на достоверност (P< 0.01) е разликата между количествата на
мазнините при рибите отглеждани в садките на яз. „Бистрица” и яз. „Кърджали”. Установеното повисоко ниво на мазнини от порядъка на 8.25% за рибите, отглеждани в садките на яз. „Бистрица” е
свързано най-вероятно с храненето с екструдирани фуражи с тясно отношение протеин:мазнини-2:1,
за разлика от тези в яз. „Кърджали”, където това отношение в изразходваните фуражи е 4:1.
Стойностите, отчетени за общия минерален състав, са в близък диапазон (0.91 - 1.04%) за
отделните производствени системи, включени в изследването, като разликите между тях са
недостоверни (Р>0.05).
Анализът на данните сочи, че по съдържание на белтъци (17.48 - 17.65 %) изследваните групи
шаран се отнасят към белтъчните риби по класификацията на Репников (2007). В тази категория
попадат риби с ниво на белтъците от 15 до 20 %.
Според класификациите на Репников (2007) и Steffens (1985) по съдържание на мазнини в
мускулната тъкан изследваните групи риби се класифицират в три категории: на постни (0.74 %, РЕБ
„Три водици”), средно тлъсти (2.45 % акватория яз. „Бистрица” и 5.03 % яз. „Кърджали”) и тлъсти
(8.25 % садки яз. „Бистрица”).
Направеното проучване сочи, че като цяло по-висок относителен дял на белтъците от 84.17 –
91.33% демонстрират групите риби, отглеждани в землен тип басейн на РЕБ „Три водици” и
свободната акватория на яз. „Бистрица”. За групите шаран в садки относителния дял на белтъците
варира от 65.54 до 74.37 %, а на мазнините съответно 21.33 % (садки, яз. „Кърджали”) и 30.93 %
(садки, яз. „Бистрица”).
Стойностите на енергийността на месото на шарана (Таблица 2) варират в граници от 447.2
kJ.100g-1 (РЕБ ”Три водици”) до 620.8 kJ.100g-1 (садки яз. „Кърджали”). Анализът показва, че
енергийността на месото на изследваните риби, за сметка на белтъците (81.2 - 93.4%), е по-висока за
групата риби, отглеждани в землен басейн и свободната акватория на яз. „Бистрица”, докато при
рибите, отглеждани в садки енергийността за сметка на белтъците е в граници на 56.0 – 67.8 %. За
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тази група риби се отчита по-високо ниво на мазнините в месото им. Получените резултати са
съпоставими с тези от изследванията на Хаджиниколова (2004) с този вид риба.
Имайки предвид, че в мазнините на шарана съдържанието на полиненаситените n-6 мастни
киселини достига 26.1 %, а на n-3 - 4.3% (Hadjinikolova, 2004), а в мазнините на белия толстолоб
нивото на n-6 мастни киселини е съответно 11 %, а на n-3 – 21.6 % (Steffens, 2006), то следва, че повисокото им ниво определя месото на изследваните риби като източник на незаменимите за
храненето на човека мастни киселини.
Заключение
Установени са различия в химичния състав на месото на изследваните групи шаран с
консумативни (пазарни) размери от различни производствени системи. Месото на шарана, отглеждан
в свободната акватория на язовир „Бистрица и в землен тип басейн, се характеризира с по-високо
съдържание на вода и по-ниско на мазнини в сравнение с шарана, отглеждан в мрежести клетки
(садки). Разликите между стойностите са със средна до висока степен на достоверност (Р>0.001;
Р>0.001).
Диференциацията в стойностите на белтъците, и преди всичко на мазнините, дава отражение
върху енергийността в месото на шарана, която е в границите на 620.8 - 745.7 kJ.100 g-1 за групите
риби, отглеждани в садки, и в границите на 447.2-519.2 kJ.100 g-1 за тези, отглеждани в басейни и
свободната акватория на яз. „Бистрица”.
Установено е че, месото на групите риби отглеждани в землен тип басейн и свободната
акватория на язовир е по-диетично поради по-високия относителен дял на белтъците, по-ниският на
мазнините и на енергийността в сравнение с това на риби, отглеждани в садки.
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Abstract: This study was conducted to determine the effect of storage temperature on the relationship
between the overall acceptability and instrumental analyses defining taste qualities in eight tomato varieties
using correlation and multiple linear regression. The overall acceptability of tomatoes during storage
positive correlated with the instrumental data - soluble solids, total sugars, titratable organic acids,
sugars/acids ratio. There was a strong correlation between overall acceptability, soluble solids and total
sugars at storage temperatures 1°C, 6°C, and 18-22°C. The temperature values affect the relationship
overall acceptability - titratable organic acids. The correlation varies from moderate to strong with
increasing storage temperature and reverse between overall acceptability and sugars/acids ratio.
Measurements of soluble solids showed a closer relationship to overall acceptability than to total sugars,
titratable organic acids, sugars/acids ratio.
Key words: tomato, overall acceptability, soluble solids, total sugars, titratable organic acids, sugars/acids
ratio
Въведение
При хладилното съхранение в доматения плод протичат редица химични процеси, водещи до
изменения в органолептичните показатели и биологичната му стойност поради факта, че след
откъсване те разходват собствените си дихателни субстрати и влага (Thanh & Acedo Jr.,2006; Guzmán
et al.,2009). В изследвания, свързани с промените във въглехидратния и киселинен комплекс,
Hongsoongnern (2007) и Cantwell (2009) проследяват измененията, които протичат по време на
съхранение на доматите, като определящи вкусовите качества компоненти. При съхранение
настъпват загуби на въглехидрати, поради изразходването им за поддържане на жизнената дейност на
плода (Krumbein et al.,2004; Guzmán et al.,2009). Процесът на намаляване на органични киселини се
задълбочава поради използването им в дихателния обмен (Jeffery et al.,1984; Artés et al.,1998).
Единно е мнението, че прилаганата температура играе важна роля в метаболизма на
въглехидратите и киселините при съхранение. Различни са обаче становищата за влиянието на този
фактор върху вкусовите качества на доматите. Някои от тях считат, че степента на зрелост оказва
влияние върху съдържанието на захари при съхранението на домати, докато измененията в
киселините се повлияват от стойността на температурата за всички зрелости. Jimenez et al. (1996)
установяват, че настъпват загуби в количеството захари и при 10°С, и при 20°С, когато
съхраняваните плодове са в червена зрелост, докато титруемите киселини намаляват при 20°С.
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Аналогични резултати получава и Efiuvwevwere (1988). Според Maul (2000) доматите, съхранявани
при 20°С, остават с по-изразени вкусови качества спрямо тези, съхранявани по-дълго време при 5°С.
Fraschina et al. (1998) обаче, смятат, че съхранение на доматите в червена зрелост при понижени
температури, намаляват дихателната активност и спомагат за запазването на въглехидратите в
плодовете.
Диференциацията в докладваните резултати налага необходимост както от изследване на
връзката и идентифициране на инструментално анализиран показател, рефлектиращ върху общата
сензорна оценка, така и от установяване влиянието на температурата на съхранение върху тази
връзка. В този смисъл изследването цели да се установи влиянието на температурата на съхранение
върху връзката между обща сензорна оценка и инструментално анализирани разтворими сухи
вещества, общи захари, титруеми органични киселини, отношение захари/киселини, определящи
вкусовите качества в домати.
Материали и методи
Доматени култури от сортове Joker F1, Townsville F1, Николина F1, Belladona F1, Majestic F1,
Рила F1, ИЗК Аля и Линия 1475 са отгледани през 2007г. и 2008г. в Института по зеленчукови
култури “Марица”, Пловдив по общоприета в страната технология за отглеждане на домати за
средноранно до късно късно полско производство (Димов и др., 1994).
В степен на зрелост червена (Европейски стандарт: от 60 до 100% от повърхността на плода
има равномерно бледо или по-тъмно червено оцветяване) (Фикиин и др., 1975), доматите от осемте
сорта са реколтирани и съхранявани при 1°С, 6°С и 18-22°С. Подреждането е едноредово с
дръжчената ямичка нагоре в дезинфекцирани каси. От всеки сорт за трите режима на съхранение са
манипулирани по шест амбалажни единици. Рандомизирани проби от 20 плода домати от всеки сорт,
непосредствено след реколтирането и в края на съхранението са анализирани сензорно и
инструментално.
Сензорният анализ е проведен по показателите външен вид, форма, цвят на плода, цвят на
перикарпа, аромат, нежност на кожицата, наличие на нерватура, киселост, сладост, текстура и вкус
(Методика, разработена в Лаборатория по качество към ИЗК “Марица”, Пловдив) от пет членна
комисия с участието на едни и същи експерт-дегустатори. Показателите са оценявани по пет степенна
скала със стъпка 0,25.
Инструментално са определени разтворими сухи вещества (рефрактометрично, %) – по БДС
17257:91; общи захари (%) – БДС 7169:89 (по Шоорл - Регенбоген); титруеми органични киселини
(%), изчислени като лимонена – БДС 6996:93.
За предварителна обработка на данните от сензорния анализ е приложен метода “синтетичен
стандарт” (Pevicharova & Manuelyan, 1995). Корелацията между обща сензорна оценка и
инструментално определените компоненти е установена чрез Microsoft Office Excel 2003. За
установяване на връзката между обща сензорна оценка и инструментално анализираните компоненти,
определящи вкусовите качества е приложена стъпкова множествена регресия (SPSS v19).
Резултати и обсъждане
За общата приемливост на доматите по време на съхранение, независимо от приложената
температура е установена положителна корелация с анализираните разтворими сухи вещества (РСВ),
общи захари (ОЗ), титруеми органични киселини (ТОК), отношение захари/киселини (З/К) (табл. 1).
Общата сензорна оценка (ОСО) е в значителна корелация (r > 0.500) с разтворимите сухи
вещества, като тя се запазва при температури 1°С, 6°С и 18-22°С по време на съхранението. Общите
захари очаквано също корелират значително предвид факта, че те съставляват около 60% от
разтворимите сухи вещества (Hongsoongnern, 2007).
Стойностите на температурата повлияват двете зависимости: обща сензорна оценка-титруеми
органични киселини и отношение захари/киселини. В първият случай корелацията се изменя от
умерена към значителна с повишаване на температурата на съхранение. Обратно между обща
сензорна оценка и отношение захари/киселини корелационният коефициент намалява от r = 0.660 при
температура 1°С до r = 0.234 при температура 18-22°С.
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Таблица 1. Корелации между сензорна оценка и химични показатели в червени домати при различни
режими на съхранение

Начало на
съхранение
1 оС
6оС

Обща
сензорна
оценка

З/K
коефициент



Сухо вещество (Re)

18-22оС

Титруеми
органични
киселини

r

Общи захари

Сухо
вещество
(Re)

Начало на съхранение



Общи захари

0.917**

Титруеми органични киселини

0.737**

0.751**



З/K коефициент

0.654**

0.758**

0.145



Обща сензорна оценка

0.661**

0.709**

0.421

0.655**

Сухо вещество (Re)

0.983**

0.889**

0.776**

0.570*

0.615*

Общи захари

0.868**

0.948**

0.726**

0.704**

0.668**

Титруеми органични киселини

0.663**

0.653**

0.818**

0.177

0.268

З/K коефициент

0.544*

0.654**

0.191

0.795**

0.660**

Обща сензорна оценка

0.540*

0.398

0.501*

0.112

0.026

Сухо вещество (Re)

0.981**

0.880**

0.739**

0.589*

0.626**

Общи захари

0.857**

0.943**

0.804**

0.607*

0.624**

Титруеми органични киселини

0.692**

0.737**

0.888**

0.235

0.343

З/K коефициент

0.520*

0.594*

0.155

0.716**

0.607*

Обща сензорна оценка

0.812**

0.844**

0.541*

0.723**

0.768**

Сухо вещество (Re)

0.959**

0.867**

0.712**

0.586*

0.579*

Общи захари

0.889**

0.948**

0.724**

0.707**

0.633**

Титруеми органични киселини

0.698**

0.730**

0.811**

0.304

0.507*

З/K коефициент

0.428

0.477

0.112

0.597*

0.234

Обща сензорна оценка

0.840**

0.777**

0.642**

0.532*

0.507*



Значителната корелация и резултатите от регресионния анализ (множествен корелационен
коефициент R=0.556 и ниво на значимост <0.05) между общата сензорна оценка и разтворимите сухи
вещества свидетелстват за връзка на общите захари, титруемите органични киселини и останалите
компоненти, влизащи в разтворимите сухи вещества от гледна точка на общата приемливост на
доматите по време на съхранение. Полученият регресионен модел е адекватен, тъй като критерия
F=27.750 има статистическа значимост Sig F = 0.000 < α и има вида:

ОСО  0.337 * РСВ  1.580

(1)

Стъпковата регресия елиминира общите захари, титруемите органични киселини и
отношението захари/киселини с регресионните им коефициенти като фактори с незначимо влияние
върху сензорната оценка. За тях всички степени на значимост са по-големи от α=0.05.
Заключение
Сензорната оценка е в по-силна зависимост със съдържанието на разтворимите сухи вещества
в аспекта на общата приемливост на доматите по време на съхранение, отколкото с общите захари,
титруемите органични киселини и отношението захари/киселини. Стойностите на температурата
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повлияват връзката обща сензорна оценка – титруеми органични киселини, като корелацията се
изменя от умерена към значителна с повишаване на температурата на съхранение и обратно между
обща сензорна оценка и отношение захари/киселини.
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Abstract: The influence of pretreatments on drying process and sensory properties of celery and nettle
leaves were evaluated. After minimal processing (A) and the minimal processing and slow freezing at -18°C
(B), the raw materials were dried in a heat pump dryer at initial temperature 45°C, air flow velocities of
2.5m.s-1, and initial air humidity of 8-10%. The kinetic of the process showed that freezing increased the
drying rate in the nettle leaves. The sensory evaluation gives priority to minimal processing and heat pump
drying in appearance, colour, aroma and flavour after drying and 3 months storage. The freezing before
drying preserves the aroma and flavour of celery leaves, but alters their colour during storage.
Key words: heat pump drying, freezing, sensory evaluation
Въведение
В литературата са докладвани шест причини за обработка преди сушене – запазване цвета и
флейвъра, минимизиране загубите на нутриенти, инактивиране на ензимите, осигуряване порамномерно сушене, удължаване срока на съхранение, подобряване деструкцията на патогени по
време на сушенето (Swanson, 2009). Бланширане с пара или гореща вода, с или без лимонена
киселина е предварителната обработка, която се прилага за зеленчуци. Почти всички зеленчуци
трябва да бъдат бланширани преди сушене, за да се инактивират ензимите, които влошават
качеството на зеленчуците (Kendall & Allen, 1998).
Настоящото изследване има за цел да оцени влиянието на предварителната обработка върху
сушенето и сензорните качества на листа целина и коприва.
Материали и методи
За изследванията са използвани отделени от основната дръжка свежи листа целина и коприва.
На тях са приложени два варианта на предварителна обработка: А) минимална обработка на
суровината и Б) минимална обработка на суровината и бавно замразяване при температура -18°С.
Сушенето е извършено в тънък слой при напречно ориентиран въздушен поток спрямо слоя продукт
в лабораторна термопомпена сушилня при начална температура 45°С и циркулиращ въздух с начално
влагосъдържание 8-10% и скорост 2.5 m.s-1. В процеса на сушене е измервана масата на пробата в
първите час и половина на всеки 10min, след това на 30min. Условието за край на експеримента е
сушене до равновесна влажност. Пробите изсушени и охладени продукти са съхранявани 3 месеца в
стъклени опаковки под вакуум, при стайна температура, в отсъствие на светлина. На получените сухи
продукти е изследвана кинетиката на процеса сушене.
На база на експериментални данни са построени кривите на процеса сушене:
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U  f  

(1)

където: U е влагосъдържанието (kg H2O/kg сухо вещество) и τ - времето на сушене (min).
От кривите на сушене чрез графичното им диференциране се извеждат кривите на скоростта
на сушене, дефинирани от зависимостта:
dU / d  f U 

(2)

Скоростта на сушене в първия период се описва с уравнението:


dU
 N  const
d

(3)

където: N е скоростта на сушене през първия период (min-1).
При апроксимация на кривата на сушене през втория период с права линия, скоростта на
сушене се описва с уравнението:




dU
 Kc U U p
d



(4)

където: Кc е коефициент на сушене (min-1), Up – равновесно влагосъдържание.
Направена е сензорна оценка, базирана на използването на 5-точкова скала за оценяване на
“външния вид”, “цвета”, “аромата” и “флейвъра”.
При статистическата обработка на данните е приложен t-тест на Стюдънт за независими
извадки с програма SPSS 16.0.1.
Резултати и обсъждане
Изменението в съдържанието на влага като функция на времето при постоянна температура и
скорост на въздуха за сушене на листата целина и коприва са представени на фигура 1 и 2.
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Фиг. 1. Експериментални криви на сушене на целина листа

Установява се непрекъснато намаляване скоростта на сушене с увеличаване на времето за
сушене/намаляване на съдържанието на влагата в продукта. В процеса на сушене на вариантите А и Б
за целина и коприва се открояват период с постоянна скорост и период с намаляваща скорост на
сушене, като по-голяма е скоростта на сушене при копривата. При приблизително еднакво начално
влагосъдържание на суровините, времето, за което протича интинзивното изпарение на влага, респ.
настъпва периода с намаляваща скорост на сушене е двукратно по-малко при копривата.

262

120

A
100

Б

W, %с.м.

80

60

40

20

0
0

30

60

90

120

150

180

210

, min

Фиг. 2. Експериментални криви на сушене на листа коприва

Данните за скоростите на сушене през първи период показват, че предварителната обработка
ускорява процеса при коприва вариант Б (таблица 1). Получените стойности на кинетичните
константи през втори период за листа целина са във висока корелация с опитните данни (R2> 0.75).
Установената умерена корелация за двата варианта листа от коприва, сочат за нелинеарно протичане
на втория период на сушене. Това вероятно се дължи на разликите в състава и формите на свързване
на влагата в листата коприва.
Таблица 1. Скорост на сушене (N, min-1) и коефициент на сушене (K, min-1)

Вариант
N, min-1
R2
K, min-1
R2

Целина листа
A
Б
4,2152
3,5432
0,9427
0,9883
0,0476
0,0475
0,7890
0,8260

Коприва листа
A
Б
4,6150
10,4331
0,8558
0,9719
0,0555
0,1000
0,3291
0,5680

Анализът на получените средни оценки от органолептичните изследвания показва, че
варианта на сушене, който осигурява подчертано по-добри комплексни показатели е минимална
обработка на суровината и сушене с термопомпа (таблици 2, 3, 4 и 5).
Таблица 2. Резултати от t-тест за листа целина след сушене

А
Показател
Външен вид
Цвят
Аромат
Флейвър

x
5,00
5,00
4,25
5,00

SD
0,04
0,04
0,01
0,03

след сушене
Б
d
SD
x
3,50 0,02 1,48
2,75 0,01 2,24
5,00 0,03 0,73
5,00 0,03 0,00

t

P(t)

58,05
83,01
35,17
<tкрит

99,2
99,8
98,8
<95

Таблица 3. Резултати от t-тест за листа целина след 3 месеца съхранение

Показател
Външен вид
Цвят
Аромат
Флейвър

след 3 месеца съхранение
А
Б
d
t
SD
SD
x
x
5,00 0,04 2,00 0,03 2,99 93,55
5,00 0,04 1,75 0,01 3,23 120,15
4,00 0,04 5,00 0,01 1,03 33,70
5,00 0,01 4,50 0,02 0,51 28,12

P(t)
99,9
99,9
98,4
99,7
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Таблица 4. Резултати от t-тест за листа коприва след сушене

А
Показател
Външен вид
Цвят
Аромат
Флейвър

SD
0,04
0,01
0,01
0,02

x
5,00
5,00
3,00
4,25

след сушене
Б
d
SD
x
3,25 0,05 2,01
3,00 0,04 2,02
2,75 0,03 0,26
4,00 0,04 0,26

t

P(t)

46,73
74,83
11,63
8,92

99,9
99,8
98,0
98,8

Таблица 5. Резултати от t-тест за листа коприва след 3 месеца съхранение

А
Показател
Външен вид
Цвят
Аромат
Флейвър

x
4,50
4,50
1,00
4,00

след 3 месеца съхранение
Б
d
t
SD
SD
x
0,04 1,00 0,03 3,45 107,92
0,01 1,00 0,02 3,48 220,10
0,01 1,00 0,01 0,00 <tкрит
0,04 2,00 0,01 1,98 62,61

P(t)
99,9
99,9
<95
99,6

Стойностите, за които степените на вероятност P(t), изчислени за съответните нива на
значимост са по-големи от 95% са статистически различими (α=0.05). Предпочитанията на
дегустаторите към вариант А се дължат на по-добре изразени външен вид, цвят, аромат и флейвър
веднага след сушенето. Оценките за вариант Б след сушене и след съхранение са по-ниски за външен
вид, като резултат от влошаване на цвета. Максимално запазване на аромат и флейвър е определено
за вариант Б листа целина след съхранението.
Заключение
Предварителната обработка е условие, определящо интензивността на дехидратация.
Замразяване със следващо сушене на листата коприва редуцира времето с 1,8 пъти спрямо варианта с
минимална обработка и сушене. Направената сензорна оценка потвърждава предимствата на
варианта с минимална обработка и сушене с термопомпа по външен вид, цвят, аромат и флейвър след
сушене и след 3 месечно съхранение. Приложеното замразяване преди сушене с термопомпа запазва
аромата и флейвъра на листата целина, но изменя техния цвят по време на съхранението.
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Abstract: In this study we conducted to determine the oxidation stability of structureless cooked sausages
produced with addition of lycopene-tomato product. Changes in oxidative stability of lipid fraction were
measured by the amount of hydroperoxides , oxidative stability of total lipids with automatic Rancimat 617
apparatus and changes in fatty acid composition of the samples cooked sausage .
It has been found that reducing the quantity of nitrites input in combination with 20 mg.kg -1 lycopene
contributes to inhibition of lipid peroxidation processes and increased oxidation stability during the
manufacture and storage of cooked sausages. The most stable with respect to the changes in the fatty acid
composition of the lipids are samples, produced by addition of the combination of lycopene (20 mg.kg- 1 )
and sodium nitrite. In these samples are estimated a higher levels of the essential fatty acids - linoleic and
linolenic , which can be regarded as a further advantage in terms of nutritional value for cooked sausages
produced with the addition of lycopene-tomato extract and reduced amount of nitrite added to 50 mg.kg- 1 .
Key words: cooked sausages, lycopene, oxidation, lipids, nitrites.
Въведение
Варените малотрайни безструктурни колбаси, тип кренвирш, се характеризират с високо
водно съдържание и относително високо съдържание на липиди. Именно това определя и тяхната
склонност към окислителни процеси по време на технологичната обработка и последващото
съхранение на готовите продукти. От една страна, развитието на процесите на липидна пероксидация
по време на хладилно съхранение води до влошаване на едни от най-съществените качествени
показатели на месните продукти – цвят, аромат и вкус. От друга страна, с развитието на липидното
окисление се понижава хранителната стойност на продуктите и могат да се образуват вредни за
здравето на човека вещества, което е крайно нежелателно. Това e причината, поради която липидното
окисление се разглежда като фактор от важно значение за качеството на месните продукти и
потребителската оценка за тях (Gray et al., 1996). Това от своя страна налага търсенето на
възможности за неговото ограничаване. Един от възможните подходи за задържане и ограничаване
развитието на липидно-пероксидационните процеси може да бъде използването на разнообразни
антиоксиданти и влагането им към пълнежната маса на варените малотрайни колбаси.
Има данни, че редица природни съединения притежават антиоксидантни свойства. Измежду
тези природни съединения аскорбиновата киселина, токоферолите, някои фенолни съединения и
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каротеноидите са сред най-изследваните в различни хранителни матрици в това число и в месни
продукти (Власева, 2013; Georgantelis et al., 2007; Capitani et al., 2009; Fellenberg & Speisky, 2006).
Каротеноидите, които се използват като естествени оцветители в много хранителни продукти, могат
да проявят и антиоксидантна активност чрез обезвреждане на синглетния кислород и различни
свободни радикали (von Elbe & Schwartz, 1996), а също и чрез прекъсване на верижния характер на
автоокислението при специфични in vitro и in vivo условия (Kiokias & Gordon, 2004; Kiokias et al.,
2009). Тяхното включване в състава на храните предлага възможност за обогатяването им с
биологично активни компоненти и произтичащите от това здравословни предимства (Boon et al.,
2009; Day et al., 2009). Особено обещаващ в това отношение е природния компонент ликопен, който
може да се окаже желана полифункционална добавка при производството на месни продукти във
връзка с оцветяващия и антиоксидантния му потенциал.В настоящата работа е проучено влиянието
на различни концентрации на влагане на доматен екстракт, съдържащ ликопен и нитрити върху
промените в липидната фракция на варени малотрайни колбаси.
Материали и методи
Изследванията са проведени с безструктурен варен малотраен колбас, по рецептурата за
производство на кренвирш „Странджа”, БДС 127-83. Пробите са приготвени в УПБ на катедра
“Технология на месото и рибата”, УХТ-Пловдив. За целта на изследването е използвано охладено,
обезкостено свинско месо закупено от търговската мрежа с рН = 6.24 ± 0.12. Количеството на
влагания натриев нитрит и доматен екстракт, съдържащ 10 % ликопен (ДЕ) е съгласно опитните
постановки (фиг. 1).
Охладено, обезкостено свинско месо
Стягане при t= -3÷-5°C за 4 часа.
Приготвяне на прат и пълнежна маса на кутер машина с добавяне на осоляващите материали
и подправки. Проба SL e приготвена без добавяне на нитрит.
Проба RN
(с
50 mg.kg-1
нитрит).

Проба SN
(с
100 mg.kg1
нитрит).

Проба SNSL
(с 100 mg.kg-1
нитрит и 400
mg.kg-1 ДЕ).

Проба SNDL
(с 100 mg.kg-1
нитрит и 800
mg.kg-1 ДЕ).

Проба RNRL
(с 50 mg.kg-1
нитрит и 200
mg.kg-1 ДЕ).

Проба SNRL
(с 100 mg.kg-1
нитрит и 200
mg.kg-1 ДЕ).

Проба
RNSL
(с 50 mg.kg-1
нитрит
и 400 mg.kg1
ДЕ).

Проба SL
(с 400
mg.kg-1 ДЕ).

Пълнене и оформяне.
Термична обработка.
Водно и въздушно охлаждане
Хладилно съхранение при t= 4±2°C
Вземане на проби за анализ – ГП 1 на 1 d, 4d и 8d.

Фиг. 1. Опитна постановка

Екстракцията на липидната фракция от месните суровини и пробите колбаси е проведена по
метода на Bligh & Dyer (1959), (Иванова и кол., 2014). Пероксидното число на липидите от
изследваните проби е определено по стандартен йодометричен полумикрометод. Оксидантната
стабилност на мазнини е установена съгласно ISO 6886 с апарат “Rancimat”. Работи се с проби от
3cm3 екстрахирана мазнина при скорост на подаване на въздуха за окисление 20 l/h и температура
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100°С. От получената графика на пишещия прибор на апарата графично се определя индукционния
период (IP), а оттам и окислителната стабилност на изследваната мазнина.
Определянето на мастнокиселинния състав на липидите е извършено чрез газова
хроматография след предварително естерифициране на висшите мастни киселини с нисши алкохоли,
метанол, с цел получаване на по-лесно летливи при условията на анализа метилови естери на
мастните киселини (ISO 5508). Индивидуалният състав е идентифициран с помощта на свидетели и
по относителното време на задържане и е приведен към 100% (ISO 5508). Получените резултати са
обработени статистически чрез програмен продукт STATPLUS 2009.
Резултати и обсъждане
Експерименталните резултати относно количеството на хидропероксидите изразени чрез
показателя пероксидно число (ПОЧ) са представени на фиг. 2. Анализите за неговото определяне са
проведени с пълнежна маса и с пробите варени колбаси в хода на съхранението им (1,4,8 ден). От
получените резултати и тяхната статистическа обработка се установява, че продължителността на
съхранение оказва съществено влияние (р < 0,05) върху промяната в стойностите за пероксидното
число. Доказано е наличието на статистически значими разлики между получените резултати (p <
0,05).
След топлината обработка, на първи ден от съхранението концентрацията на хидропероксидите
значително се повишава. Причина за това повишение вероятно е протичането на неензимно
катализирани липидно-пероксидационни реакции (Hayes et. al., 2011). Още на 1-я ден от хладилното
съхранение, обаче се наблюдават статистически значими разлики в стойностите за ПОЧ между
пробите с и без добавка на ликопен. Най-високи стойности са получени за пробите с влагане на
двойно количество ликопен (80 mg.kg-1), съвместно с използване на стандартно количество нитрити
(SNDL) и пробите, произведени без нитрити (SL). В сравнение с тези проби (SNDL и SL), в пробите
със стандартно и редуцирано количество нитрити и ликопен в концентрация 40 mg.kg-1 (SNSL и
RNSL), съдържанието на хидропероксиди има по-ниски стойности, но остава статистически
различимо по-високо, отколкото при пробите, произведени само с влагането на натриев нитрит (SN и
RN), (фиг. 2). При пробите с редуцирано количество на влагане на ликопен (20 mg.kg-1) в комбинация
с натриев нитрит (проби RNRL и SNRL) са установени най-ниски и статистически различими спрямо
останалите проби стойности за пероксидното число. Тези данни съответстват на съобщенията на
редица изследователи, според които съществува зависимост между концентрацията на ликопена и
неговата антиоксидантна и прооксидантна активност (Botsoglou et al., 2004; Hwang & Bowen, 2005;
Sanchez-Escalante et al., 2003).
В хода на хладилното съхранение до 8-я ден
meqv O2
q
при всички изследвани проби се наблюдава
тенденция към нарастване на концентрацията
2,00
на хидропероксидите, като за отделните проби
1,80
това увеличение има различен темп.
1,60
Установено е, че пробите RN имат пo-високи
стойности за ПОЧ в сравнение с проби SN,
1,40
1 d което
потвърждава
известната
1,20
правопропорционална
зависимост
между
4d
1,00
количеството на добавените нитрити и
8d процесите на липидно окисление. Докато
0,80
0,60
някои автори използвали значително по-високи
концентрации на препарати, съдържащи
0,40
ликопен докладват за повишаване на
0,20
продуктите
от
липидно
окисление
с
0,00
увеличаване на концентрацията на ликопена
SN RN SNSL SNDL SNRL RNSL RNRL SL
(Eyiler &Oztan, 2011; Hayes et al., 2013), то
други
съобщават
за
наличието
на
Фиг. 2. Промени в количеството на
задоволителна антиоксидантна активност при
първичните продукти от липидно окисление, в
зависимост от количеството на добавените нитрити и
влагане на ликопен (Østerlie & Lerfall, 2005;
доматен екстракт, изразено чрез пероксидното число,
Rohlik et al, 2013). Liu и колектив (2008)
meqv O2 kg-1.
установяват, че високите концентрации на
ликопен значително инхибират неговия антиоксидантен потенциал. Вероятно това е причината за

kg-1
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установените разлики в пероксидното число между изследваните проби SNDL, SNSL и SNRL, с
различно съдържание на ликопен (фиг. 2). Това дава основание да се приеме, че добавянето на
доматен екстракт, съдържащ 10% ликопен в концентрация 20 mg.kg-1 допринася за подобряване на
антиоксидантната защита на месната маса.
За определяне на антиоксидантния ефект в месната маса, в която са добавени различни
количества ликопен и/или нитрити са проведени и анализи за установяване на оксидативната
стабилност на общите липиди с автоматичен апарат Rancimat 617 (табл. 1) и на промените в
мастнокиселиния състав на пробите варени колбаси (табл. 2).
Получените резултати показват, че с
увеличаване на количествата на влагане на
натриев
нитрит
и
понижаване
на
-1
количеството
на
ликопена
до
20
mg.kg
Оксидантна стабилност при 100°С, в часове.
окислителната стабилност на пробите
Проба SN
6,8
колбаси се повишава (табл. 1). Тези
Проба RN
6,4
резултати
са
в
потвърждение
на
Проба SNSL
6,2
установеното от анализа за определяне на
количеството на първичните продукти от
Проба SNDL
4,7
липидното окисление в пробите и е в
Проба SNRL
7,5
съгласие с получените резултати за
Проба RNSL
5,5
настъпилите промени в мастнокиселинния
Проба RNRL
7,1
състав на готовите варени малотрайни
колбаси (табл. 2).
Проба SL
4,2
Данните за мастнокиселинния състав на
пробите варени малотрайни колбаси, получени от анализа проведен с пълнежна маса и на готов
продукт на 4-ти ден от хладилното съхранение, са представени в табл. 2.
Те показват, че в мастнокиселинния състав на общите липиди в пробите колбаси се наблюдават
разнопосочни изменения по време на четири дневното им хладилно съхранение. При пробите с
добавяне само на натриев нитрит (SN и RN) се установява понижаване на дела на полиненаситените
мастни киселини (ПНМК) и на съотношението на ПНМК/НМК. След четиридневното хладилно
съхранение на пробите SN, обаче, се наблюдава повишаване на дела на мононенаситените мастни
киселини (МНМК) главно за сметка на полиненаситените мастни киселини (ПНМК) в сравнение с
мастнокиселиния състав на пълнежната маса (табл. 2). По отношение на фракцията на наситените
мастни киселини при пробите с влагане на стандартно количество нитрити (100 mg.kg-1) не са
установени статистически значими изменения (р > 0,05) в дела на НМК в липидната фракция на
пълнежната маса и на месните продукти по време на изследвания период на хладилно съхранение.
Подобни резултати са получени и при определяне на промените в състава на наситените мастни
киселини в липидната фракция на колбасите, произведени с редуцирано количество нитрити – RN
(табл. 2). Въпреки че, при тези проби (SN и RN) са установени по-ниски стойности за количеството на
полиненаситените мастни киселини, то при статистическата им обработка се вижда, че те са
неразличими помежду си (р > 0,05).
Най-значителни изменения в количеството на ННМК са установени на 4-я ден от хладилното
съхранение на колбасите, при пробите SNDL и SL. При тези проби понижаването на количеството
ННМК се свързва не само с намаление на дела на ПНМК, но също така и с намаление на дела на
МНМК. Установените промени в процентния дял на ННМК се отразяват и в дела на НМК, като се
увеличават значително количествата на миристиновата и палмитиновата мастни киселини. Като
резултат от протичащите промени във фракцията на месните липиди при проби SNDL и SL,
съотношението между ПНМК/НМК бележи най-ниските си стойности в сравнение с всички
изследвани проби. Обратно на установената тенденция, може да се посочи, че най-стабилни по
отношение на настъпващите промени в мастнокиселинния състав на месните липиди са пробите
SNRL и RNRL. При тези две опитни проби, комбинацията от ликопен (20 mg.kg-1) и натриев нитрит
води до получаването на месни продукти с най-високи стойности на съотношението ПНМК/НМК.
Това съответства на получените резултати за оксидативната стабилност на липидите и количеството
на образувалите се хидропероксиди в пробите колбаси по време на хладилно съхранение.
Таблица 1. Оксидативна стабилност на общите
липидите от контролните и опитните проби колбаси на
4 ден от съхранението при 4 ÷ 2°°С.
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Таблица 2. Мастнокиселинен състав на пълнежна маса и проби варени малотрайни колбаси, произведени с различно количество на влагане на доматен
екстракт, съдържащ 10 % ликопен и натриеви нитрити на 4-я ден от хладилното им съхранение
Мастни киселини (МК)

Пълнежна
маса

Проба
SN

Проба RN

C 10 : 0
Капринова
C 12 : 0
Лауринова
C 12 :1
Лауринолеинова
C 14 : 0
Миристинова
C 15 : 0
Пентадеканова
C 16 : 0
Палмитинова
C 16 : 1
Палмитолеинова
C 17 : 0
Маргаринова
C 18 : 0
Стеаринова
C 18 : 1
Олеинова
C 18 : 2
Линолова
Линоленова
C 18 : 3
C 20 : 0
Арахинова
C 20 : 1
Гадолеинова
Бехенова
C 22 : 0
Наситени МК (НМК), %
Ненаситени МК (ННМК), %
Мононенаситени МК (МНМК), %
Полиненаситени МК (ПНМК), %
Съотношение ПНМК/НМК

0,13±0,02
0,11±0,02
0,12±0,06
2,16±0,04
0,15±0,00
30,44±0,24
0,47±0,02
0,45±0,05
12,19±0,02
45,16±0,89
8,11±0,18
0,11±0,05
0,11±0,00
0,19±0,10
0,10±0,05
45,84
54,16
45,94
8,22
0,179

0,12±0,02
0,05±0,01
0,16±0,05
2,18±0,27
0,15±0,02
30,52±0,29
0,32±0,05
0,41±0,10
12,30±0,21
46,50±0,51
6,60±0,23
0,15±0,01
0,16±0,01
0,24±0,01
0,14±0,01
46,03
53,97
47,22
6,75
0,147

0,16±0,02
0,00±0,08
0,12±0,00
2,36±0,12
0,15±0,01
30,41±0,35
0,46±0,03
0,48±0,02
12,75±0,28
45,92±0,62
6,61±0,14
0,00
0,16±0,01
0,29±0,00
0,13±0,00
46,60
53,40
46,79
6,61
0,142

Проба SNDL Проба SNSL Проба SNRL Проба RNSL Проба RNRL

Проба SL

4d
0,11±0,00
0,14±0,06
0,10±0,00
2,59±0,09
0,18±0,03
32,69±0,36
0,41±0,07
0,53±0,05
12,62±0,20
43,72±0,44
6,46±0,21
0,00±0,00
0,18±0,02
0,17±0,03
0,10±0,02
49,14
50,86
44,40
6,46
0,131

0,11±0,05
0,14±0,01
0,14±0,03
2,37±0,06
0,12±0,05
32,04±0,49
0,47±0,02
0,48±0,04
12,29±0,02
44,55±0,37
6,76±0,12
0,10±0,02
0,14±0,03
0,16±0,01
0,13±0,01
47,82
52,18
45,32
6,86
0,143

0,14±0,02
0,17±0,04
0,13±0,06
2,12±0,08
0,14±0,00
30,27±0,41
0,42±0,01
0,48±0,05
12,65±0,11
45,37±0,54
7,60±0,14
0,09±0,00
0,15±0,01
0,17±0,01
0,10±0,05
46,22
53,78
46,09
7,69
0,166

0,18±0,03
0,10±0,02
0,15±0,02
2,33±0,07
0,17±0,02
32,52±0,39
0,40±0,05
0,45±0,02
12,81±0,21
44,02±0,42
6,48±0,10
0,00
0,11±0,04
0,16±0,05
0,12±0,01
48,79
51,21
44,73
6,48
0,143

0,12 ± 0,03
0,16 ± 0,05
0,16 ± 0,01
2,32 ± 0,08
0,15 ± 0,04
30,84 ± 0,41
0,39 ± 0,02
0,49±0,04
12,77±0,17
45,05±0,40
7,12±0,22
0,00
0,13±0,02
0,20±0,02
0,10±0,03
47,08
52,92
45,80
7,12
0,151

0,14 ± 0,00
0,14±0,01
0,15±0,01
2,51±0,00
0,15±0,01
33,26±0,53
0,34 ± 0,08
0,45±0,02
12,16±0,26
43,73±0,43
6,52±0,18
0,00
0,15±0,01
0,15±0,00
0,15±0,01
49,11
50,89
44,37
6,52
0,133

Забележка: Резултатите в таблицата са представени като относителни проценти на площта на съответните пикове, които са получени на хроматограмата
спрямо количеството на екстрахираните общи липиди.
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Сравнявайки резултатите от мастнокиселинния състав на всички изследвани проби по отношение
на есенциални мастни киселини – линолова и линоленова, трябва да се отбележи, че тези две мастни
киселини остават в най-високи нива при пробите SNRL и RNRL. Това от своя страна може да се
разглежда като допълнително предимство по отношение на хранителната стойност на варените
малотрайни колбаси, получени с добавка на доматен екстракт, съдържащ ликопен (200 mg.kg-1) и
редуцирано количество на нитритите (50 mg.kg-1).
Заключение
Намаляването на количеството на нитритите (50 mg.kg-1) в комбинация с 20 mg.kg-1 ликопен
оказва добре изразен синергистичен антиоксидантен ефект по отношение на окислителните промени
в месните липиди и съдейства за инхибиране на процесите на иницииране и развитие на липидната
пероксидация при производство на варени малотрайни колбаси.
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Abstract: Drinks are considered "Luto" derived from lingonberry (Vaccinium vitis-ideae L.) in hydro
module 1:3 (fruit /water) by traditional and modified technology.
There are observed changes in phenolic acids and flavanols in the production process.
Basic statistical characteristics are calculated of the relevant indicators. Statistically significant differences
are found between them. Discriminant models of developed technology and duration of extraction are
disclosed.
Key words: phenolic acids, flavanols, statistical, discriminant
Въведение






Червените боровинки ("Vaccinium vitis-ideae L.") са основна суровина за напитки тип „ Люто”. Те са
източник на полифеноли, антиоксиданти, фитохимикали, изключително полезни за сърдечносъдовата и имунната система (Erbersdobler, 2003). Наблюдава се кардио-протективен ефект (Whitson
et al., 2004, Bell & Gochenaur, 2006) и инхибиране на растежа на ракови клетки (Zhao et al., 2004).
Много автори
изследват силния им антиоксидантен ефект (Иванова, П.,2013). Фенолните
компоненти са отговорни за вкуса, аромата и цвета на плодове (Денев П., Янакиева И.. Крачанова М.
2009)..
Използването на математико-статистически методи (Милкова-Томова, Ил. В. 2013) дава възможност
за описание на групи напитки по различен признак и обективно оценяване на статистическата
различимост на отделните обекти.
В разработката се анализират резултати от проведени експерименти, отчитащи фенолни киселини и
флаваноли в напитки тип „Люто” (L1 ,L2 и L3) при определена концентрация на плод/вода, приготвени
по традиционна технология и такива с добавяне на захар и дрожди. Изследвано е влиянието на тези
технологии с цел получаване на напитка с високо съдържание на споменатите съединения. За
реализиране на целта са поставени следните задачи:
Създаване на база данни за стойностите на фенолни киселини и флаваноли при традиционнен и
модифицирани технологични режими.
Определяне на основни статистически характеристики.
Установяване на значими различия в изследваните показатели.
Моделиране и анализ на обособените групи представляващи различните технологии и моменти от
създаването на напитката.
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Материали и методи
Базата дани включва стойности на фенолните киселини и флаваноли - HPLC,
на три екстракта:
- Екстракт L1 - хидромодул 1:3 ( плод /вода );
- Екстракт L2 -1:3 ( плод /вода ) с добавена 8.3% захароза;
- Екстракт L3 -1:3 ( плод /вода ) с добавена 8.3% захароза и 1g/kg мая „ВИВО” (производство
Унгария), получении от "соло” замразени плодове от червени боровинки (Vaccinium vitis-ideae L.) от
района на Велинград, съхранявани в хладилна камера при температура –18ºС. Екстрактите са
приготвени при лабораторни условия в УХТ-Пловдив. Статистическата обработката е направена в
Групата за приложение на статистиката към ТУ – Берлин, като е използвана програма Статистика
(Statistika). Направено е изследване на вида на разпределение на разглежданите показатели, като са
използвани критериите на Колмогоров и Линиенфорс ( Лакин Г. 1990). Проверката за статистическа
значимост на различията в стойностите е направена чрез множествени сравнения по метода на Тюки
( Бондарь А., Г. Статюха 1976).
Резултати и обсъждане
Разглеждат се шест групи напитки тип Люто както следва: L1, L2 , L3 на единадесетия и двадесет и
първия ден от началото на технологичния процес. Екстрактите са кодирани с 10; 12; 14; 11; 13; 15 .
Базата данни включва по четири паралелни резултата за стойностите на девет фенолни киселини и
шест флаванола. Резултатите за основните им статистически характеристики са показани в таблици
1а, 1б и 2.
Таблица 1а. Основни статистически характеристики на фенолни киселини
Var 6
10
11
12
13
14
15

Gallicacid

Chlorogenic acid

Vanillicacid

Caffeic acid

p-Coumaric acid

Means

Gallicacid

Means

Gallicacid

Means

Gallicacid

Means

Gallicacid

Means

Gallicacid

11.42500
6.22500
17.00000
11.62500
3.85000
4.50000

1.47054
0.78899
0.14142
1.10567
0.38730
0.88318

62.6500
38.0250
49.4750
57.9750
105.5750
98.7000

0.26458
0.28723
0.05000
1.99562
0.25000
2.17715

24.48500
20.40000
17.40000
19.12500
29.10000
21,03750

0.40112
0.97980

2.97750
2.87250
2.13250
2.85000
5.07500
3.52500

0.045000
0.092871
0.142215
0.574456
0.634429
0.150000

3.100000
2.707500
2.360000
3.300000
3.950000
3.525000

0.141421
0.015000
0.106771
0.424264
0.070711
0.090000

0.1000

1.43614
0.64807
0.57933

Таблица 1б. Основни статистически характеристики на фенолни киселини
Var6
10
11
12
13
14
15
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Ferulicacid

Ellagicacid

3,4- dihydroxybenzoic acid

Cinamic acid

Means

Std.Dev.

Means

Std.Dev.

Means

Std.Dev.

Means

Std.Dev.

12.01000
10.72500
8.50000
8.07500
14.98750
13.76250

0.066332
0.150000
0.141421
1.158663
0.083815
0.256174

4.15000
3.52500
3.02500
3.22500
6.47500
4.42500

0.38730
0.28723
0.25000
0.75000
0.37749
0.28723

3.76250
2.32500
3.85250
1.42500
6.00000
7.16250

0.61288
0.15000
0.04272
0.37749
0.01000
0.71807

0.732500
0.172500
0.640000
0.240000
0.58500Q
0.247500

0.119269
0.015000
0.129615
0.048990
0 .11 6190

0 . 1 10.070887
0л11619
06190

Таблица 2. Основни статистически характеристики на флаваноли
Rutin

10
11
12
13
14
15

Naringin

Naringenin

Myricetin

Quercetin

Kaempferol

Means

Std.Dev

Means

Std.Dev

Means

Std.Dev

Means

Std.Dev

Means

Std.Dev

Means

Std.De
v.

37.7500
34.4250
37.6625
35.1000
59.5125
54.0750

0.50000
0.51235
0.12500
2.96985
0.14361
0.51235

9.67000
7.12500
7.47500
4.50000
17.72500
13.87500

0,06782
0.37749
0.25000
0.88318
1.71537
0.75000

0.19000

0.008165
0.026458

0.43250

0.03774

0.015000

0.18000

0.04899

0.06000

0.009110

0.13500

0.00648

0.05863

0.015000

0.92871
1.43614
0.83815
3.47275
1.72119
2.94321

0.00017

0.11863

78.6750
47.3250
63.2750
63.9000
98.5750
71.6250

0.00097

0.11290

0.05500
0.07500
0.25000
0.37749
1.85540

0.08660

0.000171

8.83750
7.83750
7.77500
3.37500
15.92500
11.02500

0.43500

0.00095

0.12000

0.02449

0.15000

С критерия на Тюки е изследвано дали съществуват статистически значими различия в стойностите
на разглежданите фенолни киселини и флаваноли. Установени са такива за Люто 1, 2 и 3 на
единадесетия ден от залагането за всички разглеждани показатели без Cinamic аcid, Naringinin и
Kampferol. На двадесет и първия ден от началото на технологичния процес настъпва известно
егализиране на стойностите на разглежданите показатели. Статистически значимо различни са
Cinamic аcid, Quercetin и Kaempferol. Това дава възможност да бъдат моделирани чрез постъпков
линеен дискриминантен анализ разглежданите групи L1, L2 , L3 на единадесетия и двадесет и първия
ден от началото на технологичния процес. В получените модели участват пет показателя: Vanillic
acid, Ferulic acid, Cinamic acid, Quercetin и Kaempferol. Моделите дават 100% правилна класификация.
За онагледяване на групите е направен каноничен анализ. Резултатите са представени на Фиг. 1 и 2 за
единадесетия и съответно за двадесет и първия ден.

Root 1 vs. Root 2
10
8
6
4
2

Root 2

0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-150

-100

-50

0

50

100

150

Люто 1
Люто 2
Люто 3

Root 1

Фиг.1. Резултати на единадесети ден
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Root 1 vs. Root 2
12
10
8
6
4

Root 2

2
0
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-4
-6
-8
-10
-12
-14
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-10

-5

0

5

10

15

20

Люто 1
Люто 2
Люто 3

Root 1

Фиг. 2. Резултати на двадесет и първи ден
От фигурите се вижда, че групите са добре обособени. За допълнително изясняване на различията
между групите са разгледани Махаланобисови разстояния за единадесетия и двадесет и първия ден
отразени на Таблици 3 и 4.
Таблица 3. Махаланобисово разстояние между групите - единадесети ден
Люто 1 Люто 2 Люто 3
Люто 1

0.00

Люто 2 10988.30

10988.30 9770.76
0.00

Люто 3 9770.76 40425.20

40425.20
0.00

Таблица 4. Махаланобисово разстояние между групите - двадесет и първи ден
Люто 1 Люто 2 Люто 3
Люто 1 0.000

483.8127 1000.083

Люто 2 483.813 0.0000

583.264

Люто 3 1000.083 583.2636 0.000
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Както се вижда на единадесетия ден най-голямо е различието между L2 и L3, докато L1 е най – близо
до L3. На двадесет и първия ден L3 е най-различно от L1,а най-близки са L1 и L2. Следователно, при
по-продължително съхранение е подходящо да се прилага традиционна технология за получаване на
напитка „Люто” или модифицирана с добавка на захар.
Тъй като предлаганите технологии имат за цел максимално извличане на изследваните фенолни
киселини и флаваноли бяха направени изследвания за тяхното съдържание в свежия плод от червени
боровинки (Vaccinium vitis-ideae L.), чрез ацетонова екстракция. Резултатите са отнесени към
моделите от единадесетия е двадесет и първия ден. Оказва се, че за единадесетия ден с вероятност 1
те попадат в групата L1, но за двадесет и първия ден с вероятност 1 те са в групата L2 . Това показва,
че с течение на времето напитката „Люто” произведена по модифицирана технология с добавка на
захар, има по-високо съдържание на фенолни киселини и флавони..
Изводи:
1.Анализът на базата данни за фенолни киселини и флаваноли показва възможността да се
характеризират групите получени екстракти чрез дискриминантен анализ.
2.Стойностите на фенолни киселини и флавони в зависимост от продължителността на
екстракция показват, че на единадесетия ден за L1 и L3 са много близки.
3. Установено е, че в процесът на екстракция (21 ден), L2 има най-високи стойности на фенолни
киселини и флавони, близки до тези в пресния плод.
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Abstract: From a symbiotic culture of selected strains of homo- and heterofermentative probiotic lactic acid
bacteria of the species Lactobacillus buchneri, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus brevis, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus sanfranciscensis, and propionic acid bacteria of
the species Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii are developed „LB-acidifier” for rye bread and
„LB-acidifier” for wheat bread, which have high total titratable acidity (25-38ºN) and a high concentration
of viable cells of probiotic lactic acid bacteria and propionic acid bacteria (107CFU/g). Bread is baked
applying the two types of „LB-acidifiers” in a concentration of 7% without the addition of preservatives and
its physico-chemical and microbiological parameters are determined. The baked bread can be stored at
room temperature for 7 days without any signs of mold or bacterial spoilage.
Key words: Lactobacillus, probiotic, „LB-acidifier“, organoleptic properties, bacterial spoilage, mold spoilage
Въведение
Микробната развала на тестените изделия се дължи главно на растежа на плесенни гъби, като
основните видове принадлежат към родовете Aspergillus, Fusarium и Penicillium. В допълнение към
големите икономически загуби, произтичащи от наличието на плесенни гъби, допълнителен проблем
е и потенциалната продукция на микотоксини, които представляват риск за здравето [Gerez et al.,
2009].
„Картофената болест” на хляба е широко разпространена бактериална развала на хляба,
причинена главно от Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis [Collins et al., 1991], които идват от
суровините, атмосферата при изпичане на хляба и повърхностите на оборудването [Nielsen, 2003].
Киселото тесто е смес от брашно (пшенично, ръжено, оризово и др.) и вода, което ферментира
под действието на млечнокисели бактерии и дрожди [De Vuyst and Ganzle, 2005]. Съществуват
значителни доказателства за положителните ефекти на киселото тесто при производството на хляб,
включително подобрения в обема на хляба и структурата на средината, вкуса, хранителната стойност
и срока на годност [Arendt et al., 2007], поради забавяне на процеса на стареенето и предпазване от
плесенна и бактериална развала [De Vuyst and Vancanneyt, 2007; Plessas et al., 2011].
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Киселите теста тип III са изсушени теста под формата на прах. Те съдържат най-често
млечнокисели бактерии, които са резистентни към изсушаване и са в състояние да оцелеят в тази
форма, напр. хетероферментативните щамове L.brevis, факултативно хетероферментативните щамове
L.plantarum и хомоферментативни щамове P.pentosaceus. Процесът на сушене (разпръсквателно
сушене или барабанно сушене) също води до увеличаване на срока на съхранение на киселото тесто и
го превръща в продукт за по-нататъшна употреба. Сушените кисели теста са удобни и лесни за
употреба и водят до получаването на стандартизирани крайни продукти [Stolz and Bocker, 1996].
От симбиотична култура на селекционирани щамове хомо- и
хетероферментaтивни
пробиотични млечнокисели бактерии от видовете Lactobacillus buchneri, Lactobacillus fermentum,
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus sanfranciscensis и
пропионовокисели бактерии от вида Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii са получени „LBподкислител” за ръжен хляб и „LB-подкислител” за пшеничен хляб (Denkova et al., 2014).
Целта на настоящите изследвания е да се приготви пшеничен и ръжен хляб с “LBподкислители” и да се определят физикохимичните им характеристики и да се проследи появата на
микробна развала в процеса на съхранение.
Материали и методи
Апробация на „LB-подкислител“ за пшеничен хляб и „LB-подкислител“ за ръжен хляб в
производствени условия
Приготвят се главни теста по рецептурите, посочени в Табл. 1. Компонентите се смесват с
тестомесачна машина, като първо се замесват бавно (1000 rpm) в продължение на 4 минути, след
което следва бързо замесване (1400 rpm) за 10 минути. Тестото се оставя да почине около 10 min, за
да се подобрят еластичните му свойства. Оформят се хлебчета и се поставят във формите, които
ферментират при висока влажност (80±5 RH) и температура 35°С за около 40 – 45 минути.
Изпичането на хляба се осъществява при 225±5°С за 30 минути. Изпеченият хляб се охлажда при
стайна температура за 120 минути.
Таблица 1. Компонентен състав на вариантите хляб (изразено в % спрямо количеството на брашното)
Състав
Вода
Мая
NaCl
„LB-подкислител”
за пшеничен хляб
„LB-подкислител”
за пшеничен хляб

Контрола
Пшенично брашно
58
1.75
1.5

Проба
Пшенично брашно
58
1.75
1.5

Контрола
Брашно тип 1850
67
1.75
1.5

Проба
Брашно тип 1850
67
1.75
1.5

-

7

-

-

-

-

-

7

Определяне на съдържанието на влага.
Съдържанието на влага (обща) изразено в проценти (респективно на сухото вещество) е
определена по стандартен метод (БДС ISO 712 – 1997).
Определяне на съдържанието на обща пепел.
Съдържанието на общата пепел, изразено в проценти, е определено чрез изгаряне в муфелна
пещ (LM 312.11, Germany) при температура 800оС до постоянна маса (БДС 5313-85).
Определяне на титруема киселинност на средина на хляб [Вангелов и Караджов, 1993].
От хляб и хлебни изделия се претегля 25 g надробена средина с точност 0.01 g и се поставя в
колба от 300 (500) cm3. В мерителна колба (250 cm3) се налива вода до знака, загрята до 60°С. С ¼ от
количеството на водата се залива пробата, разбърква се добре, разтрива се с дървена пръчка (или със
стъклена пръчка) до получаване на хомогенизирана маса. Към получената смес се долива останалата
вода, затваря се колбата и се разклаща енергично в продължение на 2 – 3 мин. Оставя се сместа да се
утаи за 1 – 2 мин. и течният слой се излива внимателно през марля или сито (или се филтрира) в
чаша. От нея се вземат 50 cm3 разтвор и се титруват с 0.1N NaOH при индикатор 1%-ен алкохолен
разтвор на фенолфталейн до получаване на слаборозово оцветяване, което се задържа не по-малко от
1 мин. Изразходваното количество 0.1N NaOH (в cm3), умножено по 2, определя титруемата
киселинност на средината на хляба в градус Нойман (°Н). Разликата между две паралелни
определяния не трябва да е по-голяма от 0.3°Н.
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Определяне на появата на бактериална развала на изпечения хляб.
Определянето на появата на бактериална развала на изпечения хляб се осъществява чрез
паралелно съхранение на изпечения хляб със съответния процент закваска при 37°С и при стайна
температура. Бактериалната развала се определя по скала от I до IV от 10 специалисти в
производствената лаборатория, като всяка степен отговаря на следното описание:
I – едва забележима (приятен плодов аромат);
II – слаба (яснозабележима промяна на мириса);
III – средна (влажна, лепкава средина, остър мирис);
IV – силна (неприятен мирис, жълто-кафява средина)
Определяне на появата на плесенна развала на изпечения хляб. Определянето на появата
на плесенна развала на изпечения хляб се осъществява чрез паралелно съхранение на изпечения хляб
при 30°С и при стайна температура. Плесенна развала се определя по появата на единични колонии
от 10 специалисти в производствената лаборатория.
Резултати и обсъждане
Определен е микробиологичният статус на „LB-подкислител” за пшеничен и „LBподкислител” за ръжен хляб по редица стандартни критерии. И двата подкислителя отговарят на
стандартните изисквания за микробиологична безопасност на храни. Те са с висока киселинност (22,6
– 47,5ºН) и в тях не се установява странична микрофлора.
Таблица 2. Микробна осемененост на „LB-подкислител” за ръжен хляб и „LB-подкислител” за
пшеничен хляб
Показатели

„LB-подкислител” за
пшеничен хляб
3,2х103

„LB-подкислител”
за ръжен хляб
1,6х103

Не са установени

Не са установени

Под 10

Под 10

Млечнокисели бактерии, CFU/g

2,0х107

1,0х107

Пропионовокисели бактерии, CFU/g

1,2х107

3,4х107

22,6

47,5

Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни
микроорганизми, CFU/g
Патогенни микроорганизми, CFU/g в т.ч. Salmonella sp.,
E.coli и коагулазоположителни стафилококи
Плесени и дрожди, CFU/g

Титруема киселинност, °Н

Подкислителите носят значимо количество полезна микрофлора – лактобацили и
пропионовокисели бактерии (107CFU/g), чиято цел e обезпечаване на правилен ход на
ферментационния процес и предпазване на хляба и тестените изделия от „картофена болест” и
плесенясване, наред със субстратите от растителен произход, които оказват благотворен
физиологичен ефект върху човешкия организъм (Табл. 2).
Изпечен е хляб по рецептурите, дадени в Табл. 1.
Таблица 3. Физикохимични показатели на вариантите пшеничен и ръжен хляб
Контрола
Пшенично брашно

Проба
Пшенично брашно

Контрола
Брашно тип 1850

Проба
Брашно тип 1850

Влага, %

37.90

40.00

39.90

40.32

Пепел, mg %

1.031

0.891

1.167

1.233

Киселинност, °Н

2.13

2.64

4.44

5.11

Средината на контролата с пшенично брашно и пробата с пшенично брашно е еднаква, но
пробата е с по-голям обем, по-тъмен цвят на кората. Характеризира се и с приятен млечен аромат,
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равномерно разположени шупли. При контролата с брашно тип 1850 се усеща аромат на ръжено
брашно и дрожди. Пробата с брашно тип 1850 е със значително по-голям обем, по-светла средина и
равномерно разположени шупли.
Определени са физикохимичните показатели на изпечените варианти. Пробите са с по-висока
киселинност и по-висок процент влага от съответните контроли (Табл. 3).
Получените резултати от проведените изследвания потвърждават изводите от Изпечените
варианти са съхранявани в продължение на 6 дни за появата на бактериална (Табл. 4) и плесенна
(Табл. 5) развала.
Таблица 4. Бактериална развала, причинена от Bacillus sp. при съхранение на изпечените варианти
хляб при 37°C и при стайна температура
Проби

Температура

24 h

48 h

72 h

120 h

96 h

СР

Мирис

СР

Мирис

СР

Мирис

СР

Мирис

СР

Мирис

Контрола
Брашно тип
стайна
1850
температура

-

Не

I

Да

II

Да

III

Да

IV

Да

-

Не

-

Не

I

Да

II

Да

III

Да

37°C
Проба
Брашно тип
стайна
1850
температура
Контрола
37°C
Пшенично
стайна
брашно
температура

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

I

Да

II

Да

III

Да

IV

Да

-

Не

-

Не

I

Да

II

Да

III

Да

Проба
Пшенично
брашно

37°C

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

стайна
температура

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

37°C

Степен на развала (СР):
I степен – едва уловима (приятен плодов мирис)
II степен – слаба (промяна в миризмата - остра)
III степен – средна (влажна, лепкава средина; миризма - неприятна)
IV степен – силна (отвратителна с жълто кафява средина)

Таблица 5. Плесенна развала при съхранение на изпечените варианти хляб при 30°C и при стайна
температура
Проби
Контрола
Брашно тип 1850
Проба
Брашно тип 1850

Контрола
Пшенично брашно

Проба
Пшенично брашно

Температура

24 h

48 h

72 h

96 h

120 h

30°C

Не

Да

Да

Да

Да

стайна температура

Не

Не

Да

Да

Да

30°C

Не

Не

Не

Не

Не

стайна температура

Не

Не

Не

Не

Не

30°C

Не

Не

Да

Да

Да

стайна температура

Не

Не

Да

Да

Да

30°C

Не

Не

Не

Не

Не

стайна температура

Не

Не

Не

Не

Не

Най-рано се появява бактериална развала в контролните хлябове – на 48я час при 37°C и на 72я
час при стайна температура т.е. изпечените контролни варианти не отговарят на стандартните
изисквания за микробна безопасност на тестените продукти. При вариантите с включване на 7% „LB-
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подкислител“ не се установява бактериална развала в нито един от вариантите, независимо от
температурата на съхранение (Табл. 4). Най-рано се появява плесенна развала в контролните
варианти хляб – на 72я час при 30°C и при стайна температура. При добавяне на 7% „LBподкислител“ не се установяват признаци на плесенна развала дори на 120я час нито при 30°C, нито
при стайна температура (Табл. 5).
Заключение
Чрез използването на „LB-подкислители“ се увеличава значително времето на запазване на
хляба при съхранение, хранителната му стойност и се постигат по-добри органолептични
характеристики на хляба без прилагането на консервиращи агенти. Увеличаването на времето на
запазване се дължи на по-високи стойности на киселинностите и по-високата достигната
концентрация на органични киселини в сравнение с хляба, произведен с хлебна мая без кисело тесто.
Подобряването на органолептичните характеристики се дължи на присъствието на значителни
количества летливи и нелетливи съединения, които подобряват вкуса и аромата на хляба.
Достъпността на тези подкислители и осведомеността на консуматорите за техните качества
ще позволи обогатяването на диетата на съвременника ни с полезни за здравето му продукти без
консерванти, но с подобрени качества и удължен срок на съхранение.
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Abstract: Crude extract from fresh herb of ginger (Zingiber officinale), was prepared and tested for
inhibition activity towards Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 25093, Salmonella
enterica subsp. Enterica serovar Abony NCTC 6017, Listeria monocytogenes NCTC 11994 in selective media.
Inhibition activity was determined by a modified method of agar diffusion. Resulting inhibition zones were
measured after 24 hours and 48 hours incubation at 37oC. The results showed that the crude extract of
ginger had antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria. The number of
bacterial cells in the selective media affected the size of the zones of inhibition.
Key words: antibacterial activity, herbs, ginger, Zingiber officinale,crude extract
Въведение:
От хилядолетия природата дарява човечеството с голямо разнообразие от билки и растения,
които формират главният ресурс на народната медицина. Те се използват при лекуване на
заболявания от различен характер- бактериални и вирусни инфекции, диспепсия (лошо
храносмилане), болести на черния дроб, анорексия и др., намират приложение като диуретични
средства, използват се като ингредиенти във функционални храни, като естествени консерванти в
хранителни продукти и др. Хранителните заболявания са все още един от най-големите проблеми в
цял свят, дори в добре развитите страни. Напоследък, приемането на традиционната медицина като
алтернативна форма на здравна грижа нараства сред всички социо-икономически групи на
населението и фитомедицината стана важен сектор на икономиката (Zaika, 1988).
Билките и растенията са сигурни, икономични и изпитани натурални ресурси в световната
гастрономия, медицина и в много други сфери на живота. Те представляват важна част от храненето
на хората и намират приложение като съставки, които подобряват вкуса, органолептичните качества
на ястията и хранителната им стойност, благодарение на техните консервиращи, антиоксидантни и
антибактериални свойства (Tajkarimi et al., 2010).
Екстрактите на много растения притежават антимикробна активност срещу различни
патогенни микроорганизми и могат да се използват като естествен консервант в хранителната
индустрия. Във времето на масово производство на храни с удължен срок на трайност, патогенните
бактерии представляват сериозен проблем. Много от тях, като Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni и др. са докладвани
като
причинители на хранителни заболявания (Cai et al., 2004).
Съществуват многобройни изследвания за изучаване антимикробното действие на етерични
масла, спиртни екстракти и др. деривати от лечебни растения и подправки.
Джинджифилът (Zingiber officinale), наричан още исиот или имбир е растение, чиито корени
се използват от дълбока древност. Това е културно целогодишно растение от семейство Zingiberaceae
и не вирее в диво състояние. Търговският вариант представлява люспесто коренище и се състои от
издатъци и разклонени структури. Родината му е в Източна Азия, от Индия до Китай или Югоизточна
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Азия. Използвал се е предимно в медицината. Пресният джинджифил има остър, парлив вкус с
аромат на лимон. В изсушен и стрит на прах вид се използва в кулинарията като подправка. Добре
известно е, че корените от джинджифил съдържат ароматни съединения. Етеричното масло и
екстракционно извлечено етерично масло от джинджифилови корени са ценни продукти, отговарящи
за характерният вкус и силен аромат на растението. Участва в състава на много кулинарни
хранителни продукти, напитки и много фармацевтични и медицински субстанции. Резенчета пресен
джинджифил се използват за направа на чай и като добавка в супи и сосове. В източната кухня се
приготвя по всички познати технологии на печене, варене, пържене, много разпространен е в
сладкарството под формата на сладка и бонбони. Участва във всяко къри. В Англия и САЩ от
джинджифилов екстракт се приготвя бира, в Германия са известни джинджифиловите курабийки и
сладкиши, а в Китай го захаросват.
Цел на настоящето изследване е да се определи антибактериалната активност на филтрат от
джинджифил към Gram (+) и Gram (-) патогенни бактерии.
Материали и методи
1. Материали
Като тест-микроорганизми са използвани щамове на патогенни бактерии, докладвани като
причинители на хранителни инфекции, токсикоинфекции и токсикози. Щамовете са доставени от
Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури и са следните: Listeria
monocytogenes NCTC 11994, Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella enterica subsp. Enterica serovar
Abony NCTC 6017, Staphylococcus aureus ATCC 25093. За микробиологичното изпитване са
използвани селективни бактериологични среди, съответно: Listeria Oxford Agar Base с добавка,
съдържаща cicloheximide /Biolife/; ENDO agar /Merck/; LEIFSON Agar /Merck/; Baird Parker Agar Base
/Biolife/ с жълтъчно–телуритна добавка и Рlate Сount Аgar /Merck/.
2. Микробиологични анализи
2.1. Определяне титъра на микробните суспензии
От две последователни десетократни разреждания на суспензиите във физиологичен разтвор
са извършвани повърхностни разсеви върху съответните селективни среди за Listeria monocytogenes
NCTC 11994 , Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella enterica subsp. Enterica serovar Abony NCTC
6017 и Staphylococcus aureus ATCC 25093 като 1 cm3 от суспензиите е разпределянa равномерно в 4
броя петрита с предварително разляти и подсушени среди. Титърът на суспензията е определян по
формулата:
N= ΣC/[(1xn1) + (0,1xn2)]xd,
където: ΣC-сума от изброените колонии; n1- брой на петритата от първото разреждане; n2брой на петритата от второто разреждане; d – разреждане, от което са първите числа (Сапунджиева,
2013).
2.2. Определяне на антибактериалната активност
Антибактериалната активност е определяна по модифицикация на метода «дифузия в агар»
чрез измерване зоните на инхибиране растежа на патогените около метални рингове, в които е
внасяно определено количество филтрат от джинджифил. Корените на растението са измивани
последователно под течаща и стерилна водопроводна вода, след което са експонирани на
въздействието на етанол и УВ облъчване. Филтратът е получаван чрез стриване на така обработените
корени до пюреобразна маса и последващо филтруване през стерилен памук.
Селективните среди за Listeria monocytogenes NCTC 11994, Escherichia coli ATCC 8739,
Salmonella enterica NCTC 6017 са инокулирани със суспензии на патогените, приготвени от 24-часова
култура върху скосен РСА. От подходящо десетократно разреждане /10-2, 10-3/ на суспензията е
извършвана инокулация на разтопените и охладени до 45-50оС селективни среди. Действащата
концентрация на клетките в агара се приравнява към концентрацията на суспензията от разреждане
1.10-4 и 1.10-5. Селективната среда за Staphylococcus aureus ATCC 25093 е инокулирана със суспензия
на патогена от разреждане 10-1 , 10-2. След застиване на средите, върху повърхността им са поставяни
стерилизирани метални рингове с диаметър 6 mm, в които е внасяно съответно по 0,05; 0,10 и 0,15
cm3 филтрат от джинджифил. Петритата са инкубирани при 37 оС. Измервани са зоните на инхибиране
растежа на Listeria monocytogenes NCTC 11994, Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella enterica NCTC
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6017 и Staphylococcus aureus ATCC 25093 на 24-я и 48-я час и е направена сравнителна оценка за
антибактериалното им действие.
Резултати и обсъждане
1. Определяне титъра на микробните суспензии
Концентрацията на клетките в селективните среди е определянa от данните за титъра на
изходните суспензии, получени чрез смиване биомасата на 24- часови повърхностни култури на тестмикроорганизмите, култивирани върху скосен РСА.
Титърът на Listeria monocytogenes NCTC 11994, Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella
enterica NCTC 6017 и Staphylococcus aureus ATCC 25093 в съответните им селективни среди е
определян от данните за концентрацията на суспензиите, използвани за инокулиране на средите.
Концентрациите на клетките в изходната суспензия са определени от разреждания 1.10-5 и 1.10-6 за
Listeria monocytogenes NCTC 11994 и Escherichia coli ATCC 8739 ; от разреждания 1.10-6 и 1.10-7 за
Salmonella enterica NCTC 6017 и от разреждане 1.10-4 и 1.10-5 за Staphylococcus aureus ATCC 25093.
Петритата са инкубирани за 24 часа при 37оС, след което са изброявани прораслите единични
колонии.
Получените резултати са представени в таблица 1.
Таблица 1. Титър на клетките на тестваните патогени в изходните суспензии и в селективните
агарови среди
Патоген
L.monocytogenes NCTC 11994
CFU/петри
CFU/ cm3
Титър
на
изходната
суспензия, CFU/ cm3
Титър на патогена в агара,
CFU/ cm3
Escherichia coli ATCC 8739
CFU/петри
CFU/ cm3
Титър
на
изходната
суспензия, CFU/ cm3
Титър на патогена в агара,
CFU/ cm3
Salmonella enterica NCTC
6017
CFU/петри
CFU/ cm3
Титър
на
изходната
суспензия, CFU/ cm3
Титър на патогена в агара,
CFU/ cm3

St. аureus ATCC 25093
CFU/петри
CFU/ cm3
Титър
на
изходната
суспензия, CFU/ cm3
Титър на патогена в агара,
CFU/ cm3

Разреждане на изходната суспензия/ Стойности на титъра
CFU от разреждане 1.10-5
CFU от разреждане 1.10-6
неизброими
370;538; 560;627
2095 CFU/cm3
2,1х109 CFU/cm3

CFU от разреждане 1.10-5
неизброими

CFU от разреждане 1.10-6
неизброими

CFU от разреждане 1.10-4
неизброими

2,1x105 CFU/cm3
2,1x104 CFU/cm3
CFU от разреждане 1.10-6
298;410;263;360
1331 CFU/cm3
1,3х109 CFU/cm3
1,3x105 CFU/cm3
1,3x104 CFU/cm3
CFU от разреждане 1.10-7
197;183;253;230
867 CFU/cm3
8,7х109 CFU/cm3
8,7х105 CFU/cm3
8,7х104 CFU/cm3
CFU от разреждане 1.10-5
287;181;193;202
863 CFU/cm3
8,6х107 CFU/cm3
8,6х104 CFU/cm3
8,6х103 CFU/cm3

Концентрацията на патогените в селективния агар е в границите (10 2-105/cm3 ), препоръчвани при
оценка на антимикробни агенти.
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2. Определяне на антибактериалната активност на филтрат от джинджифил
Към 99cm3 от всяка селективна среда е прибавян 1cm3 суспензия от разреждания 10 -2 и 10-3 от
изходните суспензии на L.monocytogenes NCTC 11994, E.coli ATCC 8739, Salmonella enterica NCTC
6017 и 10-1 и 10-2 на St. аureus ATCC 25093, при което действащата концентрация в селективните
среди се равняна на CFU, намиращи се в 1cm3 от разреждане 10-4 и 10-5 за първите три щама и 10-3 и
10-4 за St. аureus ATCC 25093.
Измервани са зоните на потискане растежа на патогенните бактерии в двете действащи
концентрации в съответните селективни среди около метални рингове, в които е апликиран филтрат в
количества от 0,05, 0,10 и 0,15cm3. Резултатите са представени в Таблица 2.
Таблица 2. Зони на инхибиране растежа на патогенните бактерии в селективните среди с
различен титър на клетките
Количество на филтрата, cm3.
0,05
0,10
Диаметър на зоните, mm

0,15

L.monocytogenes
NCTC 11994
Escherichia
coli
ATCC 8739

Титър
на
клетките
в
селективната
среда
2,1x105 CFU/cm3
2,1x104 CFU/cm3
1,3x105 CFU/cm3
1,3x104 CFU/cm3

0,8
1,5
2,9
2,2

1,3
1,6
3,2
3,3

1,7
1,7
4,5
3,5

Salmonella enterica
NCTC 6017

8,7х105 CFU/cm3
8,7х104 CFU/cm3

1,1
1,3

1,2
1,5

1,3
1,6

0,6٭
0,6٭

0,6٭
0,6٭

0,6٭
0,6٭

Тествана патогенна
бактерия

St. aureus
25093

ATCC 8,6х104 CFU/cm3
8,6х103 CFU/cm3

٭- диаметър на зоната, равен на диаметъра на металния ринг се приема за отрицателен резултат.
Зоните на потискане растежа на Escherichia coli ATCC 8739 и L.monocytogenes NCTC 11994
са показани на фиг.1

а
б
Фиг.1. Зони на инхибиране растежа на: а/ Escherichia coli ATCC 8739 и б/
на L.monocytogenes NCTC 11994
Резултатите от изследването показват, че освен от количеството на апликирания филтрат,
големината на инхибиращите зони зависи също и от титъра на патогените в селективните среди.
Джинджифилът проявява най-силно инхибиращо действие спрямо Escherichia coli ATCC 8739 при
концентрация на клетките в средата 2,1x105 CFU/cm3 , при който вариант зоните на потискане растежа
на патогена са: 4,5; 3,2 и 2,9 сm, съответно при количество на филтрата 0,15; 0,10 и 0,05 cm3. Към
другите тествани патогени джинджифилът има по-слаба антибактериална активност, изразяваща се
чрез зони на потискане съответно срещу Listeria monocytogenes NCTC 11994 1,7сm, срещу Salmonella
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enterica NCTC 6017- 1,3сm и срещу Staphylococcus aureus ATCC 25093- 0,6сm при количество на
филтрата 0,15cm3.
Установено е, че джинджифилът освен антимикробно действие, проявява антиоксидантни,
антитуморни, противовъзпалителни, цитотоксични и антипролиферативни свойства. В различни
изследвания е доказано, че билката съдържа от 4 до 10 % екстракционно етерично масло, съставено
от гингероли и техните продукти (шогаоли), протеази, мазнини и восъци; от 1,0 до 3,3% летливи
масла, от които от 30 до 70% са сесквитерпени, от 40 до 60% въглехидрати, главно скорбяла, от 9 до
10% протеини и свободни аминокиселини, от 6 до 10 % липиди, състоящи се от триглицериди,
фосфорна киселина, лецитин и мастни киселини, витамин А, ниацин и минерали. Гингеролите са
най-силно застъпени в свежите корени. Шогаолите са представени в малки количества в свежото
коренище, както и в сухите подправки от джинджифил и термично обработените корени.
Джинджифиловата протеаза играе много важна роля в храненето при обработка и омекотяване на
месо. Докладвано е, че измененията в качеството и количеството на полифенолите се дължи на
различни фактори като генотипът на култивираното растение, съставът на почвата и условията на
растеж, зрялост и плодовитост (Ahmed et al., 2000).
Известни са разнообразни методи за изпитване на антимикробната активност на подправки,
билки и техните компоненти. Тези методи влияят силно върху наблюдаваните нива на инхибиране,
което се потвърди и от резултатите в настоящето изследване. Има разлика в антимикробната
активност, проявявана от едно и също растение и/или комбинация от подправки и билки. Различни
причини могат да допринасят за разлики в резултатите, включително сезонност, променливост,
непостоянство в анализираните растителни материали, в различни части на растението, дори в едни и
същи листа (Tajkarimi et al., 2010).
Изводи
1. Филтратът от джинджифил проявява най-висока инхибираща активност към Escherichia
coli ATCC 8739 и потиска по-слабо растежа на L.monocytogenes NCTC 11994 и Salmonella enterica
NCTC 6017.
2. Зоните на инхибиране растежа на патогените зависят от действащата концентрация на
клетките на патогена в селективната среда и от количеството на апликирания филтрат.
3. Филтратът от джинджифил не проявява инхибираща активност към Staphylococcus aureus
ATCC 25093.
Литература
Сапунджиева, Т. (2013). Антилистерийна активност на свежи подправки. Научни Трудове.
Университет по Хранителни Технологии-Пловдив, Акад. Изд. на УХТ, Том LX , с.1340-1343.
Ahmed, R. S., Seth, V., Pasha, S. T., Banerjee, B. D. (2000). Influence of dietary ginger (Zingiber
officinales Rosc) on oxidative stress induced by malathion in rats. Food Chem Toxicol; 38:443–450.
Cai, Y. Z., Luo, Q., Sun, M., Corke, H. (2004). Antioxydant activity and phenolic compounds of 112
traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer. Life Science, 74, 2157- 2184.
Tajkarimi, M.M , S.A. Ibrahim, D.O. Cliver. (2010). Antimicrobial herb and spice compounds in
food – a review. Food Control, 21:1199–1218.
Zaika, L. L. (1988). Spices and herbs: Their antimicrobial activity and its determination.
Journal of Food Safety, 9(2): 97–118.
www.fda.gov. Guidance for Industry: Control of Listeria monocytogenes in Refrigerated or Frozen Readyto-Eat Foods, Draft Guidance.

289

290

ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014
Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014
ECOLOGY AND HEALTH 2014
House of science and technique - Plovdiv, 5 June 2014

РАЗВИТИЕ И ТРАНСФЕР НА КУРСОВЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КУХНЯ
Иванка Шопова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив 4003
DEVELOPMENT AND TRANSFER OF TRAINING COURSES AND MATERIALS FOR
SUSTAINABILITY IN PROFESSIONAL COOKING
Ivanka Shopova
University of agribusiness and rural development – Plovdiv 4003
E-mail: ishopova@uard.bg

Abstract: For about 20 years there have been investigations in various scientific fields on how to realise
ecological, social, economic and health oriented sustainability goals in the "daily eating habits" of citizens,
also with an eye toward how to promote their uptake among the general public. Professional gastronomy is
a subject to specific economic, legal, social and organisational requirements and constraints, which have to
be taken into account when implementing "sustainable cuisine". Achieving sustainability in professional
cooking implies a long-term commitment to continuous improvement. The paper analyses the approaches of
the project “Development and transfer of training courses and materials for sustainability in professional
cooking” that aims to develop e-Learning training offering qualifications in sustainability for professional
cooks and managers in catering/gastronomy sector. Comprehensive review of the structure of the online
course “SusCooks” is made, which proposes to improve the competence of the target groups on
sustainability and the role they play in its fourth dimensions. Some references in the national legislation of
the partner countries and the possibilities for adapting best practices in Bulgaria are explored.
Key words: sustainability, e-learning course, professional cuisine
Introduction
Over the years of its establishment, the concept of sustainable development has greatly influenced
the relation between environment and economy and the place of the human factor for implementing it.
Especially in food and gastronomy sector the issue stands more than ever. According to Eurostat statistics in
2010, total sectoral employment was almost 9.4 million workers. The proportion of HoReCa employment on
total EU27 employment was 4.4%, slightly up (+0.2%) from the level recorded in 2007 (Eurostat, Tourism
employment – Statistics Explained, 4 March 2012). More than 1,4 million enterprises operate in the sector; a
growing percentage of people now usually eat out of home (now more than 50% of our meals).
Consequently, the main four elements of sustainability (environmental, social, economical and health) are all
directly involved in a sector touching every-day life of millions of people, producing an estimated 14% out
of 89 million tons per annum (i.e. 179 kg /p. c.) current food wastage in EU27. Also customer demand for
sustainably sourced food is increasing and many people want to know the origin of the food they eat and
usually from this make a judgment about its quality. On the other hand many companies in the sector take
this as a niche market and move towards a sustainable food supply, considering it as a vocation rather than
doing a greenwashing.
The project “Development and transfer of training courses and materials for sustainability in
professional cooking” (SusCook) is being carried out in the frame of the Leonardo da Vinci – Transfer of
innovations grant scheme. The project is a continuation of previously implemented project that consider the
issue of sustainability in professional cooking based on surveys conducted in the partner countries and joint
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analysis of training needs and possibilities for its implementation in education and training. The final report
of the preceding project (LdV Partnership Project 2010-2012) stated that sustainability encompasses four
pillars: ecological, economic, social and health. Food production and consumption should cover the
following aspects in these four pillars:
Ecological dimension:
Use products that are environmentally beneficial or benign;
–
–
Encourage the understanding and application of bio-diversity;
Minimizing the ecological footprint;
–
–
Have high animal welfare standards in production and transport;
Economic dimension:
Keep the operation economically sustainable;
–
–
Support and bring economic benefits to the local community and adjacent area;
Social dimension:
Be proximate: reconnecting producers and consumers and establishing trust through full
–
traceability – “known provenance”;
–
Be fair to workers in the food supply chain in terms of pay and conditions;
–
Be accessible by all people, in terms of geographic access and affordability;
Support the food security of communities;
–
–
Be based on fair, co-operative or ethical trading;
–
Encourage knowledge & understanding of food and food culture;
Health dimension:
–
Serve healthy food: part of a wholesome balanced diet, with no harmful biological or
chemical contaminants;
Also a study “National Surveys on Cooking Training” with an overview on national education and
training facilities and qualifications for cooks and managers in the partner countries and branches of catering
was carried out. The study includes national survey reports with information about the usual route to
becoming a cook/chef with statistics, including the table giving a general overview of the national structure
of education. The result obtained largely showed that there is a need for additional training in the field of
sustainability and its implementation in the gastronomy sector. On the other hand all interviewed researches
and experts expressed need for innovative and progressive learning methods in the sustainability concepts.
All that became a base for developing the SusCook project.
Materials and methods
The concept of sustainable development is usually specified by the formulation of environmental,
economic and social goals. In the field of nutrition the aspect of health has a central importance and is
therefore considered a separate fourth dimension. Especially in catering can sustainability be made tangible
and concrete to grasp. The implementation of a "sustainable cuisine" places new challenges on cooks which
are not conveyed in the usual professional training. There is a great need for training especially with using
new and innovative methods like eLearning.
The aim of the project is to create eLearning training curriculum offering qualifications in
sustainability for professional cooks and managers in catering/gastronomy sector. The course with 15
eLearning units will be developed and adapted to five partner countries, according to their specific national
conditions and requirements and translated in their languages. This approach follows the results of the LdV
Partnership on “Sustainable Cooking”.
Project target groups are teachers at tourism and HoReCa educational institutions, decision-makers
in public administration, human resource managers in gastronomy and touristic enterprises, cooking
personnel in public catering (mainly schools and kindergartens), institutions of adult education. The Moodle
based platform is developing at the moment in English language (fig. 1) and next planned step will be the
adopted course in each partner language.
The eLearning platform will meet the needs and demands of the different target groups with
particularly eligible and innovative learning methods referring to the new learning habits (eLearning, ITbased tools, Moodle). Various forms of auto testing included into individual modules and multimedia study
materials chapters, synchronic and asynchronous communication will be applied too.
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Fig. 1 SusCook Moodle application
(http://www.suscooks.eu.scimitar.blueboard.cz/moodle/)

Results and Discussions
The e-learning course is structured in five modules and each of them contains three units (fig. 2).
Transfer and adaptation of the course will be held into the participating partner countries Bulgaria, Czech
Republic, Great Britain, Italy and Slovenia.
The first module aims at to provide learners with an understanding of the huge social, economic and
environmental impacts modern food culture and the food system have on people, places and the planet. Also
a broad orientation on what is meant by sustainability and sustainable development and introduce key aspects
of sustainability for all the main food groups - from production to wider environmental impacts are given.
The role that cooks can play in improving people’s health and wellbeing and reducing the local and global
ecological impact of the food system by adapting what they cook and how they cook it, while still serving
delicious meals, is discussed.
The second module concerns topics as customers’ needs and preferences, consumption trends and
the limits and opportunities for healthy, ethical, sustainable and local food in different settings, from
restaurants to public sector catering. The recipes’ unit explains how to enhance learners’ appreciation of the
wide range of opportunities for designing nutritionally balanced meals that use more ethical and sustainable
ingredients while improving quality and taste. The last part of the module try to help learners understand
how to gradually incorporate more and more healthy and sustainable ingredients and meals into their weekly
and longer term menu cycles as both their skills and their customers’ attitudes and expectations change.
The third module explores the topic of sustainable food, starting with a review of the definitions and
labels relating to ethical, fair and sustainable food across all main food groups – from meat, fish and dairy to
cereals, vegetables and fruit. The focus is on seasonal, local and fresh food and how it can get those from
individual producers, producer cooperatives, retailers or wholesalers depending on quantities required and
local circumstances. Instruction are given how to plan weekly menus and menu cycles to keep down costs by
reducing high cost ingredients, substituting lower cost and alternative ingredients such as seasonal produce
and less common cuts of meat and by reducing waste.
The fourth module initially emphasized issues, specific techniques and approaches related to
preparing more healthy and sustainable meals, such as nutrient-preserving ways of preparing food and
working with raw, unprocessed, less processed, substitute and less common ingredients. Learners are also
informed how to store, preserve and manage food before and after meal preparation; and on materials,
devices and techniques to reduce water and energy use. One of the most important sustainable issue is
minimising packaging and waste that why the topic to reduce, reuse and recycle food packaging and waste
through better food purchasing, preparation, management and disposal is discussed.
The fifth module provide learners with knowledge and skills to best present their food, enable them
to effectively engage customers in the sustainability aspects of their meals and provide guests with most
enjoyable dining experience. Through working staff in the gastronomy sector is performed the technology,
organization and management of restaurant business. It is a key determinant of the quality and efficiency.
When the team exists for a long time, its character is expressed by creating own atmosphere, internal social
environment. Each unit of the chain in the restaurant is important to the overall performance. The chefs and
the bartenders - all are doing responsible work. The company's success depends on: the commitment of staff;
motivation to work; specific assessment of their work; proper payment for the work in quantity and quality.
Very often the emphasis in the training of staff is placed on the formation of social skills. Trainings for
acquiring skills pass on the following schedule: explanations - demonstration - practice - check. The training
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scheme for the acquisition of social skills is similar: explanations - examples - exercise – review (Somov al.,
2011). That’s why it is important to create a culture of sustainability and excellence. The last part of the
module deals with communication activities how to promote healthy and sustainable food offering, including
a range of practical real-life examples of successful promotional activities in a range of settings.

Orientation
The social, economic and
environmental impacts of food

What we mean by sustainability
and sustainable food?

The role of the cook in driving
positive change

Planning
Understanding your customer

Recipes for healthy and
sustainable meals

Menu planning for step by step
change

Procurement
Identifying sustainable food

Sourcing sustainable food

Keeping your costs down

Preparation
Making meals with healthy and
sustainable ingredients

Kitchen management, including
energy and water

Minimising packaging and
waste

Promotion
Presentation, setting and
customer relationship

Developing a culture of
sustainability and excellence

Presentation, setting and
customer relationship

Fig. 2 Structure of the SusCook modules

Furthermore, the project will initiate and promote European cooperation between vocational training
institutions and gastronomy, tourism and public catering sectors for the development, dissemination and
implementation of training modules and key competences on sustainability.
German-speaking countries are among the pioneers in the area of marketing organic food and
developing sustainability aspects in regarding VET. In Germany a National Sustainability Strategy was
approved in 2002 and has since then determined the course for sustainable development in the country. With
its reorientation of agricultural policy, the German Federal Government has introduced another reform
project for sustainable development. In doing so it is placing an emphasis on quality and focusing attention
on consumer protection. More and more people are interested in where their food comes from, how it is
produced and what it contains (http://www.bundesregierung.de/). Some 4.5 percent of all German farms
forego the use of chemicals and organic agriculture now employs some 150,000 folks. Whereas €1.48 billion
worth of eco-food was sold in 1997, in 2004 it had risen to €3.5 billion. Close to one-third of all organic food
sold in the European Union makes its way through check-out stands in German markets. Already more than
30,000 products in Germany carry the official government organic seal of approval. (http://www.spiegel.de/).
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Austrians have the same interest towards organic food. With 13 percent of cultivated land and 10 percent of
its farmers organic, Austria is an international organic champion - and this benefits everybody. Once the
product is labeled, consumers are able to recognize organic goods at first glance, and Austrians are buying
more and more organic products. Around 6.5% of all goods purchased in retail stores are organic and the
percentage continues to increase. Especially when it comes to eggs, milk products, bananas, potatoes or
tomatoes, Austrians tend to choose the organic option over the conventional.
Asked why they are choosing the green alternative, 33% of those surveyed said they believed that
organically grown food provided more health benefits. Eleven percent claimed that it tasted better and
another nine percent buy organic produce due to the fact that large-scale conventional farming causes greater
environmental concern. Who are those who actually follow the green path? Studies have shown that the
higher the level of education, the more likely people are to purchase organically raised food
(http://www.austrianinformation.org/). Regional parliament in Lower Austria decreed a 25 % fraction of
organic food in Public Catering. Climate Protection programme of the city of Vienna aims at a 30 % fraction
of organic in Public Catering. The provinces followed suit: at present, in almost all provinces there are a
number of projects to stimulate and assist local organic production. Also, in some of them exist regulations
concerning the use of organic food in public catering.
The partner countries in SusCook project are following:
Institut equalita offers experiences in eLearning and a regarding platform on organic food and trade.
It will be used for the project and complement the course on sustainable cooking.
Gutessen consulting is working in the field of organic food in schools and canteen kitchens for about
ten years. They managed pilot projects for Bio Austria, like „Bio in der Großküche“ (organic food in
Austrian canteen kitchens, about 300 kitchens took part). They have a long time experience in training chefs
and kitchen staff and developed various training courses for schools, gastronomy and canteen kitchen
personnel. Presently, the main focus of GEC is on healthy and sustainable food for schools, communities and
enterprises.
Ökomarkt e.V., advises restaurants, canteens and public institutions how to implement sustainable
kitchen management systems. They organize e.g. workshops for cooks and catering businesses showing them
how to in integrate organic food in their meals without increasing the costs for the raw products too much
(economic perspective).
Slow Food Brno and its staff, with backgrounds in teaching, catering and organic food, has been
involved in a national SEF educational project where it runs an education programs and have begun the
education of over 50 catering staff.
University of agribusiness and rural development - Plovdiv provides Bachelor’s and Master’s degree
courses in economics and management of tourism and cooperates with enterprises in the gastronomy and
catering sectors.
ERUDIO offers a wide spectrum of programs – 7 high schools, 7 college and 2 faculty programs one of them heritage and culinary tourism. Through the employed students, lecturers of tourism and catering
program they cooperate close with this sector.
CLAR has a more than 15 years expertise in designing, managing and accounting of VET courses for
unemployed people, entrepreneurs and managers, with more 300.000 hours training for adults.
The Soil Association from the UK has a long history promoting healthy and sustainable food. They
are currently running two related national programs, the Food for Life Partnership; and the Catering Mark.
Conclusions
Linking the organic agriculture, food industry and gastronomy sector is a key factor for
implementing sustainability. Intersectoral partnership can bring benefits to customers as well to producers
and services providers. For about 20 years there have been investigations in various scientific fields on how
to realise ecological, social, economic and health oriented sustainability goals in the "daily eating habits" of
citizens, also with an eye toward how to promote their uptake among the general public. Professional
gastronomy is a subject to specific economic, legal, social and organisational requirements and constraints,
which have to be taken into account when implementing "sustainable cuisine". Achieving sustainability in
professional cooking implies a long-term commitment to continuous improvement. Also it requires qualified
personnel and competent managers.
The SusCook project is directly addressed to European level. Based on common European standards
for sustainability these course and materials generate additional European value for the vocational training of
cooks in gastronomy, tourism and communal catering.
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It is clear that cooks play a meaningful role inside this sector, as they are in charge of the day-to-day
management of raw materials, dishes preparation, portion sizes, etc. Consequently, a specific training for
both these practitioners and their trainers gets relevant benefits for production and consumption sustainable
approach in Europe. Although the percentage of restaurants offering sustainable food is low in Europe, there
is an increase in the niche market due to increased demand. Each module of the e-learning course SusCook
ends with a real life story (examples from gastronomy or public catering sectors) which presents examples of
sustainability and excellence.
Last but not least making operators fully aware of sustainability issues all along the cooking process
(from raw material to customer fork), the project positively contributes to a resource-efficient Europe – a
Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy of the European Parliament.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЛТЪЧНОТО ОКИСЛЕНИЕ И ПРОТЕОЛИЗАТА В МЕСНА МАСА ЗА
БЕЗСТРУКТУРНИ КОЛБАСИ С ДОБАВКА НА НАТУРАЛНИ РАСТИТЕЛНИ
ЕКСТРАКТИ
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RESEARCH ON PROTEIN OXIDATION AND PROTEOLYSIS IN MEAT MASS OF NON
STRUCTURAL SAUSAGES MANUFACTURED WITH THE ADDITION OF NATURAL
PLANT EXTRACTS
K. Valkova-Yorgova*, D. Gradinarska*, K. Danov*, D Mitrev*, D. Toseva*
* University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
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Abstract: The effects of natural plant extracts on protein oxidation and hydrolysis processes in muscle tissue
of pig hearts was studied during production and cold storage. It was found that the oxidation reaction, in
particular, the carbonylation significantly influenced the technological characteristics of the filling mass
such as pH, emulsifying ability, and degree of hydrolysis. A significant increase in the protein carbonyls was
established in control samples of swine hearts during the preparation process and cold storage. The addition
of natural plant components, such as ginger extract, significantly reducing the formation of protein
carbonyls and prevent deterioration of the technological properties of the heart muscle tissue. Proteolysis
was tested by SDS-PAGE showing the difference in changes and expression of myofibrillar proteins
depending on the amount of added plant extract of ginger. In all test samples of sausages was established a
decrease of the quantity of troponin - T and increase of the amount of the α-amino nitrogen as proteolysis
index. Evidence suggests that tenderness and proteolytic changes during the applied pretreatment are
relevant to the established proteolytic activity and moderate polymerization of meromyosin heavy chain, and
antioxidant effects of added plant extracts.
Keywords: sausage, protein oxidation, proteolysis, ginger, tomato extract, emulsifying ability
Въведение
Глобалната конкуренция принуждава месопреработвателите да използват по-ефективно все
по-скъпи суровини „месо” и да произвеждат продукти с по-ниска себестойност. Това предизвиква
безпрецедентен стимул в развитието на методите за обработка и добавките в месопреработвателния
сектор (Weiss et al., 2010). От друга страна, консуматорите очакват тези нови месни продукти с
променен състав да имат същия желан вкус, външен вид, и аромат и по нищо да не отстъпват на тези
с традиционен състав и технологична обработка. Това определя и непрекъснатия стремеж на
изследователите в областта на месото и месопреработвателите да търсят интересни възможности за
производство на нови месни продукти, т.к. традиционните продукти постепенно отстъпват място на
продукти с нови качества и достойнства.
Свинските сърца са хранителен субпродукт, характеризиращ се с висока твърдост и жилавост
и по тази причина не са търсени и предпочитани от консуматорите, въпреки ниската си цена. От
хранителна гледна точка обаче, сърдечната мускулна тъкан е богата на незаменими аминокиселини,
като треонин, левцин, лизин и триптофан (Gaudy & Landis, 1973). Поради това е целесъобразно да се
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проучат възможности за подобряване на технологичните свойства на тези субпродукти и
включването им в състава на месните продукти.
Джинджифиловият екстракт (ДЕ) наред с полезните си здравословни свойства, притежава и
определена протеолитична и колагеназна активност, поради което се явява много добра технологична
възможност за естествено подобряване на функционалните свойства на месните суровини, в т.ч. и на
сърдечната мускулна тъкан за производството на нови месни продукти. Целта на стоящата работа е
да се изследва влиянието на добавянето на натурлани раститетел екстракт върху белтъчното
окисление и протеолитичните изменения в месна маса за варени малотрайни колбаси.
Материали и методи
Изследванията са проведени с пресен джинджифил (Zingiber officinale Roscoe). Приготвянето
на джинджифиловия екстракт, използван в експерименталната работа е извършено съгласно метода
описан от Tsai al., (2012). Коренищата се почистват от замърсявания и се измиват, след което се
обелват, нарязват на парчета и се смилат до получаването на финна маса с равно количество охладена
дестилирана вода (t= 4 ± 2°C). Получената смес се филтрува през трислойна марля. Полученият
филтрат се използва за третиране на сърдечната мускулатура от свине.
Замразените свински сърца са предоставени от „БОНИ ОБОРОТ” АД – Ловеч. Преди
смилането и обработката им с джинджифиловия екстракт (ДЕ) те се дефростират въздушно до
достигане на температура в дълбочина на отделните късове в диапазона 0 ± 1°С. Стойността на рН на
размразените сърца е 6,49 ± 0,01. Размразените сърца се нарязват на късове и се смилат на волф
машина с диаметър на отворите на решетката 5 mm. Смляната месна маса се разделя на части и се
третира с предварително приготвения джинджифилов екстракт в концентрация, съгласно опитната
постановка (фиг. 1). За по-доброто разпределение на ДЕ в раздробената маса, изчисленото количество
от екстракта се долива до 55 ml със стерилна дестилирана вода и така се добавя към свинските сърца.
Изследванията за установяване влиянието на джинджифиловия екстракт върху технологичните
свойства на свинските сърца са проведени с изходна суровина и след 24- часово третиране на
сърдечната мускулатура при хладилни условия (t= 4 ± 2°C).
Промените във водородно-йонната концентрация са определени чрез приготвяне на воден
екстракт от суровините и продуктите в съотношение 1:9 (w/v). Екстрахирането продължава 15 min при
периодично разбъркване, след което се филтрува. Стойността на рН е измерена чрез рН-метьр MS
2004 (Microsyst, България). Три независими измервания са направени за всяка проба.
Екстрахирането на мускулните белтъци се извършва с фосфатен буфер с рН 7,3 и йонна сила
0.55 М. От предварително подготвена средна проба се претегля 2,5 g, прехвърля се в мерителна колба
от 50 cm3 и се долива до марката с фосфатен буфер. Екстрахирането се извършва при периодично
разбъркване при температура 4 ± 2°С в продължение на 24 часа. След екстрахиране хомогената се
центрофугира при 12 000 g в продължение на 20 min, след което горния бистър слой се отделя и се
използва за определяне на количеството на белтъцитe по метода на Лоури (1951). Степента на
хидролиза на протеините се изчислява като количеството на свободния аминен азот се отнесе към
общото количество азот в пробата определено по метода Лоури (Lowry et al., 1951). Количеството на
α-аминния азот е определено чрез нинхидриновия метод описан от Moore & Stein, (1954).
Разделянето на белтъчните фракции е извършено чрез SDS – PAGE, съгласно метода описан от
Laemmli върху 12% полиакриламиден гел с помощта на електрофореза Cleaver (Scientific Ltd, UK).
Предварителното екстрахиране на месните протеини е извършено с фосфатен буфер с рН 7,3 и йонна
сила 0.55 М и протеиновата концентрация е определена по метода на Лоури. Електрофорезата е
проведена при използването на стандарт Precision Plus Protein Standards (Bio-Rad) с известна молекулна
маса ( 15, 25, 37, 50, 75, 100, 150 и 250 kDa). Полученият гел се оцветява с разтвор на 0,2% (w/v) на
Coomassie brillant blue R в етанол : оцетна киселина (40:7) за 20 min. След това гелът се потапя в
обезцветяващ разтвор на етанол: оцетна киселина (10:7) при непрекъснато разбъркване за 24 часа.
Получените гелове са сканирани с помощта на “Lexmark x 2550” и обработени със софтуер към
устройството.
Степентта на белтъчно окисление се определя по количеството на карбонилните съединения
определени по метода описан от Oliver et al., (1987) с известни модификации. От средната проба се
претеглят 1 g и към нея се добавят 5 cm3 0,55 М фосфатен буфер (рН 7,3). Пробата се хомогенизира за
10 минути. От хомогената се вземат 1 cm3 от течната фаза и се прехвърлят в центрофужна епруветка.
Приготвят се по две паралелни проби, към които се добавя по 5 cm3 10% трихлороцетна киселина.
Пробите се разбъркват и се центрофугират при 5000 g за 10 минути. Течността внимателно се
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отстранява и получените утайки се обработва по следния начин: към едната утайка се добавя 1 cm3 2N
солна киселина, а към другата утайка - 1 cm3 0,2% 2,4-динитрофенилхидразин (DNPH) в 2N солна
киселина. И двете проби се инкубират в продължение на 1 час при стайна температура като се
разбъркват периодично. В последствие към пробите се добавя 1cm3 10% трихлороцетна киселина и се
центрофугират при 5000 g за 10 минути. Течната фаза се отстранява, а получените утайки се промиват
трикратно с по 1 cm3 етанол:етилацетат (1:1) за премахване на следите от DNPH и за да се разтворят
остатъчните липиди. Получените утайки се разтварят с 4 cm3 6 М гуанидин хидрохлорид. За
отстраняване на неразтворимите фракции, пробите се центрофугират при 5000 g за 5 минути.
Белтъчното съдържание на пробата се определя чрез измерване на абсорбцията при λ = 280 nm срещу
празна проба, съдържаща 6 М гуанидин хидрохлорид и се изчислява от стандартна крива. Количеството
на карбонилните съединения в пробите се изчислява от измерената при λ = 370 nm абсорбция на
пробите, обработени с DNPH и абсорбционния коефициент за протеиновите хидразони (21.0 mM-1 сm1
). Резултатите се изразяват като наномолове карбонилни групи фиксирали DNPH в 1 милиграм
протеин (nmol карбонили/mg белтък). Получените резултати са обработени със софтуерен продукт
STATPLUS 2009.

Замразени сърца от свине

Размразяване
Нарязване на късове.
Смилане на волф машина с диаметър на отворите на решетката 5 mm.
Смесване със суров джинджифилов екстракт.
Проба S 0%
(без добавяне на
джинджифилов
екстракт).

Проба S 0,5 %
(c добавяне на
0,5 %
джинджифилов
екстракт).

Проба S 1,5 %
(c добавяне на
1,5 %
джинджифилов
екстракт).

Проба S 3 %
(c добавяне
на 3 %
джинджифилов
екстракт

Проба S 6 %
(c добавяне
на 6 %
джинджифилов
екстракт

Хладилно съхранение при t= 4 ± 2°C.

Вземане на проби за анализ.

След 24 h
третиране

Изходна
суровина
Фиг. 1. Постановка на опита

Резултати и обсъждане
За установяване влиянието на добавянето на джинджифиловия екстракт върху белтъчната
фракция на използваните нетрадиционни месни суровини са проведени изследвания за определяне на
промените в рН (фиг. 2), степента на хидролиза (фиг. 3) и промените в гелелектрофоретичните
профили на белтъците от сърдечната мускулатура (фиг. 4).
 Определяне на рН и степента на хидролиза.
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При сравняване на резултатите за стойностите на рН след предварителната обработка на
сърдечната мускулатура се установява, че добавянето на джинджифилов екстракт (ДЕ) оказва
съществено влияние върху протеолитичните процеси в свинските сърца с повишаване на
концентрацията му на влагане. При пробите с добавяне на ДЕ в концентрации 1,5 %, 3 % и 6 %, след
24 часовото зреене се установяват статистически различими стойности на рН (р < 0,05). Докато
получените стойности при пробите с 0,5 % ДЕ са неразличими в сравнение с пробите, произведени
без ДЕ (р > 0,05). Вероятно по-високото рН е вследствие натрупването на алкални продукти от
ензимно инициираната протеолиза, което се потвърждава от получените експериментални резултати
за степента на белтъчната хидролиза (фиг. 3).

1,20
1,00
0,80
0,60

%

0,40
0,20
0,00

Фиг. 2. Промени в pH по време на зреене на
сърдечна мускулатура от свине в зависимост от
количеството на използвания джинджифилов
екстракт.

Фиг. 3. Степен на хидролиза (%) по време на зреене
на сърдечна мускулатура от свине в зависимост от
количеството на използвания джинджифилов
екстракт.

Получените данни, сочещи по-съществено протичане на хидролизните процеси в
присъствието на ДЕ са в съответствие с докладваните резултати и на други автори, изследвали
влиянието на мариноването със суров джинджифилов екстракт върху протеолитичните промени в
говеждо и птиче месо с цел тяхното окрехкотяване (Naveena & Mendiratta, 2004; Tsai & Chou, 2012).
 Определяне на SDS-PAGE профили.
При проследяване на SDS-PAGE профилите на екстрахираните миофибрилярни белтъци от
сърдечната мускулатура се наблюдава, че степента на настъпващите изменения е
правопропорционална на количеството на влагания джинджифилов екстракт (ДЕ), което е поизразено в пробите обработени с ДЕ с концентрации над 1,5 % (фиг. 4). Във високомолекулните
фракции (200 – 250 kDa) са отчетени промени в интензитета на кореспондиращите им бендове. Tези
електрофоретични линии се свързват с образуването на продукти от протичащите хидролизни
процеси в белтъчните вещества с по-висока молекулна маса (например титин и небулин), както и с
промени в тежкия меромиозин (МНС) (Warner et al., 1997; Fadda et al., 1999). Промените в МНС,
редица автори отдават с настъпването на окислителни изменения в структурата на МНС, водещи до
възникване на междумолекулни напречни връзки и агрегационни реакции, отколкото на
протеолитични изменения (Robson et al., 1997; Decker et al, 2002; Lund et al., 2008; Xiong et al., 2009;
Kim et al., 2010). От своя страна тези трансформации в конформационната структура на белтъчните
молекули се свързват с подобряване на функционалните свойства на месните белтъци като
гелообразуваща и емулгираща способност (Ionescu et al., 2008; Lantto et al., 2005). Други автори
изказват предположение, че значителните окислителни промени в миозиновата молекула могат да
доведат до понижаване на водозадържаща способност на месото (Xiong et. al. 2000). При пробите
обработени за 24 часа с джинджифилов екстракт (с 3 % и 6 %) електрофоретичната линия,
кореспондираща на МНС увеличава ширината и интензитета си, което вероятно е резултат от
протичащите протеолитични модификации, както и на описаните по-горе полимеризационни
процеси. Подобни резултати относно промените в електрофоретичните линии, съответстващи на
MHC, индуцирани от ДЕ съобщават и други изследователи (Tsai & Chou, 2012). За настъпващите
протеолитични процеси, установени и чрез резултатите за степента на хидролиза (фиг. 3),
свидетелстват електрофоретичните промени в диапазона 75 ÷ 25 kDa. В сравнение с пробите без ДЕ,
в пробите с добавянето на екстракта се забелязват промени, които доказват протичането на позначими протеолитични изменения, а именно увеличаване интензитета на зоните между 25 ÷ 37 kDа,
които се свързват с разграждането на тропонин Т и промени между 50 ÷ 70 kDa. (Kim et al., 2010).
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Това е особено ясно изразено при пробите сърдечна мускулатура, обработени с 3% и 6 % ДЕ. От
друга страна в контролните проби без добавянето на ДЕ (0%) миофибрилярната фракция не
претърпява съществени хидролизни промени за изследвания период. Също така, в тези проби се
установява и наличие на белтъчни фракции с молекулна маса 15 ÷ 20 kDa, които при опитните проби
са почти напълно хидролизирани. Aнализът на получените резултати от изследванията за рН,
степента на хидролиза и електрофоретичните профили дават основание да се обобщи, че обработката
с ДЕ в концентрация 3 % и 6 % води до по-съществени протеолитични изменения в месните белтъци,
докато по-ниските концентрации се оказват недостатъчни за иницииране на тези промени за 24
часовия период на обработка.

Фиг. 4. Промени в SDS-PAGE профилите на
белтъците на сърдечната мускулатура в
зависимост от количеството на ДЕ преди и
след периода на зреене.

Фиг. 5. Промени в окислителната стабилност на
белтъците на сърдечната мускулатура от свине в
зависимост от количеството на използвания ДЕ,
изразени чрез количеството на карбонилните
съединения (nmol карбонили в mg белтък)

 Определяне на белтъчните окислителни реакции чрез количеството на карбонилите.
В хода на 24 часовата обработка на раздробените свински сърца е установено протичането на
реакции на протеиново карбонилиране като по-високо количествено натрупване на карбонилни
съединения е установено в пробите без ДЕ в сравнение с тези, обработени с ДЕ в различни
концентрации. Тези резултати са в добро съответствие с антиоксидантния потенциал на
джинджифила по отношение на реактивните кислородни видове (РКВ) (Stoilova et al., 2007) и
докладваното от други изследователи, според които РКВ оказват съществено влияние върху
окислителните промени в миофибрилярните белтъци по време на зреене и съхранение на месото
(Martinaud et al., 1997; Estévez et al., 2005; Estévez et al., 2008; Lund et al., 2008). От данните на фиг. 4 и
фиг. 5 се вижда, че количеството на добавяния ДЕ оказва съществено влияние върху процесите на
белтъчно окисление и образуването на карбонилни съединения. Най-ниски и статистически
различими са стойностите, получени за количеството на карбонилите при пробите, обработени с 6 %
ДЕ, които са 12,5 пъти по-ниски от тези установени при пробите, зреещи без добавянето на ДЕ.
Заключение
Комплексният анализ на получените данни от проведените физикохимични и биохимични
изследвания за установяване влиянието на обработката на сърдечната мускулатура с джинджифилов
екстракт показва, че предварителната обработка на свинските сърца с ДЕ в концентрации от 3 % или
6 % е целесъобразна с оглед положителния му ефект върху настъпващите в белтъчната фракция
промени. Това дава основание да се приеме, че приложената предварителна обработка съществено
допринася за подобряване на функционалните свойства на нетрадиционната за производството на
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варени колбаси сърдечна мускулатура и ще създаде предпоставка за получаването на нови месни
продукти обогатени с натурални компоненти с полифункционално действие и желани качествени
характеристики.
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Abstract: In the present work , the influence of smoking on the content of polycyclic aromatic hydrocarbons
in smoked delicacies of whole meat are explored and technology options for reducing their content in the
product is suggested.The studies were conducted in meat products from whole pork produced in two varians
- a traditional method and using protein coverage by brining with Shulter mix. Qualitative identification and
quantification of polycyclic aromatic hydrocarbons is accomplished by gazhromotograf Hewlett Packard
5890 with spectrophotometric LG 85 B detector.It was found that conventional methods of smoking the meat
products, increase the amount of polycyclic aromatic hydrocarbons accumulated in the end products,
including and most toxic of them - benz /a / pyrene. Application of protein coatings in the manufacture of
smoked delicacies from whole meat is an effective means by which to achieve significant reduction of toxic
polycyclic aromatic hydrocarbons, which contributes to the safety of the end products.
Key words: smoking, polycyclic aromatic hydrocarbons, benzo(a)pyrene, meat products
Въведение
През последните години един от най-важните приоритети в месопреработвателната промишленост
е разработването на нови технологии, осигуряващи производството на висококачествени и безопасни
месни продукти.
Епидемиологични проучвания показват, че по време на технологичните процеси обжарване и
опушване на месните продукти се образуват съединения с генотоксичен ефект за човека (Jira, 2005;
Chao et al., 2005). Една група от тези вещества като полициклични ароматни въглеводороди се
формират по време на традиционно прилаганите режими на опушване на месните продукти и
притежават висок мутагенен и карциногенен потенциал (Falco et al., 2003; Hitzel et al., 2013).
Изследването на тези съединения е приоритетен проблем в света главно поради тяхното токсично
действие. Едно от първите идентифицирани съединения от групата на полицикличните ароматни
въглеводороди (ПАВ) е бензо(а)пиренът, който притежава канцерогенно действие и се приема като
индикатор за замърсяването на опушените месни продукти (Farhadian et al., 2012; Higginbotham,
1993). Съдържанието и разпределението на бензо(а)пирена в опушените продукти съществено зависи
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от технологията на опушване (Hitzel et al., 2013; Pavanello, 2008). При традиционното опушване
съставните части на дима в по-голямата си част се намират в повърхностния слой на продукта.
Разпределението на димните съставки в продукта продължава и по време на съхранение, като те
могат да проникнат в дълбочината на продукта. Количеството и разнообразието на тези съединения
зависи от много фактори, като особено важни се считат методите и условията на преработка
(Farhadian et al., 2012; Janoszka, 2011). Обикновено при традиционно прилаганите режими на
опушване на месните продукти ПАВ се образуват в количество, вариращо от няколко стотици g/kg
до следи (Farhadian et al., 2012; Nawrot, 1999). Прилагането на горещо опушване (обжарване) обаче е
свързано с повишаване на температурата до 95° С в камерата за опушване. Тези температури се
постигат предимно в повърхностните слоеве на продуктите подложени на обжарване.
Целта на настоящата работа е да се изследва влиянието на процеса опушване върху съдържанието
на полициклични ароматни въглеводороди с токсично действие в опушени деликатеси от фасонирано
месо и да се проучи технологичната възможност за редуциране на съдържанието им чрез използване
на белтъчно покритие и добавка на аскорбинова киселина.
Материали и методи
Изследванията са проведени с варено-пушени месни продукти от нераздробено свинско месо,
като са приготвяни проби от врата гърдите и бута (вайсбрат). Обработването на суровините се
извършва, като след обезкостяването на свинските половинки от тях се отделя мускулатурата от врата
и гърдите, а от обезкостения бут се отделя вайсбрата - m. Semitendinosus. Отделните мускулни части
се фасонират, като се отстраняват остатъци от диафрагма, мастна тъкан и други. След това се
оформят правоъгълни късове месо с приблизително съотношение ширина:дължина 1:1. Така
приготвените проби по нататък се обработват по два варианта: Вариант 1 - класически метод
(контрола) и Вариант 2 - с използване на белтъчно покритие чрез потапяне в солов разтвор с добавка
на препарата Шултер микс.
За пробите от вариант 1 се използва мокро осоляване със солов разтвор с концентрация 14°Ве
(17,3 kg готварска сол; 0,5 kg захар; 0,1 kg калиев нитрат/селитра; 0,05 kg натриев нитрит, който
служи за щприцоване и заливане). Соловият разтвор за заливане представлява 50 % от масата на
суровината, а количеството на шприцования солов разтвор възлиза общо на 5 % от теглото на
суровината. Температурата на соловия разтвор за шприцоване е 4°С.
Пробите от вариант 2 се обработват, като се осоляват в солов разтвор с концентрация 14°Ве с
добавка на белтъчен препарат Шултер микс - като средство за белтъчно покритие на месните
продукти. Използваният препарат се състои от: белтъчен хидролизат, натриев и калиев полифосфат,
хидроколоиди, лактоза, натриев L-аскорбат, декстроза, подправъчни екстракти и се добавя в
количество 7 kg/100 l солов разтвор.
Топлинната обработка на изследваните проби от врата, гърдите и бута се извършва в
пароварилна кабина. Първоначално продуктите се подсушават, обжарват и опушват с дим, получен
при непълното горене на букови стърготини. След това пробите се варят при температура 76 - 80°С до
достигане на температура в центъра 72°С, след което се охлаждат и съхраняват при температура 4°С
до момента на анализите.
За качествено идентифициране и количествено определяне на полицикличните ароматни
въглеводороди изследваните проби са обработени по следния начин:
От всяка проба се смилат на миксер по 200 g, след което се претеглят 25 g и се поставят в
целулозна ампула. Към тях се прибавят 200 cm³ ацетон и се екстрахират в продължение на 5 h при
стайна температура. Полученият екстракт се изпарява до сухо в ротационен вакуумизпарител при
температура на водната баня 40º С. Полученият сух остатък след това се осапунва със 100 cm³
разтвор на КОН в етанол в продължение на 5 min при температура на водната баня 60º С. Разтворът
след това се прехвърля в делителна фуния и към него се прибавят 100 cm³ циклохексан и 100 cm³
дестилирана вода с температура 60º С, разбърква се и се оставя за отдекантиране. Ако се образува
емулсия се прибавят 10 cm³ етанол. След това водната фаза се отделя, а органичната фаза се филтрира
през филтър с безвозден натриев сулфат. Полученият филтрат се изпарява до сухо в ротационен
вакуумизпарител при температура на водната баня 40º С. Полученият сух остатък след това се
разтваря с 2 cm³ смес от метанол и тетрахидрофуран в съотношение 1:1. Шест µl от този разтвор се
инжектират в газхромотограф Hewlett Packard 5890 при спектрофотометричен LG 85 B детектор при
λ = 254 nm. Анализите са осъществени при следните условия за хромотографиране: колона НС – ООС
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25 х φ 2,6 mm; подвижна фаза, състояща се от смес от вода и ацетонитрил при по-долу описаните
условия:
% CH3CN
Min.
% H 2O
За идентифициране на пиковете, получени след
0
50
50
инжектиране на пробата в течния хроматограф се
3,0
50
50
използват времената на задържане на свидетелите и
7,0
100
0
метода на вътрешната добавка. Количеството на
5,0
100
0
идентифицираните
полициклични
ароматни
5,0
50
50
въглеводороди се определя по метода на външния
стандарт.
Получените резултати са обработени математико – статистически (Георгиева и др., 1989).
Резултати и обсъждане
Експерименталните резултати от проведените изследвания относно влиянието на начина на
опушване върху количественото натрупване на съединения от групата на полицикличните ароматни
въглеводороди на изследваните проби месни продукти от нераздробено месо са представени на фиг.
1, 2, 3, 4, 5 и табл.1.
Данните показват значително по-високи количества на бензо/а/пирен, бензо/е/пирен, перилен,
флуорантен и фенантрен в повърхностния слой на всички изследвани проби. Това вероятно се дължи
на прекия контакт на дима за опушване с повърхността на обработваните месни продукти.
Получените резултати са в съответствие с изказаното становище от редица автори, че натрупването
на полицикличните въглеводороди в повърхностните слоеве на месните продукти и по-слабата им
дифузия във вътрешността на продукта се дължи на сравнително голямата им молекулна маса
(Djinovic et al., 2008).
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Фиг. 1. Количествено съдържание на
бензо(а)пирен (µg/kg) в „Свински гърди” и
„Свински врат”-п.п. и д.п. в мускулна и тлъстинна
тъкан.

Бензо/е/пирен, (μg/kg)

Фиг. 2. Количествено съдържание на бензо(е)пирен
(µg/kg) в „Свински гърди” и „Свински врат”-п.п. и
д.п. в мускулна и тлъстинна тъкан.

Резултатите получени при изследванията на повърхностната мускулна и тлъстинна тъкан на
пробите от опушени „Свински гърди” показват проникване на бензо/а/пирена, бензо/е/пирена и
флуорантена в повърхностните слоеве на тлъстинната тъкан, докато перилен и фенантрен проникват
в мускулната тъкан. Вероятната причина за различията в натрупването на ПАВ е различния им
пространствен строеж, който предопределя и различната степен на проникване на тези съединения в
дълбочинния слой на продуктите. Бензо/а/пирена, бензо/е/пирена и флуорантена са пространствено
по-разклонени, което обяснява натрупването им в по-големи количества в тлъстинната тькан.
Установено е, че изследваните полициклични ароматни въглеводороди се отлагат в големи
количества в пробите варено-пушен „Свински врат”. В най-голямо количество е бензо/а/пирена,
въглеводородът с най-голяма потенциална канцерогенност за здравето на консуматора (Nawrot et al.,
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1999). В значително по-малки количества се натрупват флуорантен и бензо/е/пирен (фиг. 2 и 5). В
най-малко количество се открива перилена, както в повърхностните слоеве, така и в дълбочина на
продукта (фиг. 3).
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Фиг. 3. Количествено съдържание на
перилен (µg/kg) в „Свински гърди” и
„Свински врат”- п.п. и д.п. в мускулна и
тлъстинна тъкан.
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Фиг. 4. Количествено съдържание на
фенантрен (µg/kg) в „Свински гърди” и
„Свински врат”- п.п. и д.п. в мускулна и
тлъстинна тъкан

При изследванията на вътрешните мускулни слоеве (слоевете, които не са в пряк контакт с
дима за опушване) на „Свински врат”, е установено значително по-малко количество полициклични
ароматни въглеводороди.
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Фиг. 5. Количествено съдържание на флуорантен
общото количество в дима. По-високата
(µg/kg) в „Свински гърди” и „Свински врат”- п.п. и
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а
д.п. в мускулна и тлъстинна тъкан.
следователно и целия спектър на ПАВ, в
паровата част на дима обясняват и по-високото негово съдържание в готовите продукти, тъй като при
процеса на наслагване на компонентите на дима върху пробите се осъществява основно с дифузионни
сили (Potthast et al., 1993).
Резултатите от изследванията за определяне технологичната възможност за използване на
белтъчни покрития при месни продукти от нераздробено свинско месо за намаляване на количеството
на натрупаните полициклични ароматни въглеводороди са представени на табл. 1. Установено е
наличие на твърде голямо разнообразие на полициклични ароматни въглеводороди в контролните
проби, произведени по класическия метод, като Бензо/а/-антрацен /ВаА/, Дибензо/a,h/-антрацен
/DhA/, Метил-хризен /5МС/, Бензо/в/-флуорантен /BbF/, Бензо/к/флуорантен /BkF/, Дибензо /a,h/антрацен /DhA/ и др. (табл. 1).
От данните на табл. 1 се вижда, че в опитните проби месни продукти обработени чрез потапяне в
солов разтвор с добавка на препарата Шултер микс са установени значимо по-ниски количества от
идентифицираните полициклични ароматни въглеводороди. Считаме, че това се дължи на факта, че
добавянето на препарата Шултер микс, съдържащ белтъчен хидролизат, към саламурата за осоляване
70
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допринася за образуването на белтъчно покритие по повърхността на обработените проби месни
тъкани и по този начин затруднява дифузията на полициклични ароматни въглеводороди от
повърхностните слоеве към вътрешността.
Таблица 1. Количество на полициклични ароматни въглеводороди (µg/kg) в проби от свински бут
(m.Semitendinosus) произведени по класически метод - вариант I и с добавка на шултер микс - вариант II.
Наименование
Бензо/а/-антрацен /ВаА/
Хризен /CHR/
Циклопента/c,d/-пирен /CPP/
Метил-хризен /5МС/
Бензо/в/-флуорантен /BbF/
Бензо/к/флуорантен /BkF/
Бензо/а/пирен /BаP/
Бензо/е/пирен /ВеР/
Дибензо /a,h/-антрацен /DhA/
Индено/1,2,3-c,d/-пирен /IcP/
Бензо/g,h,i/-перилен /BgP/
Дибензо/a,I/-пирен /DIP/
Дибензо/а,е/-пирен /DeP/
Дибензо/а,i/-пирен /DiP/
Дибензо/a,h/-пирен /DhP/

Количество на ПАВ във
вариант I, µg/kg
12,18 ± 0,09
11,19 ± 0,06
13,59 ± 0,10
12,45 ± 0,21
18,21 ± 0,40
13,02 ± 0,06
15,26 ± 0,20
19,31± 0,01
7,32 ± 0,09
9,48 ± 0,15
10,56 ± 0,06
9,21 ± 0,04
8,00 ± 0,02
8,22 ± 0,01
9,11 ± 0,03

Количество на ПАВ във
вариант II, µg/kg
10,01 ± 0,03
7,33 ± 0,05
8,40 ± 0,09
11,30 ± 0,20
6,43 ± 0,12
7,06 ± 0,30
10,74± 0,01
5,49 ± 0,03
7,52 ± 0,06
6,57 ± 0,02
7,38 ± 0,02
7,01 ± 0,03
7,23 ± 0,06

Заключение
1. Установено е, че традиционните начини на опушване на месни продукти увеличават
количеството на натрупаните полициклични ароматни въглеводороди в готовите продукти, в т.ч. и
най-вредните от тях - бензо/а/пирен, бензо/е/пирен и перилен.
2. Най-токсичният от полицикличните ароматни въглеводороди с доказано мутагенно и
канцерогенно действие - бензо/а/пирена се натрупва в големи количества в повърхностните слоеве на
опушените месни продукти.
3. Приложението на белтъчни покрития при производството на варено-пушени месни продукти
от нераздробено месо е технологичен способ, чрез който се постига значимо редуциране
съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди с токсично действие (по-специално
бензо/а/пирен), което допринася за безопасността на крайните продукти.
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Abstract: Acquisition and processing of hyperspectral images is a new promising technology
successfully combines the advantages of computer vision and spectroscopy methods for the
analysis of foods. The paper reports on an authentic solution of a microprocessor system for
contactless quality assessment of foods. Discussed are the advantages of this new hyperspectral
technology for objective quality food evaluation. The author suggests a structure of
microprocessor system for processing hyperspectral images. Original author solutions for
software algorithms for objective quality food evaluation are given. An analysis of proposed
software and hardware are made. In paper is shown a model of a microprocessor system for
modern objective quality food evaluation by hyperspectral image processing.
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Въведение
За изграждане на микропроцесорни системи за обективно окачествяване на храни чрез
обработка на хиперспектрални изображения се изисква използване на високоскоростни процесори
поради големия обем първична информация. Обработката на първичната информация постъпваща от
хиперспектрална камера може да се реализира чрез съвременни микропроцесори оптимизирани за
обработка на цифрови сигнали в реално време. Разработката представя предимствата на
хиперспектралната технология за анализ на храни и модел на компютърна платформа на база на тази
нова и перспективна технология за окачествяване на хранителни продукти. Реализирана и изследвана
е двупроцесорна микропроцесорна система за обработка на хиперспектрални изображения за
обективно окачествяване на храни.
Материали и методи
Оптичните спектроскопски методи намират най-голямо приложение за неразрушително
окачествяване на храни. Резултатите от оптичната спектроскопия на хранителни продукти показват
възможността за точково определяне на съдържание на протеини, мазнини, вода, pH, количество
добавки, крехкост, цвят и др. Оптичната спектроскопия дава възможност да се определят необходими
показатели за окачествяване на храни. Въпреки предимствата на сравнително точен анализ на храни,
предлаганите технически средства за окачествяване използващи оптична спектроскопия определят
показатели на качество само в дадена ограничена зона на обекта. Освен това тези спектроскопски
уреди са предимно предназначени за лабораторен анализ. Оптичната спектроскопия не позволява
цялостно обективно окачествяване в реално време на храни, тъй като анализа е нестационарен във
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времето и избирателен по отношение на пространствено изследване на пробите. Спектралните
характеристики на отражение позволяват изследване на храни с различна дебелина на заготовките.
Спектралните характеристики на пропускане изискват хранителните проби за анализ да бъде тънка
(не повече от 10 мм), което създава технологични проблеми за реализиране на неразрушителен
анализ на голям брои хранителни продукти. Направените вече изследвания и получените референтни
дължини на вълните за определени показатели за качество на типови хранителни продукти по
методите на оптичната спектроскопия, могат да помогнат за развитие и използването им в
комбинирани технологии за анализ и окачествяване. Оптичната спектроскопия не може да даде
цялостна информация за текстурата на храните и разпределението на отделните съставки. Именно тук
изпъкват предимствата на компютърното зрение, което дава информация за повърхностно
разпределение на отделни съставни компоненти в храни. Компютърното зрение е пък неефективно за
сложно окачествяване, тъй като не може да регистрира качествени характеристики свързани с
химическия състав на храни. Освен това компютърното зрение е повърхностна технология
обработваща изображения получени от повърхността на обекта. Тя не може да регистрира
незразрушително вътрешни дефекти и структури, да осигури информация за вътрешни качествени
атрибути. Изследователския опит от разработени системи за окачествяване на база компютърно
зрение, показват липсата на стабилност на някои от най-простите сензори и въздействието на външни
фактори (напр.условия на осветление, на местоположението на камерите, морфология на пробата и
др.) върху качеството на придобити изображения. Ултразвуковите методи са много обещаващи за
незразрушително окачествяване на различни хранителни продукти. Те се използват основно за
различаване на различни структурни съставки, но не могат да определят визуални сензорни
характеристики като цвят на храните. Използването на ултразвук при някой продукти, може да
промени чувствително дадени вкусови характеристики. Т.е. самото измерване няма да е обективно
защото при него се променят характеристиките на обекта за изследване. Освен това ултразвуковия
анализ е качествен само когато се извършва контактно. Контактите ултразвукови анализатори са с
точково действие и не могат да се използват в системи за окачествяване в реално време.
Безконтактните сензори които евентуално могат да се използват за обективно окачествяване имат
нестабилни параметри и не осигуряват повторяемост на резултатите. Рентгеновите методи имат също
ограничени възможности за окачествяване. Те не могат да определят визуални сензорни
характеристики като цвят на храни, текстура, химичен състав и др. Освен това трудно се постига
стабилен контраст на изображенията. Макар компютърната томография да може да определя добре
вътрешна структура на храни, тя също трудно анализира сензорни характеристики. Анализа на
качество чрез компютърна томография се извършва само в специални лабораторни условия и това
окачествяване е бавно. Сравнително малките възможности на рентгеновите методи и компютърната
томография, при изследване на показатели за качество, ограничава тяхното използване за
безконтактно обективно окачествяване на хранителни продукти. Ядрено-магнитния резонанс (MRI)
има големи възможности за анализ. Предимство на ядрено-магнитен резонанс е възможността за
промяна на контраста на изображенията. Малки промени в радио вълните и магнитни полета могат
изцяло да променят контраста на изображението. Различните настройки на контраст подчертават
различни видове структури. Въпреки добрите резултати, при тази технология трудно ще се
имплантират магнити на производствена линия, трудно ще се осигурят хигиенни изисквания. MRI
сканирането изисква време и е неоправдано скъпо за окачествяване на храни. Всичко това прави тази
технология не подходяща за окачествяване в реално време на храни. За да се реализира добро
окачествяване на храни е необходимо да се комбинират няколко технологии. Тъй като от
разгледаните технологии с най-добри възможности за анализ е оптичната спектроскопия логично тя
да се комбинира с някоя от останалите - компютърно зрение или ултразвукова. В последните няколко
години се появи именно такава метаморфозна многообещаваща технология наречена
хиперспектрална. Вече има приложение на тази технология за анализ на храни (Колев, 2013).
Хиперспектралната технология се състои от източник на лъчение, обект за изучаване,
разлагащ спектрален елемент, сензор на изображения (фото сензор) и компютърна система за
обработка на изображения. Получените изображения имат вид на три размерен куб (фиг. 1).
Необработеното хиперспектрално изображение се състои от серии по-малки изображения, всяко от
които представя пространствено разпределение на интензивността на отразената от тествания обект
светлина в зависимост дължината на вълната λ. Всеки пиксел с координати (x,y) в хиперспектралното
изображение се описва чрез спектралната си характеристика. В резултат хиперспектралното
изображение се явява като „пръстов отпечатък“, който може да се използва за характеризиране
състава за конкретни обекти. Тъй като спектралните свойства се снемат и обработват на пикселно
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ниво, това позволява гъвкав подход за избор на региони за окачествяване на хранителни продукти и
определяне на опасни за здравето замърсявания в много малки зони на целевият обект.

Фиг. 1 Хиперспектрално изображение на хранителен продукт

Компютърната платформа за определяне на качествени характеристики на храни се състои от
взаимно свързани и допълващи се хардуерна и софтуерна платформи.
Хардуерната платформа включва различни хардуерни компоненти в зависимост от избрания
принцип на формиране на хиперспектрални изображения и вида на обработваната и предавана
спектрална информация. Докато софтуерната платформа включва различно програмно осигуряване в
зависимост от избраната хардуерна реализация и програмна среда за изграждане на алгоритми за
обработка и вземане на решения за окачествяване на хранителни продукти. Двете платформи
хардуерна и софтуерна са в непрекъснато взаимодействие с цел осигуряване на работоспособна
компютърна платформа изградена съгласно заложения модел на реализация за осъществяване на
задачи по окачествяване на храни. За да се реализират отделните блокове да се изследват, анализират
и оценят функционалните възможности на една компютърна платформа за окачествяване е
необходимо да се изгради модел, почиващ на физични закони и описващ взаимовръзката между
отделните компоненти в модела. На фиг. 2 е представен разработен модел на компютърна платформа
за окачествяване на храни чрез обработка на хиперспектрални характеристики.

Фиг. 2. Модел на компютърна платформа за
обективно окачествяване на храни
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От представения модел на компютърна система за окачествяване на фиг. 2 се вижда, че
хардуерната платформа се състои от стъпково задвижване на конвейера, хиперспектрална камера и
микропроцесорна система за обработка на хиперспектрални изображения. Софтуерната платформа
изпълнява алгоритмични задачи свързани с предварителна обработка и редукция на признаци. Двете
платформи са в неразривна връзка, като задачите по окачествяване се осъществяват от
микропроцесорна система за обработка на хиперспектрални изображения.
Резултати и обсъждане
За реализация на микропроцесорната система в хардуерната платформа за окачествяване на храни са
използвани два микропроцесора IC1 и IC2 тип TMS320DM642 с процесорни ядра (C64x) както е показано на
фиг. 3. Освен добрите тестови показатели (Texas Instruments Inc. 2004), ядрото има и някой други преимущества,
а ядрото се подържа от програмната среда Matlab. Интегрираната поддръжка в Matlab създава възможност за
симулиране и проверка на различни алгоритми в реално време. Освен това може да се прехвърлят нови тествани
методи за окачествяване от Matlab към C++ и към ядрото за изпълнение. За ядрото има създадени множество
библиотеки алгоритми (Texas Instruments Inc. 2003). Процесорното ядро C64x се състои от осем функционални
блока разделени на две секции (A) и (B), два регистрови файлове и два пътя за данни. Всяка секция има така
наречения М блок за умножаващи операции , L блок за логически и аритметични операции, S блок за преходи и
D блок за зареждане, съхраняване и аритметични операции, като някои инструкции като ADD могат да се
извършват в няколко блока. Всяка секция има шестнадесет 32 битови регистри. Взаимодействието с централния
процесор (CPU) задължително се извършва през тези обслужващи регистри. Производителността на процесора
е 5760 милиона инструкции за секунда (MIPS) при тактова честота 720 MHz. TMS320DM642 има специфична
апаратна логика в допълнение към процесорното ядро C64xx. Периферията включва три конфигуруеми видео
портове (VP0, VP1 и VP2), 10/100 Mбит/сек. Ethernet контролер (EMAC), I2C интерфейсен контролер, три 32
битови таймера с общо предназначение, 64-битов гъвкав интерфейс за включване на външни памети (EMIFA),
контролер за управление на периферна компонентна връзка (PCI) и многофункционален входно-изходен порт
програмируем по прекъсване включващ многоканални буферирани серийни портове /(McASP0), (McBSPs)/ и
16 битов паралелен порт (GP0). Проектираната микропроцесорна система на база TMS320DМ642 използва 64
битов външен интерфейс за свързване на 32 мегабайтова памет. Опресняването на така свързаната SDRAM се
извършва автоматично от TMS320DM642. Микропроцесорната система има две 4 мегабайтова флаш памет.
Видео портове 1 на IC1 и IC2 се използват като прихващащи, а видео порт 0 на IC1 като изходящ.
Използваните микропроцесори в разработката са специализирани цифрови сигнални процесори (DSP).
Архитектурата и набора инструкции на цифровите сигнални процесори са оптимизирани за
обработка на цифрови сигнали в реално време. Типичната оптимизация включва развита Харварска
архитектура (независими системи за програмна памет и памет за данни) с хардуерно натрупващо
умножение, хардуерно кръгово и битово обратно адресиране за ефикасно реализиране на буфери за
данни и за бързо изчисляване на преобразувания на Фурие и уейвлети.
В много случаи, цифровите сигнални процесори приличат на микро-контролерите, тъй като те
често включват подобни компоненти, като вградена памет, периферни интерфейси, вградени
преобразуващи модули и предоставят едночипови решения за вградени приложения. Но тази прилика
е само на пръв поглед, защото цифровите сигнални процесори имат усъвършенствана вътрешна
структура с паралелна архитектура с множество функционални блокове за свръхдълги инструкции
(VLIW) и позволяващи обработка една инструкция-множество данни (SIMD). Освен това за разлика
от едночиповите микроконтролери, цифровите сигнални процесори се проектират с висока
пропускателна способност на паметта, вградени контролери за директен достъп до паметта (DMA),
много нива на кеш паметта, шини и периферия позволяващи бърз трансфер на данни. За ускоряване
на обработките в цифровите сигнални процесори се минимизира програмния код посредством
широка развита система от допълнителни инструкции за разклонения на програмите. Цифровите
сигнални процесори също така позволяват специални „наситени“ аритметични операции за обработка
интензитета на отделни пиксели на изображения. Те са проектирани за бързо изчисляване на
повтарящи се действия, което ги прави незаменими при проектиране на компютърни системи за
обработка на изображения, каквато всъщност се явява проектираната компютърна платформа за
окачествяване на храни. Реализацията на сензорния блок на хиперспектралната е посредством
MT9V022 (Aptina Imaging Corporation, 2010). Свързването на фотосензора е направено посредством
видео порт 1 на IC1, а порта I2C на TMS320DM642 позволява улеснен контрол на MT9V022.
Двата микропроцесора IC1 и IC2 са свързани каскадно посредством видео портовете си.

314

Фиг. 3. Микропроцесорна система за обработка на хиперспектрални изображения за обективно
окачествяване на храни

Предварителната обработка на хиперспектралните изображения се извършва чрез маскиране
за всеки кадър (Gonzalez et al., 2008). Извличането на признаци се осъществява чрез трансформация
на главните компоненти (PCA) посредством разлагане по особени стойности (Jolliffe 2002). При
разлагането на особени стойности, всички компоненти на Х се изчисляват едновременно
T

=

P
T

V
D
U

X

=

T

,

(1)
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където U, D и V са матрици имащи специфични свойства: колоните на U (NхA) са собствени
вектори на XXT и са ортогонални, а диагоналните елементи на D (AхA) са особенни стойности и
квадратен корен от собствените стойности на XTX. Колоните на V(KхA) са собствени вектори на XTX
и също са ортогонални на U и V и са равни в случай, че X е корелационна матрица.

Фиг. 4. Прилагане на PCA върху хиперспектрално изображение.

Хиперспектралните изображения на храни (фиг. 4) X(x,y,λ) се състоят от две пространствени
размерности (x и y) и спектрална размерност (λ). За декомпозиране на 3-D масива за X чрез метода на
главните компоненти, то той първо трябва да се разгъне в 2-D матрица. Използвайки тази
разгръщаща операция, метода интерпретира всеки пиксел като отделен независим обект от своя
съсед. Такова вариационно - ковариационно структурно разлагане на спектралната матрица
позволява извличане и класифициране на спектрални характеристики за всеки пиксел независимо от
тяхното пространствено разположение
В табл. 1 са представени получените експериментални резултати от обработка на
хиперспектрални изображения чрез тази реализация по стандартни алгоритми реализирани на
програмен език C за микропроцесор TMS320DМ642 (Gonzalez et al., 2008, Texas Instruments, 2003).
Табл. 1. Резултати за машинна обработка
Алгоритъм
Предварителна
обработка (ниско
честотна филтрация)
Редукция на признаци
(PCA)

Време за обработка в двупроцесорния модул
време/кадър
кадър/секунда
0.028 сек.

35.71

0.035 сек.

28.57

Заключение
Реализираната микропроцесорна система на база два TMS320DМ642, позволява разширение
чрез видео портове и високоскоростна обработка (5760 милиона инструкции за секунда) на
хиперспектрални изображения на храни. Микропроцесорната система на база TMS320DМ642
позволява въвеждане на изображения в Matlab, което е важно предимство за последваща обработка
за реализация на цялостно система за окачествяване и възможност на настройки. Интегрирането на
цифровият сигнален процесор TMS320DМ642 чрез PCI интерфейс към компютър позволява разделяне
на задачите за окачествяване на храни.
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Abstract: Acquisition and processing of hyperspectral images requires precise positioning food products.
The paper reports on an authentic solution of a microprocessor system for microsteps control of processing
line for objective quality food evaluation. Discussed are the advantages of this microsteps control. The
author suggests a structure of microprocessor system for microsteps control. Original author solutions for
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objective contactless quality food evaluation by hyperspectral image processing.
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Въведение
В последните години се появиха нови перспективни технологии за окачествяване на храни на
база обработка на хиперспектрални изображения. От начина на подаване и движение на храните за
окачествяване зависят много важни параметри на хиперспектрални изображения като пространствена
резолюция на изображението и скорост на формиране на хиперспектралното изображение (Колев,
2012). Това налага специфични изисквания към задвижваните модули, като равномерно и плавно (без
тласъци и вибрации) движение на поточни ленти за обективно окачествяване. Целта на разработката
е да представи авторско решение на цялостна система за микростъпково управление на поточна
линия за обективно окачествяване на храни. Избрани са елементи на електромеханичната система,
след което е синтезирано микростъпково управление на база специализирани интегрални схеми.
Материали и методи
Реализация на задвижването на поточна линия за обективно окачествяване на храни е на база
стъпково задвижване. Това позволява сравнително висок въртящ момент при малки физически
размери каквито са съвременните изисквания към хардуерните платформи за определяне качеството
на хранителни продукти (Колев, 2013). Освен това задвижването от този тип позволява да се
реализира линейно сканиране за получаване на хипер-спектрални изображения на хранителни
продукти. Стъпковото задвижване осигурява точно позициониране на обекта при сканиране и
възможност за лесна промяна на стъпката на сканиране. Опростената и надеждна конструкция е друг
фактор за избора на задвижване на база стъпков двигател (Кенио, 1987).
На фиг. 1 е показана схема на механичната конструкция на поточната линия за окачествяване.
Тя е направена с полиамидни валяци и PVC лента за хранителни цели.

317

Фиг. 1 Схема на механична конструкция на конвейер за окачествяване на храни

На база тази конструкция се избира тип и размер на стъпковия двигател, позволяващ
задвижване на заготовките от храни. Изходните данни за избора са:
Обща маса на хранителните заготовки и лентата m1 = 4 kg
Диаметър на валяците D = 70 mm
Маса на валяка m2 = 0.2 kg
Коефициент на триене на хранителните заготовки μ = 0.06
Коефициент на ефективност на конвейера с валяци η = 0.9
Дължина на хранителна заготовка l = 220 mm
Време за сканиране на хранителна заготовка t = 1 s
Резолюция θs = 1.8 градуса/стъпка
Изчисляват се последователно:
Броя импулси за придвижване на хранителна заготовка

l 360
⋅
= 200
πD θ s

A=

(1)

Честота на импулсите

A
= 200 Hz
t

f =

Скорост на въртене

NM = f ⋅
Сила

θs

360

(2)

⋅ 60 = 60 об / min

F = μ ⋅ m1 ⋅ g = 2.352 N

(3)
(4)

Статичен съпротивителен момент

TL =

F .D
= 9.147.10- 2 N . m
2.η

(5)

Инерционен момент на лентата и заготовката
2

J m1

⎛π ⋅D ⎞
2
= m1 ⎜
⎟ = 0.0049 kg.m
⋅
π
2
⎝
⎠

(6)

Инерционен момент на валяците

1
J m2 = m2 ⋅ D 2 = 1.23 ⋅ 10- 4 kg.m2
8

(7)

Общ инерционен момент

J L = J m 1 + 2 ⋅ J m 2 = 5.145 ⋅ 10-3 kg.m 2

(8)

Ускоряващ съпротивителен момент

Ta = ( J 0 + J L ) ⋅

π .θ s ⋅ f 2
360

= J 0 ⋅ 628 + 3.233 N.m

Необходим въртящ момент на стъпковия двигател
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(9)

T = 2 ⋅ (TL + Ta ) = J 0 ⋅ 1256 + 6.65 N.m

(10)

На база изходните данни и изчисленията се избира стъпков двигател ( TM > T = 6.989 N . m )
тип FL86STH118-4208A (Changzhou Fulling Motor Company, 2012). Двигателят е с инерционен
момент J 0 = 2.7 ⋅ 10-4 kg.m 2 и въртящ момент TM = 8.5 N . m при биполярно свързване.
Определената електромеханична система позволява избор на схема за управление.
Блоковата схема на предлаганото стъпково управление е показана на фиг. 2. Стъпковото
задвижване се състои от стъпков контролер, силов драйвер и стъпков двигател.

Фиг. 2. Блокова схема на стъпково задвижване на конвейер за окачествяване на храни

На входа на стъпковия контролер постъпват управляващи сигнали от специализиран
компютър за посока на движение и брой стъпки. Стъпковият контролер изработва необходимите
изходни фазови напрежения за отработване на отделните стъпки от стъпковия двигател. В зависимост
от реализацията, стъпковият контролер може да изработва изходни напрежения, позволяващи
стъпковия двигател да работи в режим на цяла стъпка, полу-стъпка или микростъпка (фиг. 3).
φB

φA

Фиг. 3. Микростъпково задвижване

В режим на микростъпка се контролира посоката и амплитудата на тока през намотките на
стъпковия двигател, като всяка цяла стъпка се разделя на части. Отработването на стъпките се
осъществява чрез различни нива на напрежението подавано в даден момент към силовия драйвер.
Микростъпковото управление позволява по електрически път да се задават по-малки стъпки за
сканиране на храни. За да сме сигурни, че зададените микростъпки са отработени от стъпковия
двигател е реализирана обратна връзка чрез инкрементален преобразувател, закрепен на технологичната линия. По този начин можем да отчетем реалното придвижване на хранителните заготовки.
Силовия драйвер преобразува входните импулси, като изработва необходимите токове към
отделните намотки на двигателя за получаване на въртящ момент и завъртане на вала на стъпковия
двигател. Съществуват различни видове силови драйвери в зависимост от необходимия ток и
конструкцията на стъпковите двигатели. Биполярната паралелна конфигурация използва цялата
намотка и позволява добър въртящ момент при ниски скорости. Паралелното свързване на намотките
позволява по-ниска стойност на общата индуктивност в сравнение с биполярната серийна
конфигурация. Стъпковият двигател преобразува протичащия управляващ ток през неговите намотки
в пропорционално механично движение. Най-широко приложение при микростъпковото управление
намира драйвер с токово управление, използващ контролер на върховата стойност на тока (peak
current detecting controller).
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Резултати и обсъждане
Микростъпково управление на стъпков двигател е реализирано посредством интегралните
схеми TMC249 и ТМС401 на фирма Trinamic, Германия.
Ниската разсейвана мощност от интегралните схеми TMC249 (150 mW) и ТМС401 (75 mW) ги
прави оптимален избор за драйвери, където е необходима висока надеждност.
TMC249 е интелигентен токов микростъпков контролер за стъпкови двигатели с вградени два
броя 4 битови ЦАП (цифрово-аналогови преобразуватели). В TMC249 са интегрирани защити от късо
съединение, повишена температура, понижено и повишено напрежение (Trinamic Motion Control,
2005). TMC249 използва превключване с фиксирана честота и изработва превключващи сигнали за
двуфазови двигатели. Схемотехнически е реализирана възможността за плавно нарастване на тока
като отделна само-стабилизираща се вътрешна система. Този начин на управление спомага за
избягване на роторния резонанс при средни скорости. При ниски скорости режима на плавно
нарастване на тока се препоръчва да бъде изключен. Скоростта на превключване в TMC249 (от
16.7 kHz до 44.6 kHz) се задава чрез Cosc (от 1.5 nF до 560 pF). TMC249 може да се управлява
посредством SPI (Series Peripheral Interface). Данните подавани към SPI на TMC249 задават дискретно
стойността на тока и полярността му за двете намотки на двигателя. Освен това по този интерфейс
може да се получи информация за текущото състояние на контролера TMC249.
Знаейки начина за конфигуриране може да се реализират различни стъпки. В таблица 1 е
показана реализация за подобрена симетрична полустъпка.
Преобразувателя TMC401 (Trinamic Motion Control, 2007) преобразува сигналите
стъпка/посока в SPI дейтаграми управляващи стъпковия контролер TMC249. Чрез извода PD на
TMC401 контролира консумираната мощност. Ако на този извод се подаде ниско ниво токът през
мотора ще намалее до 25% от действителния ток, ако не е имало стъпка импулс за по-малко от една
секунда. Щом импулса за следваща стъпка се появи, токът ще нарасне до 100% отново. Променливо
нарастване на тока (mixed decay) може да бъде разрешено и забранено чрез извода MD.
Микростъпковата резолюция се задава чрез изводи RES0-RES3 в границите от 1 до 1/32.
Ако състоянието на извода OTPW е високо, това означава, че температурата на TMC249 е
достигнала стойност на прегряване 145 °C. За по-високо напрежение и големи изходни токове към
изходите на TMC249 се добавят външни специализирани драйвери например IR2103 като буфери към
силовите драйвери (мостовите схеми), комутиращи токът на отделните намотки на стъпковия
двигател.
Таблица 1. Реализация за подобрена симетрична микростъпка
а

b

MDA

CA3

CA2

CA1

CA0

PHA

MDB

CB3

CB2

CB1

CB0

PHB

1

+6

+14

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

2

+14

+6

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

3

+14

-6

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

4

+6

-14

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

5

-6

-14

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

6

-14

-6

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

7

-14

+6

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

8

-6

+14

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

Избрани са подходящи елементи на база препоръките на производителя на интегралните
схеми TMC249 и ТМС401 като са отчетени параметрите на избраният вече стъпков двигател
FL86STH118-4208A. На фиг. 4 е представена принципната схема на контролер за микростъпково
управление на поточна линия за обективно окачествяване на храни.
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Фиг.4. Принципна схема на контролер за микростъпково управление на поточна линия за обективно
окачествяване на храни
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На фиг. 5 е показано изменението на токовете през намотките на стъпковия двигател в режим
1/16 стъпка на управление от разработения контролер на база TMC249 и ТМС401.
От фиг. 5 се вижда, че контролерът на стъпковият двигател FL86STH118-4208A осигурява
нужната форма на сигнали за реализиране движението на конвейера.

Фиг. 5. Изменението на токовете през намотките на стъпковия двигател в режим 1/16 стъпка

Заключение
Предимства на предложеното микростъпковото управление на поточна линия за обективно
окачествяване на храни са плавното въртене и елиминирането на механични осцилации в целия
обхват на скоростта. Плавното въртене на двигателят позволява пълното му използване по въртящ
момент, както и липса на трептене и механично износване на въртящите се части на системата.
Реализираният контролер увеличава точността на стъпката и разделителната способност. Тази висока
резолюция на позициониране елиминира нуждата от скоростна кутия или редуктор в прецизни
системи за окачествяване на храни посредством линейни хиперспектрални системи.
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CARCASS CHARACTERISTIC OF CARP (CYPRINUS CARPIO L.) GROWNING IN DIFFERENT
PRODUCTION SYSTEMS
Liliana Hadjinikolova and Angelina Ivanova
Institute of Fisheries and Aquaculture, 248 V. Levski Str., 4003 Plovdiv
E-mail: hadjinikolova@abv.bg
Abstract: The carcass composition and output of carp (Cyprinus carpio L.), grown in different production
systems (earth type pond of Experimental Fisheries Base "Trivoditsi", IFA, Plovdiv, dam "Bistrica" - free
aquatic - aquatory and net-cages, dam "Kardjali“-net-cages) was investigated.
Comparative carcass characteristic of fish was performed on based the absolute and relative values of the
head, carcase, viscera, gills, fins and scales. It has been found that relative share of the edible parts of the
body of the studied groups of carp, in the range of 68.86-75.0 %. There is a trend for close relative values of
consumption output (77.66 - 81.48 %), with a difference of 5% between the results obtained, and 11 % for
carcass and canning industry output, for the studied groups of fish. The type of production system used carp
farming does not lead to significant differences in the consumption output.
Key words: carp, Cyprinus carpio L., carcass traits, output, production systems
Въведение
Хранителната стойност на рибата зависи както от нейният химичен състав и енергийност,
така и от усвояването на ядивната част от организма й. Към ядивните части на рибата се отнасят
предимно месото и развитите полови органи, а в някои случаи черният дроб (особено на треската),
главата и кожата на маломерните риби. Към неядивните части се отнасят люспи, перки, кости,
вътрешни органи, както и главата и кожата на едрите риби.
Ядивните части, които са основен елемент на калничната характеристика на рибата, в
зависимост от вида, възрастта и сезона съставляват 55 - 80 % от масата на рибата, като масата на
чистото месо на повечето риби, без кожата, съставлява средно 45 - 55 % (Кьосев, 1985). Установено е,
че относителният дял на трупа на шарана при средна жива маса от 900g е 56 - 59.3 %
(Хаджиниколова, 2008)
Изследвания свързани с кланичната преценка на шаран от различен морфологичен тип, и с
различен породен произход, са провеждани от Иванчева и Тодоров (1989) и Hadjinikolova and Grozev
(1996).
Интересът към изследванията с шаранът се определя от факта, че той е един от основните
стопанските видове риби, обект на сладководната аквакултура у нас. В специализираната литература
се срещат данни относно влиянието на системите на отглеждане и вида на фуража върху качеството
на месото и мастнокиселинния профил на липидите на шарана (Cirkovic et al., 2011; Trbovic et al.,
2011). Липсата на достатъчно научна информацията по отношение на влиянието на производствените
системи върху кланичните показатели на шарана мотивира настоящото проучване.
Във връзка с изложеното целта на изследването е да се направи сравнителна характеристика
на кланичните показатели и рандемана на шаран (Cyprinus carpio L.), отглеждан в различни
производствени системи.
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Материали и методи
За целите на изследването е изследван люспест шаран (Cyprinus carpio L.) с консумативни
(пазарни) размери, отглеждан в три производствени системи (землен тип басейн, язовири и мрежести
клетки), чиято характеристика е дадена в Таблица 1. Рибата е хранена със слънчогледов шрот и зърно
(землен басейн - РЕБ „Три водици”, ИРА Пловдив), с екструдиран фураж за риби и зърно - пшеница и
отсевки в съотношение 70:30 (свободна акватория - яз. „Бистрица”), с комбиниран екструдиран
фураж, при ниво на протеин 25 % и мазнини 12 % (мрежести клетки - яз. „Бистрица”, разположен
близо до София) и комбиниран гранулиран фураж, при ниво на протеин 33 % и на мазнини 8 %
(мрежести клетки - яз. „Кърджали”, в района на гр. Кърджали).
Таблица 1. Характеристика на изследваните производствени системи
Наименование

Площ
dka
m3
Дълбочина, m
Степен на
интензификация
на системата

Землен басейн
№ 10„Три водици” 2

Яз. „Бистрица”свободна
акватория

Яз. „Бистрица”мрежести
клетки

Яз. „Кърджали”мрежести
клетки

45
58 500
1.3
полу-интензивно
отглеждане
на шарана

204
714000
3.5
полу-интензивно
отглежданена
шарана

80
320000
4.0
интензивно
отглеждане
на шарана

156
936000
6.0
интензивно
отглеждане
на шарана

По време на експеримента един път месечно, в периода май-октомври 2012 г., са отчитани
физико - химичните параметри на водата в наблюдаваните водоеми. Стойностите на температурата и
водородният показател на водата, и на разтворения в нея кислород, са в технологичните норми за
шаранови риби, обезпечаващи нормални условия за отглежданият вид.
За изследване са вземани представителен брой риби по случайния избор. Извършено е
индивидуално определяне на процентът и съотношението на ядивните и неядивните части на тялото
чрез индивидуална кланична преценка по 7 признака: чрез тегловно измерване на абсолютните (g) и
относителните (% от масата) стойности на отделните части на тялото на рибата: маса на тялото (g);
глава (без хриле) (g и %), труп (g и %), вътрешности (общо) (g и %), люспи (g и %), хриле (g и %),
перки (g и %). Определен е рандемана на изследваните групи риби при прилагане на следните
изчисления (в g и в % от масата): кланичен рандеман = масата на рибата - (люспи + вътрешности);
консумативен рандеман = масата на рибата - (люспи + вътрешности + хриле); рандеман за
консервната промишленост = масата на рибата - (люспи + вътрешности + глава).
Резултати и обсъждане
Масата на ядивните и неядивните части на изследваните групи шаран (люспеста форма),
изразени в средни абсолютни (g) и относителни стойности (%), са отразени в Таблица 2.
Данните за отделните части на тялото на рибите сочат, че относителната маса на главата при
изследваните групи риби варира от 13.47 % (садки яз. „Бистрица”) до 18.30 % (РЕБ „Три водици”).
Относителната маса на трупа е в границите от 50.56 % (РЕБ „Три водици”) до 58.55 - 59.65 % (садки
яз. „Бистрица” – акватория яз. „Бистрица”). Различията в относителните стойности на проследяваните
показатели се отразява на относителния дял на ядивните части за отделните групи риби. Като цяло
количеството на ядивните части за шарана (глава + трупче) на двулетна възраст с маса до 810 - 1533 g
е в границите на 68.86 % - 75.00 %, с вариране в стойностите от 8 %. Отчетените данни са близки до
сочените в изследванията на Чиркович (2002) и Хджиниколова (2008).
Относителната маса на вътрешностите на изследваните групи шаран е в границите на 10.97 - 15.60 %
(акватория яз. „Бистрица” - РЕБ „Три водици”). По отношение на хрилете на рибите отчетените
относителни стойности са близък порядък от 2.15 % - 2.16 % за садки яз. „Кърджали” и садки яз.
„Бистрица” до 2.34 % за свободната акватория на яз. „Бистрица” и землен басейн РЕБ “Триводици“.
Диференциацията в относителните стойности, отчетени за перките на рибите, е в границите
съответно от 2.65 % садки яз. „Кърджали” до 4.08 % за акваторията яз. „Бистрица”. Относителните
стойности, отчетени за люспите на шарана, варират от 3.89 до 4.40 % (садки яз. „Кърджали” - РЕБ
„Три водици”).
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Таблица 2. Средни стойности на ядивните и неядивните части на шаран (g / % от масата*) от ферми с
различна система на отглеждане
Показатели
(n=10)

Басейн
Бас. 10/РЕБ
„Три водици” 2

Производствени мощности
Язовир
Садкови установки
яз.
яз.
яз.
„Бистрица”
„Бистрица”
„Кърджали”

Маса, (g)

1159

909

810

1533

Глава

212.1
18.30*
586.0
50.56*
180.8
15.60*
27.1
2.34*
41.2
3.55*
51.0
4.40*

139.6
15.35
542.2
59.65
99.7
10.97
21.3
2.34
37.1
4.08
36.9
4.06

109.1
13.47
474.3
58.55
117.4
14.49
17.5
2.16
31.6
3.90
35.1
4.33

237.1
15.47
904.1
58.98
229.0
14.94
33.0
2.15
40.7
2.65
59.7
3.89

Труп
Вътрешности
Хриле
Перки
Люспи

В Таблица 3 са посочени средните абсолютни (g) и средните относителни стойности (%) на
кланичния рандеман, консумативния рандеман и рандемана за консервната промишленост.
Относителните стойности на кланичния рандеман на групите шаран, отглеждан в
полуинтензивна система в свободната акватория на яз. „Бистрица” и в землен тип басейн (РЕБ „Три
водици”) са в границите на 80.0 % - 86.91 %, докато стойностите, отчетени за групите риби,
отглеждани в садки варират от 77.44 (садки яз. „Бистрица”) до 81.16 % (садки яз. „Кърджали”).
Таблица 3. Средни стойности на рандемана на шаран от ферми с различна система на отглеждане (g / %
от масата*)
Рандеман
(n=10)

Кланичен
Консумативен

За консервната
промишленост

Басейн
Бас. 10/РЕБ
„Три водици” 2

Производствени мощности
Язовир
Садкови установки
яз.
яз.
яз.
„Бистрица”
„Бистрица”
„Кърджали”

927.2
80.0*
900.1
77.66

790.0
86.91
740.7
81.48

627.3
77.44
639.8
78.98

1244.2
81.16
1211.2
79.00

715.1
61.70

543.4
59.78

548.2
67.67

1007.2
65.70

Относителните стойностите на консумативния рандеман (77.66 % - 81.48 %) са аналогични и
следват същата закономерност. Диференциацията в относителните стойности, отчетени за рандемана
за консервната промишленост, е в границите съответно от 59.78 % за акваторията яз. „Бистрица” до
67.67 % садки яз. „Бистрица”. Резултатите са съпоставими с тези получени от Хаджиниколова (2008)
при изследване на шарана.
Анализът на данните от изследванията сочат, че стойностите за ядивните части на тялото на
шарана с консумативни размери са близки до сочените от Кьосев (1985) и Хаджиниколова (2008).
Като цяло изчисленията относно рандеманите очертават тенденция за близки стойности, с
разлика до 5 % между получените резултати, за консумативния рандеман, и до 11 % за кланичния и
за консумативната промишленост рандеман, за изследваните групи риби. Въз основа на тези
резултати може да се заключи, че видът на използваната система на отглеждане на шарана не води до
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съществени различия в консумативния рандеман. Това е в синхрон и с изследванията на Dragana et
al., (2012), които отчитат, че върху рандемана на рибата влияние оказва видът й.
Заключение
Направена е кланична преценка на на шаран с пазарни размери, отглеждан в различни
производствени системи (землен басейн, язовири, мрежести клетки) въз основа на абсолютните и
относителните стойности на главата, трупче, вътрешности, хриле, перки и люспи.
Установено е, че относителният дял на ядивните части на тялото на изследваните групи
шаран, е в границите на 68.86-75.0 %.
Очертава се тенденция за близки относителни стойности на консумативния рандеман (77.66 81.48 %), с разлика до 5 % между получените резултати, и до 11 % за кланичния и за консумативната
промишленост рандеман, за изследваните групи риби. Видът на използваната система на отглеждане
на шарана не води до съществени различия в консумативния рандеман.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF RIBBING, SPEED AND TEMPERATURE OF THE AIR ON THE
SURFACE OF TEMPERATURE ABSORBER AIR COLLECTORS FOR DRYER
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Abstract: Attached are the possibilities for the use of solar radiation in the dryer for fruits and vegetables.The
theoretical study was made for absorber air collector made of aluminum or copper plates (ribs). Studies were
conducted to the heat flow density qW  800W / m2 и qW  500W / m2 .The calculations are made under the
following conditions: air temperature at the inlet of the absorber (θв-х) is changed in the range of 20÷60°С with
step 5К and the velocity of air in the absorber vв-х=(0,5÷6)m/s. Studied is the influence of temperature on the
ribbing. Analyze the heat transfer coefficient for the following cases of convection - laminar movement
accompanied with free convection and fluid flow in the transition zone. Determined the temperature of the
surface of the equation for the convective heat transfer. Established following dependencies for both heat flow
density, that the maximum temperature of the surface of the absorber was prepared at an air temperature of 60 °
C and increasing the speed of the air reduces the surface temperature.

Key words: temperature of surface, dryer, absorber, air temperature, heat transfer coefficient
Увод:
Потенциалните приложения за оползотворяване на слънчевата енергия могат да се групират в две
основни направления – производство на топлинна енергия и електроенергия. Към първата група се
отнасят: затопляне на вода за битови и промишлени нужди, пасивни слънчеви системи (енергоефективна
архитектура) и сушене на продукти (с въздушни слънчеви колектори). За производство на
електроенергия обикновено се използват фотоволтаични преобразователи. Другите приложения на
слънчевата енергия (слънчево охлаждане, опресняване на морска вода, слънчеви басейни, разлагане на
вода и др.) засега имат само теоретично значение за условията в нашата страна.
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Абсорберът е основен функционален елемент на плоския слънчев колектор. Попадащата върху
неговата повърхност слънчева радиация се превръща в топлинна енергия, която посредством
топлоносител се пренася за акумулиране или непосредствено използване. Затова от голяма важност за
добрата работа на слънчевият колектор са характеристиките на повърхността на абсорбера.
Познаването на теоретичната температура на повърхността на абсорбера в зависимост от
температурата на въздуха, скоростта на въздуха и стъпката между ребрата дава възможност да се
предложи конструкция с оптимални размери и е база за управление на процесите в слънчевият колектор
(Спасов К и др.. 1988)
Материали и методи:
Изследването на връзката между температурата на повърхността на абсорбера, скоростта на
въздуха и радиационния поток е направено аналитично (Раичков, Г. 2011).
Анализът е проведен за следните условия: температура на въздуха в абсорбера θв-х=20÷60°С,
скорост на въздуха в абсорбера wв-х = 0,5÷6 m/s. Теоретично изследване е изработен от алуминиеви и
медни пластини (ребра) на абсорбера. Изчисленията за определяне на температурата на повърхността на
абсорбера са на базата на следните зависимости:
1) Термичното съпротивление на топлопроводност за алуминиеви и медни ребра е пренебрежимо
 ребро 0,35.103

 0,0015.103 m2 K / W за
малко
(
алуминиеви
ребра;
 ребро
230

 ребро 0,35.103

 0,0009.103 m2 K / W за медни ребра);
 ребро
380
2) Плътността на топлинният поток (радиационен) qW за целият абсорбер е постоянна;
3) Температурата на въздуха на входа на абсорбера (θв-х) остава постоянна по цялата дължина на
абсорбера;
4) За избраният температурен интервал (20÷60°С), температурата на въздуха се променя със
стъпка 5К;
5) За избраният скоростен интервал (0,5÷6 m/s), скоростта на въздуха се променя със стъпка 0,5
m/s.
За всяка стойност на плътността на радиационният поток qW  500W / m2 и qW  800W / m2 е
определена температурата на повърхността на абсорбера, в следния ред:
1) Определя се еквивалентният диаметър за всяка група ребра с различна стъпка между тях
dекв 

4S
,m
P

(1)

Всички ребра имат една и съща височина h=20 mm и дебелина на пластината δ=0,35 mm, от която са
изработени. Разгледани са следните групи ребра според стъпката между тях:
I група ребра със стъпка между t=40 mm и броят канали, които се получават е три;
II група ребра със стъпка между t=30 mm и броят канали, които се получават е четири;
III група ребра със стъпка между t=20 mm и броят канали, които се получават е шест.
2) Отчетени са топлофизичните характеристики за всяка изчислителна температура на въздуха
(Кименов, Г. и др. 2011);
3) Определен е критерият на Рейнолдс
w .d
(2)
Re f ,d  в  х екв
 вх
Спрямо критерият на Рейнолдс са възможни следните случаи на конвективен топлообмен:
 ламинарно движение придружено със свободна конвекция;
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 преходен режим;
 турбулентен режим.
4) Определено и изчислено е критериалното уравнение за:
 случай на конвективен топлообмен при течението на въздух в преходната област:
0,43
Nu f ,d  0,008.Re0,90
. l
f , d Pr f

(3)

където  l е коефициентът, който описва влиянието на дължината на канала върху интензивността на
топлообмена.
 случай на конвективен топлообмен при течението на въздух в турбулентната област:
(4)
Nu f ,d  0,018.Re0,80
f , d . l
5) Определен е коефициента на топлопредаване α



Nu

.
f ,d в  х
d
екв

(5)

6) Определена е температурата на повърхността от уравнението за конвективният топлообмен:

пов 

qW



 в  х

(6)

7) Тъй като температурата на повърхността е търсената величина, а тя участва в критерия на
Грасхоф за конвективен топлообмен при ламинарно движение придружено със свободна конвекция, за
тези случаи е приложен метода на последователните приближения за нейното определяне.
7.1) На първо приближение е приета температура на повърхността на ребро близко до очакваните
стойности.
3
g. .в  х   пов  .dекв
7.2) Определен е критерият на Грасхоф Grf ,d 
. Решено е критериалното
2



уравнение по отношение на Nu f ,d
0,1
Nu f ,d  0,147.Re0,33
f , d .Grf , d . l

(7)

7.3) Изчислен коефициента на топлопредаване α аналогично на т.5. Определена е температурата
на повърхността от уравнението за конвективният топлообмен. Решението се повтаря до грешка в
температура на повърхността по-малка от 3 %.
Резултати и обсъждане:
Резултатите от получените стойности на температурата на повърхността в зависимост от
температурата и скоростта на въздуха са дадени в табл. 1 и табл.2.
От таблиците се вижда, че независимо от температура на въздуха с увеличаването на скоростта
му, температурата на повърхността за различните стъпки между ребрата се различава незначително.
Разликата в температурата на повърхността за дадена скорост и температура на въздуха, в областта на
преходният режим е под 1,5%. Само за режими в областта на ламинарното течение придружено със
свободна конвекция, изчислената температура на повърхността за дадена скорост и температура на
въздуха се променя в границите от 6 до 8 % при qW  500W / m2 , а при qW  800W / m2 границите са от 6,5
до 8,4 %.
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Таблица 1. Зависимост на температурата на повърхността от скоростта и температурата на въздуха при

qW  500W / m2
θв-х=20°C

θв-х=40°C

θв-х=60°C

θпов

θпов

θпов

w,
m/s

при
t=40
mm

при
t=30
mm

при
t=20
mm

при
t=40
mm

при
t=30
mm

при
t=20
mm

при
t=40
mm

при
t=30
mm

при
t=20
mm

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

125,5
105,7
82,1
67,9
59,2
53,3
49,0
45,7
43,1
41,0
39,3
36,8

121,8
102,6
81,4
67,4
58,8
52,9
48,6
45,4
42,8
40,8
39,1
37,6

115,5
97,6
84,3
66,5
58,1
52,3
48,1
44,9
42,4
40,4
38,7
37,3

146,6
126,5
116,6
90,5
81,3
75,0
70,5
67,1
64,3
62,1
60,3
58,8

142,8
123,5
113,9
89,9
80,9
74,7
70,2
66,8
64,1
61,9
60,1
58,6

136,5
118,4
109,4
89,0
80,1
74,0
69,6
66,3
63,6
61,5
59,7
58,2

167,8
147,6
137,5
112,9
103,3
96,7
92,0
88,4
85,5
83,2
81,3
79,7

164,0
144,5
134,8
112,4
102,8
96,4
91,6
88,1
85,2
83,0
81,1
79,5

157,6
139,3
130,2
124,4
102,0
95,7
91,1
87,5
84,8
82,5
80,7
79,1

Таблица 2 Зависимост на температурата на повърхността от скоростта и температурата на въздуха при

qW  800W / m2
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θв-х=20°C

θв-х=40°C

θв-х=60°C

θпов

θпов

θпов

w,
m/s

при
t=40
mm

при
t=30
mm

при
t=20
mm

при
t=40
mm

при
t=30
mm

при
t=20
mm

при
t=40
mm

при
t=30
mm

при
t=20
mm

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

181,8
151,4
119,3
96,7
82,7
73,2
66,3
61,1
56,9
53,6
50,8
46,9

176,1
146,7
118,3
95,8
82,0
72,7
65,8
60,6
56,6
53,2
50,5
48,2

166,5
139,0
118,5
94,4
80,9
71,7
65,0
59,9
55,9
52,6
49,9
47,7

203,5
172,7
157,5
120,8
106,1
96,1
88,8
83,3
78,9
75,4
72,5
70,0

197,7
168,0
153,4
119,9
105,4
95,5
88,3
82,8
78,5
75,0
72,2
69,7

188,0
160,2
146,4
118,4
104,2
94,4
87,4
82,0
77,8
74,4
71,6
69,2

225,4
194,3
178,9
144,7
129,3
118,8
111,2
105,4
100,8
97,1
94,1
91,5

219,5
189,6
174,7
143,8
128,5
118,2
110,6
104,9
100,4
96,7
93,7
91,2

209,7
181,6
167,7
158,8
127,3
117,1
109,7
104,1
99,6
96,0
93,1
90,6

θпов

Преходът от ламинарно движение придружено със свободна конвекция към преходен зависи от
стъпката между ребрата, скоростта и температурата на въздуха. Турбулентен режим се наблюдава само
при оребряване със стъпка 40 mm и за двете плътности на топлинният поток при температура на въздуха
20 и 25°C.
Графичното представяне на зависимостта на температурите на повърхността на абсорбера от
скоростта и температурата на въздуха са дадени на фиг. 1 и 2.
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Фиг. 1. Зависимост на температурите на повърхността на абсорбера от скоростта при стъпка 40 mm и

θпов
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Фиг. 2. Зависимост на температурите на повърхността на абсорбера от скоростта при стъпка 40 mm и
qW  500W / m2
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Заключение:
Получените резултати показват, че стъпката между ребрата влияе само при скорости на въздуха
до 1 m/s за всички температура на въздуха. С увеличаване на скоростта на въздуха влиянието на
оребряването намалява. Най-малка разлика между температурата на повърхността на абсорбера се
получава при температурата на въздуха 60 °C . При ламинарен режим придружен от свободна конвекция
за всички температури на въздуха, повърхностната температура се влияе от стъпката между ребрата.
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Abstract : Pilot studies have been conducted on the potential characteristics of PVT-panel for
recovery of heat generated in the air systems to refresh the air in heated areas.
Results were obtained for the intensity of solar radiation in the vertical plane, generating electricity,
heat flux generated at the rear surface of the panel, and the temperature of the environment and the surface
of the panel.
Key words: PV modules, solar air heating, PV/T Panels
Въведение:
Хибридната слънчева система PVT (PV/thermal solar system) за производство на електричество
и топла вода/въздух е комбиниране на едно място възможностите на фотоволтаиците за
преобразуване на слънчевата в електрическа енергия и на слънчевите колектори, преобразуващи тази
енергия в топлинна. Особеност на PV панелите е намаляване на тяхното к.п.д с увеличение на
температурата, с около 0,5% на градус. За висока енергийна ефективност при преобразуване на
слънчевата енергия в електрическа са необходими условия на едновременно обилна слънчева
радиация и ниска околна температура, което рядко се случва в природата. При хибридните слънчеви
системи PVT, фотоволтаичният модул постоянно се охлажда, като отдава своята температура на
топлоносителя, протичащ през термалния колектор, монтиран зад него, при което те работят с
оптимална ефективност. Обединението на двете системи позволява и спестяване на площ, особено
рационално при ограничени жилищни площи, използвайки покриви, стени, на които се монтират.
В този хибриден PVT модул, фотоволтаика (PV модула) може да бъде изграден от моно кристален, поли- кристален, или от аморфен силиций и др., а термалните колектори да са въздушни,
или течни (флуида в тях да е течност), с концентратори или без концентратори (плоски) на
слънчевата енергия, с или без покриване.
Използваните PVT модули могат да се разделят на такива с:
²
течни термални колектори;
²
въздушни;
²
с концентратори или без;
²
вентилирани с цел използване на топлия въздух.
PVT колекторите могат да са покрити, или не, със стъкло. От няколко години широко се
използват неостъклените колектори на израелската фирма Millenium ElectricT.O.U [5]. В [3] е
направен обзор на фирмите на пазара в настоящия момент профилиращи се в тази област.
Широко разпространен начин за повишаване к.п.д на обикновения термоколектор е
използването на спектрално селективен абсорбер. Той трябва да има висока абсорбция на слънчевите
лъчи и ниско емитиране на дълговълновите термични излъчвания [2,6].
В повечето случаи PV панела е покрит със стъкло, което има високо емитиране на топлинни
излъчвания, около 90%.Това води до по-високи топлинни загуби, в сравнение с конвенционалните
слънчеви топлинни абсорбери. Използват се покрития върху стъклото, които рефлектират върху
инфрачервената (IR) част от спектъра (отговорни за генерирането на топлинна енергия от панела),
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като остава прозрачна за видимата част (VL) от слънчевия спектър (отговорна за генерираната
електроенергия).
С оптималната си компановка и висока енергийна ефективност PVT системите допринасят за
постигане на дългосрочни цели в използване на възобновяемата енергия в обществено-битовия
сектор и в промишлеността. Чрез PVT системите се добива екологично чиста електрическа енергия и
се намалят емисиите на въглероден диоксид – един от газовете причинители на парниковия ефект.
1. Състав на PVT система
1.1 Фотоволтаичен (PV) модул и неговите основни параметри
Фотоволтаичният модул се получава при последователно, паралелно или смесено свързване
на определен брой фотоелементи. Опростената еквивалентна схема на един фотоелемент е показана
на фиг.1а [1,3].

(а)

(б)

Фиг.1. Еквивалентна схема (а) и волт-амперна характеристика на фотоелемент (б)

Уравненията за изходния ток
и напрежение
еквивалентната схема показана на фиг.1а, са следните [1, 5]:
éq
ù
I PV = I Ph - I S {expê (U PV + I PV RS )ú - 1}
ë kT
û
é kT æ I Ph - I PV
ù
ö
U PV = ê ln çç
+ 1÷÷ - I PV RS ú
IS
ø
ëê q è
ûú

на фотоелемента, изведени от
(1)
(2)

Където
е светлинно генерираният фототок, e обратният топлинен ток на диода, е
зарядът на електрона,
е константата на Болцман,
е абсолютната температура,
е
последователното съпротивление на фотоелемента. От (1) и (2) се вижда по-голямата температурна
зависимост на генерираното напрежение
от фотоелемента, в сравнение с температурната
зависимост на тока
.
Електрическата мощност също е температурно зависима, т.к. :
,
(3)
Коефициентът на полезно действие h ел на PV панела, произвеждащ ел.енергия (или мощност
за единица време
), се изчислява по формула:
PEL
h ел =
.100, [% ] ,
(4)
APV .I SOL
където
e площ на PV панела,
а
е интензитет на слънчевото облъчване или осветеност.
На базата на уравненията (1) и (2) е построена теоретичната волт-амперна характеристика
(ВАХ) на фотоелемента, показана на фиг.1б. С
е означен токът на късо съединение, с
е
означено напрежението на празен ход, с
е означен токът на максималната мощност, а с
е
означено напрежението на максималната мощност.
1.2. Топлинен генератор
Промяната в температурата на фотоелемента се дължи не само на промяна в околната
температура, но и на промяна в интензитета на слънчевото облъчване
. Тъй като само малка част
от слънчевото облъчване на PV клетката (респективно панела) се преобразува в електричество
(изведено на изводите на панела напрежение
), по-голямата част от слънчевата енергия се
абсорбира и преобразува в топлина. Ефективността на генерираната топлина се повишава при
използването на спектрално селективен абсорбер.Той трябва да има висока абсорбция на слънчевите
лъчи и ниско емитиране на дълговълновите термични излъчвания. За да се намалят загубите на IR
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(infrared radiation) от слънчевия спектрален състав - основен причинител на генерираната топлина от
панела, може да се премахне стъкленото покритие върху него. Естествено, трябва да се отбележи, че
едно по-продължително използване на отворена PVT система в реални условия не е препоръчително,
поради влиянието на влагата и дегенерацията (по-бързо остаряване) на контактните връзки между
отделните PV клетки.
Обикновено отвеждането на топлината е по канали (серпентини), при което се получава
температурен градиент върху PV панела на местата, под които се намират топлопреносните канали.
Затова при възможност за изграждане на собствен панел (а не използване на готов) се препоръчва
паралелно свързване на отделните фотоелементи (поради пренебрежимата зависимост на тока
от
температурата T [1]).
Топлинният поток Q PV , отвеждан от задната стена на панела, според закона на Фурие–
Дюамел e:
QPV = -a .ÑT , [W]
където топлинния градиент ÑT = T PV - T0 , а
- температура на околната среда (външна температура);
- температура на повърхността на PV-панела (задна стена);
a - коефициент на топлопредаване (задна стена на PV/T-панела – въздух), отразяващ
топлинните загуби.
Термичният к.п.д се изразява чрез :
Q
h q = PV .100, [%]
I SOL
2. Практическа реализация на PVT лабораторен прототип
Предварителните измервания бяха извършени върху лабораторен PVT прототип представен
на фиг. 1, изграден от монокристален PV панел CPV36M140 на фирмата Crane, с номинална мощност
Р = 140W, номинално напрежение =17,2V, с открит гръб на панела. Размерите на панела са:
1490x670x40мм [4]. На лабораторният PVT прототип се извършиха замервания на генерираната
електрическа мощност
и на топлинния поток Q PV , при различна околна температура
и
различна осветеност
, измервана от еталонна клетка с термосензор.
I SOL = 1000.E SOL .9,53 ,

където:

, [mV] са измерените стойности, а 9,53 е константата на сензора.

Топлината отделяна от панела се замерваше локално, в центъра - на гърба на панела, с
топломер (опериращ на принципа на диференциално измерване на температурата Т).
Q PV = E q .26,7 ,

където

, [mV] е стойността, измерена от апарата, а 26,7 е константата на сензора.

Изследванията бяха извършени в периода от 27 февруари до 2-ри април, при естествено
слънчево облъчване на PV панела.

Фиг. 1. Експериментална уредба на лабораторен PVT прототип
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3. Експериментални резултати
Данните от изследванията са представени в табличен вид и графично, във вид на
характеристики, показващи зависимостите на PEL ; Q PV ; h ел ; h q ; a от
и
.

са показани на фиг. 2. Характеристиката PEL = f (I SOL ) има
нарастващ характер, като тази тенденция е по-ясно изразена в началната област. PEL нараства почти
двойно (от 47W до 82W), при изменение на интензитета на слънчевото облъчване
на панела от
2
467 до 639 [W/m ]. Коефициентът на полезно действие h ел следва същата тенденция на нарастване с
Зависимостите на PEL и h ел от

. Естествено, тази тенеденция на нарастване на Pел и h ел би била по-рязко
увеличаване на
изразена при слънчеви дни, с високи стойности на интензитета на слънчевото облъчване и вграждане
на топлинен конвектор под панела.
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10,0
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åë
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Is ol, [W /m2 ]
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31,4

30,0

24,2

24,9

14,2
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524

24,1

0,0

0,0
467

0

25,1

10

4,0

5,0

23,5

P ел

60

to

Фиг.2. Изменение на PEL и h ел от I SOL

Фиг.3 Изменение на PEL и h ел от

В табл.1 може да се проследи как зависят PEL и h ел от

. На фиг.3 е показана графично

зависимостта на h ел от
. Забелязва се нейния нарастващ характер при изменение на температурата
от 14
до 30 , като след 30
има задържане на нарастването. При подходящи температурни
промени над 40 ще се забележи дори изразена тенденция на намаляване на h ел , ако не се отведе
отделената топлина. Подобна е и тенденцията на промяна на PEL .
Измененията на топлинния поток Q PV и на термичния к.п.д h ел , в зависимост от интензитета
на слънчевото облъчване
и температурата
, са отразени също в табл.1. Тенденцията на
нарастване на Q PV е ясно изразена в началната област на характеристиката
, при
промяна на температурата на панела
от 6,8 до 24 , а над тези температури Q PV има тенденция
на слабо нарастване, показано на фиг.4.

4 0,0
3 0,0

100,0
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1 0,0
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к.п.д %
610

600

600

591

591

591

581

581

572

562

553

0
524

26,2

25,8

25,5

24,6

23,5

22,1
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Фиг.4 Изменение на Q PV и h q от
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IS OL

Фиг.5 Изменение на Q PV и h q от I SOL

h q , [% ]

1 00,0

350,0

Има тенденция за леко нарастване на Q PV и h q (с малки флуктуации) при увеличаване на
интензитета на слънчевото облъчване
, показано на фиг.5. Тези резултати биха могли да бъдат
обяснени, от една страна, с липсата на селективно спектрално покритие върху стъклото на
лабораторния прототип, което неминуемо би засилило тенденцията на по-силно нарастване на Q PV , а
от друга страна, с отсъствието на активно топлоотвеждане от PV панела.
Табл.1

Time
27Feb14
27Feb14
27Feb14
27Feb14
18 Mart
18 Mart
18 Mart
18 Mart
19Mart
19Mart
19Mart
20Mart
20Mart
20Mart
20Mart
02Apr
02Apr
02Apr
02Apr

t0

tpvt

0

0

C
9,29
8,1
9,22
9,91
25,56
25,69
25,38
25,56
20,5
21,81
23,13
19,38
19,63
20,19
20,38
8,1
9,22
9,91
10,41

11:17
11:20
11:56
12:41
11:18
11:40
11:54
12:24
10:30
11:15
12:05
10:54
10:58
11:05
11:23
11:20
11:56
12:41
13:50

Isol

QPV
2

C
24,7
23,45
25,07
25,57
37,16
37,54
38,29
38,79
31,41
35,23
38,85
29,66
30,54
31,41
32,29
23,45
25,07
25,57
24,7

W/m
600
600
619
639
619,45
628,98
628,98
638,51
552,74
600,39
609,92
571,8
571,8
581,33
590,86
600
619
639
629

2

W/m
244,3
213,0
242,5
260,6
173,55
157,53
176,22
234,96
181,56
216,27
234,96
141,51
138,84
173,55
173,55
213,0
242,5
260,6
273,8

Pel

hел

hq

a

W
67,5
69
75
82
71
76
78
82
57,3
70
78
67
68
70
74
69
75
82
80

%
12,4
12,7
13,4
14,2
12,7
13,4
13,7
14,2
11,5
12,9
14,1
12,9
13,1
13,3
13,8
12,7
13,4
14,2
14,1

%
40,7
35,5
39,1
40,8
28,0
25,0
28,0
36,8
32,8
36,0
38,5
24,75
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представен електро (чрез енергията за единица време PEL ) и термо- енергийния потенциал (`чрез
топлинния поток Q PV ) на PV панела.
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Заключение
От направените предварителни измервания може да се заключи, че PV модулът произвежда
повече топлинна, отколкото електрическа енергия. Това, при определени условия, от недостатък, би
могло да се превърне в предимство, ако се отчитат повишените потенциални възможности на панела
и се намери приложение на отделяната от него топлина за загряване (опресняване) на въздуха на
затворени помещения. Едновременно с отвеждането на отделената топлина от панела, се постига и
повишаване на произведената електроенергия, т.е. повишава се и к.п.д на PVпанела. Създаването на
специална система, за отвеждане на отделената топлина, би повишило цялостно ефективността на
хибридния PVT панел, което ще бъде предмет на по-нататъшни изследвания.
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Abstract: The Warehouse and transport operations in the production of brined cheeses occupy a central
place in the technological process as a final operations which form the last consumer quantities of the
product .
The fulfilled analysis on the state of the technological operations after closing of the finished product in the
used up to this moment metal or plastic boxes, shows that the fulfillment of an active control over the
ripening process and the formation of the flavor of the cheese is eliminated. The boxes used for these
operations make difficult the mechanization and automatization of the transport operations.
The possibility for using different consolidated units to conduct the processes of ripening cheese is analyzed.
The useage of closed containers for both steps - ripening and storage, and transport packages have positive
aspects - compactness, light weight (20 kg), ease of handling and more. There should be also taken into
account and some important negative points such as: the need for many transport operations, inability to
control production without affecting the integrity of the package, performance of many manual operations
and disposal of solutions with high salt, lactic acid, fat and protein. On the other side the net weight of the
product from the packaging varies very widely.
Based on the comparative analysis of the used up to now high volume modes of ripening, storage and
transportation of brined cheese is proposed formulation of the combined container system technology and
transport.
Key words: containers, ripening and storage cheese
Въведение
Складово-транспортните операции при производството на саламурени сирена заемат основно
място в технологичния процес, като финални операции по формирането на крайните потребителски
качества на продукта (Денков, 1980).
Към момента при технологичните операции при производство на саламурени сирена след
затварянето на готовия продукт в използваните до сега метални или пластмасови кутии, изключва
активното контролиране на процесите на зреенето и формирането на вкуса и аромата на сиренето
(Едгарян М. и кол., 2011, Alichanidis E. et al., 2008, Cakmakci S. et al., 2008.). Ползваните за тези
операции кутии затрудняват механизирането и автоматизирането на транспортните операции.
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В екологичен аспект отработените солови разтвори представляват съществени утежняващи
работата на пречиствателните съоръжения агенти и силни замърсители при попадане в околната
среда, с които е необходимо да се осъществят съответстващи мерки за тяхното оползотворяване.
Материали и методи
Проведен е сравнителен критичен анализ на използваните опаковки и системи за провеждане
на зреене и съхранение на саламурени сирана, както и възможностите при тяхното транспортиране.
Сравнени са използваните до момента методи за осоляване и зреене, както и опаковките и
апробираните контейнери, използвани при традиционното производство и разработената нова
контейнерна система за осоляване, зреене, съхранение и транспортиране по иновационен метод.
Резултати и обсъждане
Анализирана е възможността за ползване на различни окрупнени единици за провеждане на
процесите на зреене на саламурените сирена. Използването на затворените опаковки за двата етапа –
зреене и съхранение, и като транспортни опаковки притежават положителните страни – компактност,
малко тегло (20 kg), удобство при манипулиране и др. Освен това трябва да се отчетат и някои
основни недостатъци: необходимост от много транспортни операции, невъзможност за контрол на
продукцията без нарушаване целоста на опаковката, извършване на много ръчни операции и
изхвърляне на разтвори с високо съдържание на сол, млечна киселина, мазнини и белтъчини. От
друга страна нетното тегло на продукта от опаковката варира в много широки граници.
Предпоставките за разработването на контейнерната система за осоляване, зреене, съхранение
с възможност и за транспортиране в същите контейнери на саламурени сирена се свързват, в повечето
случаи с използването до момента на малогабаритен амбалаж за еднократна употреба, като това найчесто са метални или пластмасови кутии с вместимост 16 dm3. До момента при производството на
саламурени сирена в значителна степен преобладава ръчният труд, особено при манипулациите
свързани с многоредовото подреждане след затварянето на кутиите и ротирането им до 15 ÷ 20 ден по
време на зреенето.
Използваната и в момента технология за производство на саламурени сирена с комбинирано
осоляване за разлика от тази с водно осоляване изисква по-малко време, но въпреки това краткото
водно осоляване в случай на комбинация със сухо осоляване изисква време 10 ÷ 12 h.
Херметически затворените опаковки по време на зреенето и съхранението не позволяват
ефективно контролиране на осоляването и киселинността. Създават се и предпоставки за развитие на
странична микрофлора, а също така и трудно осъществяване на превенция на един от възможните
основни недостатъци – ослизяването.
Еднократното използване на саламурата за зреене и съхранение (средно количество 120 ÷ 150
dm3 за един тон готов продукт) за година представлява значим финансов разход и създава не малко
екологични проблеми.
Развитието на технологията за получаване на саламурени сирена води и до въвеждане на
контейнерно зреене чрез използване на пластмасови контейнери с вместимост от 600 dm3 (Денков,
1980) в ИМП-Видин. Поради липсата на циркулация на соловия разтвор по време на зреенето и
множеството ръчни операции правят тази система неприложима при производствени условия.
Регистрирани са патенти за контейнерни системи (Nelles, 1987, Heidbreder еt al., 2004), при
които са въведени регенерация на соловия разтвор по отношение на замърсеност от едри белтъчни
частици и концентрация на натриевия хлорид. Тези системи не са пряко пригодени към получаването
на саламурени сирена, коети ограничава приложението им при нашите условия.
Разработен е и контейнер за сиренарски цели, който е в състояние да се разглобява, което го
прави мобилен при транспортирането на сирената (Ditter, 2005).
Направена е сравнителна оценка на контейнерните системи приложени от ИМП, по US
4815368 A и разработената от нас система. Основните резултати от нея са представени в таблица 1,
като са посочени ортицателните и положителнте въздействия или ефекти при прилагането на
съответните системи при производствени условия. От анализа на данните е видно, че единствено
разработената от нас система покрива по-голямата част от изискванията към тези решения, като
единствено по отношение на използването на ръчен труд се наблюдава слаб отрицарелен ефект,
поради това, че не е въведена роботизация. Пълната автоматизация и роботизация на този етап
неоправдано би оскъпила изработването и въвеждането в експлоатация на такъв вид система при
получаването на саламурени сирена.
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Таблица 1. Сравнителна оценка на контейнерни системи при получаване на саламурени сирена.
Характеристика
Постоянен контрол и регулиране на
температурата
Постоянен контрол и регулиране на
активната киселинност
Постоянен контрол и регулиране на
концентрацията на натриев хлорид
Ползване на ръчния труд
Качество на осоляването
Качество на зреенето
Възможност за транспортиране
Екологични предимства

ИМП
-

Контейнерни системи
по US 4815368 A нова система
+
+++

-

+

+++

-

+

+++

--+
++
-

-++
+
+

+++
+++
+++
+++

„-„ – ортицателно въздействие или ефект;
„-„ – положително въздействие или ефект.
Всички посочени предпоставки намират своето решение при осъществяването на
разработената контейнерна система, чиято функционална схема е показана на фиг. 1. Тя е базирана на
използването на модули и инсталации, чието предназначение се свързва с:
- модул за солов разтвор, включващ инсталация за подготовка и регенериране на разтвора;
- инсталация за циркулация на соловия разтвор, по схема съответстваща на конкретните
условия съгласно технологичната схема;
- инсталации за зареждане и разтоварване;
- модул за измиване, включващ СIP система;
- контейнерна група.
Към тази система е предвидено осъществяване на контрол и регулиране в реално време на
температурата, активната киселинност и концентрацията на натриев хлорид.

Фиг. 1. Функционална схема на контейнерна система за осоляване, зреене и съхранение.

Разработената контейнерна система по показаната схема на фиг.2. се допълва и от
електротелфер 2 за обслужване на контейнерната група 1. Ориентацията и конфгурацията на
контейнерните групи е в пряка зависимост от конкретните условия, големина и форма на
предвидените за използване за тази цел помещения. Броят на контейнерните групи и
производителността на системата за регенерация на соловите разтвори е в зависимост от дневното
производство на сирене в предприятието.
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Показаната на фиг. 2. схема на контейнерна система се отнася до вариант, при който е
предвидено отцеждане, темпериране и разфасоване на готовия продукт. Предвижда се и възможност,
при която контейнерните групи да се дефрагментират и отделените контейнери да служат като
отделни транспортни единици (фиг. 3.). Възможен е и вариант за съвместно използване на двете
предложени концепции, с което се увеличава функционалността на контейнерната система.

Фиг. 2. Схема на контейнерна система: 1 – контейнерна група; 2 – електротелфер; 3 – тръбопроводна
система; 4 – инсталация за солов разтвор.

Подреждането във височина на контейнерите, което е видно и на фиг.3. зависи от височината
на използваните помещения, като практически най-удачно е те да се подреждат в редици с до три или
четири реда.

Фиг. 3. Схема на контейнерна система: 1 – контейнерна група; 2 – електротелфер; 3 – контейнер; 4 –
тръбопроводна система.
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Основните предимства на разработената нова контейнерна система за осоляване, зреене,
съхранение и транспортиране на саламурени сирена са отпадането на необходимоста от хладилни
камери, като е достатъчно складовите помещения да са с температура до 25 °С. Друго основно
предимство е постигнатата възможност за постоянен контрол и регулиране на температурата,
активната киселинност и концентрацията на натриев хлорид. Чрез тази система се постига и
минимизиране на ръчния труд при това производство. Предимство е и създадената възможност за
подобряване условията за работа на пречиствателните съоръжения и ограничаване замърсяването на
околната среда. Освен това контейнерите от състава на контейнерната група могат да се използват
многократно, да служат като транспортни единици, които след доставянето на сирената могат да се
ползват за транспорт и на други хранителни продукти.
Независимо от посочените предимства разработената контейнерна система притежава и някои
недостатъци, като необходимост от високи начални инвестиционни разходи и минимална дневна
преработка на мляко за да се постигне желана ефективност над 20000 литра преработено мляко на
ден.
Заключение
На база на направения сравнителен анализ на ползваните до сега високообемни способи на
зреене, съхранение и транспортиране на саламурени сирена е предложена форма на комбинирана
контейнерна система за технологични и транспортни цели.
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Abstract: The main purpose of this report is to analyze trends in working capital of enterprises in this subsector the food industry, directly related to the solvency, liquidity and current indebtedness.
Keywords: working capital, milk manufacturing industry, solvency, liquidity, current indebtedness.
Въведение
Съвременният финансово-стопански анализ разглежда както движението на пари и парични
еквиваленти, имащи отношение към текущата платежоспособност на предприятията, така и
промените на оборотния капитал. Оборотният капитал е капиталът, инвестиран в текущата дейност
на предприятието. Той обезпечава всеки операционен цикъл и участва непосредствено в създаването
на нова стойност, функционирайки в процеса на кръгооборота на целия капитал. При това
съотношението между основния и оборотния капитал влияе върху величината на получаваната
печалба. Оборотният капитал има по-бърза обръщаемост в сравнение с основния капитал. За това
увеличението на относителния дял на оборотния капитал в общата сума на авансирания капитал
съкращава времето на оборота на целия капитал и увеличава възможността за ръст на печалбата.
Материали и методи
Финансовата теория използва понятието нетен оборотен капитал (НОК), който се определя
като разлика между краткотрайните (текущи) активи (КА) и краткосрочните (текущи) пасиви (КП). В
научната литература се предлагат два начина за изчисляването му.
Първият начин – като разлика между постоянния капитал и дълготрайните активи:
НОК = (СК + ДП) – ДА, (1)
където:
СК – собствен капитал;
ДП – дългосрочни пасиви;
ДА – дълготрайни активи.
Вторият начин – като разлика между краткотрайните активи (КА) и краткосрочните пасиви
(КП):
НОК = КА – КП,

(2)

където:
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КА – краткотрайни активи (текущи активи);
КП – краткосрочни пасиви (краткосрочни задължения).
Нетният оборотен капитал (НОК) показва размера на краткотрайните активи, финансирани с
постоянен капитал. Колкото е по-малък НОК, толкова по-малка част от краткотрайните активи е
финансирана от дългосрочни източници, т.е. толкова по-голяма част от краткотрайните активи е
финансирана от краткосрочни задължения. Ниските стойности на нетния оборотен капитал (или
отрицателните му стойности) са показател за проблеми с финансирането на текущата стопанска
дейност и платежоспособност.
По-доброто диагностициране на финансовото здраве на стопанските субекти предполага
анализът да се разшири, обхващайки всички компоненти на краткотрайните активи и краткосрочните
задължения. Измененията, които се получават в нетния оборотен капитал, са важни показатели за
влиянието на оперативната дейност върху финансовото състояние на предприятията от този
подотрасъл на хранителната индустрия.
При нормално функциониране на стопанската дейност величината на текущите активи е поголяма от величината на текущите пасиви или казано по друг начин общата сума на оборотните
средства превишава кредиторската задлъжнялост на предприятието. Но много често в практиката се
наблюдават противоположни ситуации, при които НОК е отрицателна величина.
Освен нетния оборотен капитал (НОК) за целите на анализа някои изследователи
препоръчват да се използват и някои коефициенти: коефициент на финансиране на КА с дългосрочни
източници; коефициент на инвестиране на постоянния капитал в КА; собствен нетен оборотен
капитал; коефициент на финансиране на КА със собствен капитал (Георгиев, 2004). Те дават още подетайлна представа за вида на източниците, с които са финансирани краткотрайните активи.
Икономическата роля на оборотния капитал се състои в това да обезпечи непрекъснатост и
ритмичност на възпроизводствения процес. В хода на възпроизводствения процес оборотните
средства непрекъснато преминават от сферата на производството към сферата на обръщението, като
генерират доход (Луканов, 2012). Много често обаче в стопанската практика се наблюдава
нарушаване на непрекъснатостта на кръгооборота на капитала под въздействието на множество
фактори на бизнес средата.
Настоящата бизнес среда, в която оперират предприятията от млекопреработвателната
индустрия, се характеризира с редица заплахи, произтичащи от: прилаганата обща селскостопанска
политика (ОСП) на Европейския съюз; липса на целенасочена правителствена политика по
отношение на този подотрасъл на хранителната индустрия; ниска покупателна способност на
населението; свито потребление; агресивна ценова конкуренция от страна на вносни хранителни
продукти и напитки; ценова политика на големите търговски вериги; ограничено кредитиране;
големи инвестиционни разходи за модернизация на предприятията във връзка с въвеждането на
стандартите за безопасност и качество; необезпеченост с местни суровини за преработка; висок
относителен дял на неформалната икономика в отрасъла и не на последно място високата
междуфирмена задлъжнялост.
Производството на мляко и млечни продукти има стратегическо значение за икономиката на
страната. Но прилаганата обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и разпределението на
директните плащания на единица площ са причина за затрудненията по отношение на млекодобива.
Това рефлектира негативно върху осигуряването на суровинната база на млекопреработвателните
предприятия у нас. Недостигът на суровина се свързва най-вече с инвестициите в млекодобива. Той
трябва да отговаря на изискванията за първа категория сграден фонд и техническо оборудване на
фермите.
По данни на анализатори, произведеното в страната мляко е по-малко от това, което се
консумира. България е единствената страна в ЕС, която изпълнява едва 65% от млечната си квота. В
страната има стихийност на пазара, зависещ от това, какво е производството на сурова мляко в
Европа. Недостигът на суровина се компенсира с доставки на мляко от Полша, Унгария, Румъния и
Германия, както и добавянето на сухо мляко и растителни мазнини.
Неблагоприятно влияние върху развитието и конкурентноспособността на отрасъла оказва
ценовата политика на големите търговски вериги, които налагат ниски цени на млечните продукти.
Този факт оказва негативно влияние върху доходността на този вид производство и демотивира
предприемачите.
Демотивиращо влияние има и високото равнище на неформалната икономика в отрасъла,
което е резултат от спецификата на произвежданите продукти и покупателната способност на
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крайните потребители в страната. По данни на браншово изследване на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, което е част от проекта „Ограничаване и превенция на
неформалната икономика”, нивото на сивия сектор в млекопреработването варира в диапазона 11%25%. Основните сиви практики в този отрасъл са: работа на трудов договор за една сума плюс устни
договорки за по-голямо заплащане; работа без трудов договор; нередовно заплащане на трудовите
възнаграждения; осигуряване върху по-ниски суми от реално получаваните; неиздаване на финансови
документи; отчитане на по-ниски обороти; източване на ДДС; неспазване на техническото
законодателство относно изискванията за производство на продуктите.
Финансовата криза се отрази върху доходите на населението, които определят и свитото
потребление на хранителни продукти. Наред с това трябва да се отбележи и динамиката в
изменението на цените на хранителните стоки, която е функция от множество фактори като:
сезонността на производството и потреблението; климатичните условия; конюнктурата на
международните пазари; ценовата конвергенция в рамките на ЕС; търсенето и предлагането;
влиянието на местните фактори и особеностите на българската пазарна икономика.
Не на последно място трябва да се отбележи и високата междуфирмена задлъжнялост в
страната, която допълнително имобилизира капитали и е пречка за развитието на инвестиционната и
производствена дейност на предприятията.
Въпреки посочените негативни влияния върху производството на млечни продукти има и
положителни тенденции, свързани с ръст на износа им. При голяма част от предприятията в този
бранш, износът заема все по-голям дял в общия оборот. Голяма част от продуктите от краве мляко се
изнасят основно на испанския, румънския и германския пазар, а тези от овче и козе мляко се изнасят
основно за САЩ и арабските страни.
Резултати и обсъждане
Изброените по-горе факти и обстоятелства, имащи отношение към развитието на подотрасъл
„Млекопреработка” в страната, са предпоставка за изследването и анализа на техния оборотен
капитал, имащ пряко отношение към финансовата им устойчивост и платежоспособност. Обект на
настоящото проучване са 12 млекопреработвателни предприятия в страната за период от шест
години. От тях две предприятия са големи – „Данон Сердика” АД и „ОМК” АД, останалите са малки
и средни. Резултатите от изследването са представени в таблица 1.
Таблица 1. Нетен оборотен капитал на предприятията за периода 2006-2011 г. (хил. лв.)
Предприятия
"Данон Сердика" АД
"ОМК" АД
"Полидей - 2" ООД
"Млечни продукти" ООД
"Икай" ООД
"Скорпион 21" ООД
"Филипополис - РК" ООД
"Бор - Чвор" ЕООД
"Кондов екопродукция"
ЕООД
"Ем Джей Дериз" ЕООД
"Шипка - 99" АД
"Елит - 95" ООД
Всичко:

2006
1465
3329
173
-280
-461
-90
-3005
-

2007
2479
-4043
136
791
-980
225
-2296
1343

2008
2551
-8076
-514
240
314
384
3789
1207

2009
3790
-5060
-118
420
601
571
3108
685

2010
1140
-6945
658
780
447
721
4253
1260

2011
-3610
-16014
1018
520
672
457
5878
-598

14
-4935
-1865
1871
-3784

115
776
-1545
1564
-1435

-250
2549
-664
2921
4451

-140
4351
454
2617
11279

-99
5377
912
1980
10484

-290
6328
358
3233
-2048

От получените резултати се вижда, че общия НОК на изследваните предприятия за периода 2006
– 2011 г. е имал неустойчива тенденция на развитие. В края на 2011 г. спрямо началото 2006 г. той е
отбелязал увеличение с 1736 хил. лв. или с 45,88%. Анализът на финансовото състояние на големите
предприятия „Данон Сердика” АД и „ОМК” АД установи намаление на НОК съответно с 346,42% и с
581,04%, което налага детайлно да се изследват структурните промени в групата на краткосрочните
задължения. Оборотният капитал на малките и средни предприятия, с изключение на „Бор-Чвор”
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ЕООД и „Кондов екопродукция” ЕООД, в края на анализирания период е положителна величина,
което е показател за по-добро управление на дебиторската и кредиторската задлъжнялост при тях. От
групата на МСП единствено при „Елит-95” ООД се установи положителен НОК за целия анализиран
период, който се е увеличил със 72,80% в края на 2011 г. спрямо 2006 година. Положителна
тенденция от ръст с 488,44% на НОК се констатира и при „Полидей – 2” ООД. При анализиране на
оборотния капитал на останалите малки и средни предприятия („Млечни продукти” ООД, „Скорпион
– 21” ООД и „Ем Джей Дериз” ООД), като изключим 2006 г., се установиха положителни
стойности, което показва ефективно финансово управление. Динамиката на нетния оборотния
капитал на изследваните предприятия е представена на фигура 1:
"Данон Сердика" АД

15000

"ОМК" АД

Нетен оборотен капитал, хил. лв.

10000

"Полидей - 2" ООД
"Млечни продукти" ООД

5000

"Икай" ООД
"Скорпион 21" ООД

0

-5000

2006 2007 2008 2009 2010 2011
г.
г.
г.
г.
г.
г.

"Филипополис - РК"
ООД
"Бор - Чвор" ЕООД
"Кондов екопродукция"
ЕООД
"Ем Джей Дериз" ЕООД

-10000

"Шипка - 99" АД

-15000

"Елит - 95" ООД

-20000

Години (2006 - 2011 г.)

Всичко:

Фиг. 1. Динамика на нетния оборотен капитал

Заключение
Неустойчивата тенденция на нетния оборотен капитал е характерна както за големите, така и за
МСП от този отрасъл на хранителната индустрия, която е следствие от неблагоприятната
макроикономическа конюнктура в страната. Положителната величина на НОК на малките и средни
предприятия, която се установи в края на анализирания период, е индикатор, че те са имали
финансови източници за инвестиране в оборотни средства в сравнение с големите предприятия.
Големите предприятия са финансирали текущата си дейност за сметка на високата краткосрочна
задлъжнялост, която може да доведе до ликвидна криза и финансова неустойчивост.
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Abstract: Financial analysis prioritizes the relative parameters having to do with the efficiency of economic
activities. Cost-effectiveness is an important factor since it provides information about the norm of
capitalization. The paper presents the results from a study on some leading companies in the milk processing
sector in the 2006 – 2012 period.
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Въведение
Настоящите икономически условия и пазарна конюнктура налагат да се следи равнището на
рентабилността. В тази връзка икономическият анализ дава приоритет на относителните показатели
за изследване на ефективността на стопанската дейност, тъй като те дават възможност за сравнение.
Материали и методи
Рентабилността се определя като способност на предприятието да носи икономическа изгода
на неговите собственици чрез умелото управление на активите, собствения капитал и останалите
пасиви (Георгиев, 2004).
Доходността е важен фактор както на микро-, така и на макро- ниво. Според проучвания
нискорентабилните и неплатежоспособни предприятия са причина за малкия съвкупен продукт,
ниския жизнен стандарт на населението, високата безработица, недостатъчно развитите паричен,
капиталов и кредитен пазари, високата междуфирмена задлъжнялост и други макроикономически
проблеми, произтичащи от тях (Попов, 2003).
Тъй като предприятията от хранителната индустрия имат съществен принос за формирането
на БВП и износа, интерес представлява тяхното финансово състояние. В разработката е представено
изследване на икономическата рентабилност на водещи предприятия от сектор „Млекопреработка” в
страната за периода 2006-2012 година.
Основната цел на стопанската дейност в условията на пазарна икономика е печалбата. Както е
известно тя е счетоводна категория, която се получава като резултативна величина от разликата
между общо приходи и общо разходи. Получената абсолютна величина на печалбата не дава
информация за ефективността от функционирането на стопанските субекти. За това в теорията и
практиката превес имат относителните показатели, какъвто е рентабилността. В рентабилността са
отразени всички фактори, повлияли върху крайния финансов резултат. От гледна точка на
финансовото управление е важно да се знае какви ресурси са изразходени и какъв обем работа е бил
изпълнен, т.е. да се съпостави печалбата с разходите и авансираните вложения.
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Прегледът на икономическата литература показва многообразие от варианти за изчисляването
рентабилността, които могат да се структурират по следния начин:
 рентабилност на активите (икономическа рентабилност);
 рентабилност на собствения капитал (финансово рентабилност);
 рентабилност на приходите (търговска рентабилност);
 рентабилност на разходите (разходна рентабилност).
Интересна методика за разчет на рентабилността представя проф. А. М. Магомедов, който
предлага за определянето ѝ да се следи за състоянието на четирите Р: ресурси – разходи – работа –
резултати. Той предлага да се състави матрица на съотношенията за определянето на показателите,
изчисляващи рентабилността (табл. 1).
Таблица 1. Матрица на съотношенията за определяне на рентабилността

Показатели за
рентабилност
1. Рентабилност
на
производството
2. Рентабилност
на продукцията
3. Рентабилност
на продажбите
4. Рентабилност
на активите

5. Рентабилност
на
собствения
капитал
6. Рентабилност
на разходите за
труд

Знаменатели
във формулата
за
рентабилност
Себестойност
на
производството
Пълна
себестойност на
продукцията
Нетни приходи
от продажби
Основни
фондове (ДМА)
Оборотни
средства
Капитал
Собствен
капитал

Числители във формулата за рентабилност
Оперативна
Печалба
Счетовод
Чиста
печалба
от
на
(балансова)
продажби
печалба
печалба
+

+

+
+
+
+
+

Фонд работна
заплата

+

От така представените показатели за изчисляването на различните видове рентабилност, за
целите на настоящото проучване, най-важна е рентабилността на активите. Икономическата
рентабилност се изчислява като отношение на счетоводната печалба и общата сума на активите:

Счетоводна
Rea =

печалба
Сума

, (1)

на
активите
където:
Rea – рентабилност на активите.
В научните публикации тя се определя като способност на предприятието да генерира
печалба, експлоатирайки активите, с които разполага, или това е нормата на капитализация на
активите. Именно този показател е индикатор за доходността на предприятието като цяло. Когато
финансовия резултат е отрицателен (загуба), изчисляването на икономическата рентабилност има
смисъл, защото показва равнището на декапитализация (Иванова и др., 2008).
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Научните трудове представят различни гледни точки относно това дали в числителя на
формула (1) трябва да се постави счетоводната печалба или нетната печалба. Голяма част от нашите
анализатори предлагат за изчисляването на икономическата рентабилност да се използва чистата
печалба (Иванова и др., 2008). Аналогично е мнението и на В. Консулов, който счита, че
икономическата рентабилност на активите се състои от съпоставката на чистия финансов резултат
(печалбата след облагането й с данъци) спрямо ресурсите (наличните активи), които фирмата е
използвала за постигането на този резултат. Противоположна теза представя проф. А. М. Магомедов.
Според него рентабилността на активите трябва да се определя като отношение на счетоводната
печалба (печалбата преди данъци) към общата сума на активите (формула 1). Аргументите в полза на
този начин за пресмятане на доходността са, че всички активи (собствени и заемни) участват в
генерирането на цялата брутна печалба (Магомедов, 2011). А чистата печалба е тази, която остава на
разположение на предприемача след погасяване на задълженията му към държавния бюджет.
Доходът, генериран от предприятието, се разпределя на три части: една част за наетите работници
(работна заплата), друга част за предприемача (чиста печалба) и последната част за държавата под
формата на данъци. Тъй като данъците зависят от фискалната политика на правителството,
предприятията не могат да влияят върху дохода, който им се изземва. Но разпределението на
останалите части от дохода като работни заплати и чиста печалба е изцяло в правомощията на
предприятия. Чистата печалба, по наше мнение, е подходяща за изчисляване не на икономическата
рентабилност, а на рентабилността на собствения капитал.
Резултати и обсъждане
Обект на изследването е икономическата рентабилност на десет предприятия от сектор
„Млекопреработка“ в страната за периода 2006 – 2012 г., които имат утвърдено присъствие на пазара.
Резултатите са представени в таблица 1 и фигура 1.
Таблица 1. Коефициенти на икономическа рентабилност на предприятията
за периода 2006-2012 година
Предприятия
"Полидей - 2" ООД
"Млечни продукти" ООД
"Икай" ООД
"Скорпион - 21" ООД
"Филипополис - РК" ООД
"Бор - Чвор" ЕООД
"Кондов екопродукция"
ЕООД
"Ем Джей Дериз" ЕООД
"Шипка - 99" АД
"Елит - 95" ООД

2006
0,224
0,013
-0,39
0,018
0,009
-

2007
0,24
0,274
-0,147
0,049
0,011
0,135

2008
0,139
0,063
-0,803
0,05
0,021
0,124

2009
0,117
0,235
-0,082
0,085
0,028
0,102

2010
0,184
0,324
-0,436
0,088
0,012
0,062

2011
0,081
0,1
0,008
0,128
0,004
0,067

2012
0,097
0,079
0,007
0,036
0,005
-

0,051
-0,224
0,027
0,048

0,095
-0,105
0,097
0,085

0,051
-0,039
0,158
0,106

0,114
0,089
0,109
0,003

0,154
0,023
0,154
0,047

0,0009
0,013
0,033
0,089

0,126
-0,095
0,09

Фиг. 1. Динамика на коефициентите на икономическа рентабилност
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От данните се вижда, че коефициентът на икономическа рентабилност на отделните
предприятия е имал неустойчива тенденция на развитие. Най-висока доходност се установи при
„Полидей – 2“ ООД и „Млечни продукти“ ООД. Но при първото предприятие в края на периода
2012 г. се констатира намаление на коефициента на икономическа рентабилност с 56,7%.
Благоприятно развитие на икономическата рентабилност се установи при „Млечни продукти“ ООД,
която в края на периода се е увеличила приблизително пет пъти. Две от предприятията „Ем Джей
Дериз“ ЕООД и „Икай“ ООД за изследвания период са имали отрицателни стойности на
коефициента. Този факт не трябва да убягва от вниманието на финансовия им мениджмънт, тъй като
показва засилени темпове на декапитализация. Силна заплаха от декапитализация е имало най-вече за
„Икай“ ООД.
Заключение
Изследването на икономическата рентабилност на предприятията от този подотрасъл на
хранителната индустрия дава възможност да се определи финансовото им състояние и финансова
устойчивост, което е предпоставка за изработване на ефективни пазарни стратегии. Нейното
нарастване е показател, че предприятията ефективно са използвали дълготрайните активи и са
ускорили обръщаемостта на краткотрайните активи.
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Abstract: Fermented dairy products from cow milk with addition of lactulose are produced, which have well
known health characteristics. The dynamic of the process of lactose fermentation is investigated with
addition of different amount of the disaccharide - 1, 2, and 3 % and a control sample. It is found that the
dynamic of biochemical transformation of lactose to lactic acid and the coagulation of the milk in the
versions with different amounts of added lactulose are similar to the control sample. The organoleptic
profile of the obtained products, show that they are characterized by indicators - texture, color, taste and
aroma typical for this group of products.
Key words: fermented, dairy, product, lactulose
Въведение
Лактулозата (4-О-β-D-галактопиранозил-β-D-фруктофураноза) е дизахарид, който се получава
в резултат на изомеризацията на лактозата. Обикновено тя не се открива в природата, а се получава в
резултат на синтез и при високотемпературна обработка на млякото (Adachi, 1958). Известно е, че
лактулозата стимулира растежа на бифидобактериите и някои лактобацили, поради което се счита за
пребиотик (Marteu, 2001; Nagendra et al., 1995; Voragen, 1998). Лактулозата не се атакува от
стомашните ензими в горната част на храносмилателния тракт и достига неразградена до дебелото
черво, където се метаболизира до лактат и късоверижни мастни киселини. Дизахаридът намира
широко приложение във фармацевтичната и хранителната индустрия, предвид благотворните ефекти,
които оказва върху здравето на човека (Zhang et al., 2010).
Голям брой автори (Aider & Halleux, 2007; Tariq, 2007; Schaafsma, 2008; Sharma et al., 2009)
отбелязват възможностите за приложение на лактулозата в медицината и в млечната промишленост.
Известни са различни възможности за влагане на лактулоза в разнообразни млечни продукти
– млечно-белтъчни пасти, детски храни, млечнокисели напитки и др. (Георгиева, 2010; Григорьев &
Яковенко, 2000; Храмцов et al., 2000). Особено подходящи за влагане са млечнокиселите продукти,
тъй като лактулозата стимулира растежа на бифидобактериите и на някои лактобацили.
Материали и методи
Експериментите са проведени със сурово краве мляко, което е окачествено според
изискванията на ЕС регламент 853/2004 г. по органолептични, физикохимични (масленост 3.9 %,
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белтък – 3.1 %; сух безмаслен остатък – 8.3 %, и плътност – 1,027 g/ cm3 и микробиологични
показатели.
Използване е стерилен разтвор на лактулоза със следните характеристики – съдържание на
лактулоза – min 67 %; лактоза max 6 % и галактоза max 10 %. Количеството е уточнено в
технологичната схема.
Закваска за българско кисело мляко със състав - Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и
Streptococcus thermophilus, повече от 9.5 × 109/g, в количество 2 %.
Прилагана е технологична схема за производството на кисело мляко с плътен коагулум и
добавка на лактулоза в количество – 1, 2 и 3 %.
Стерилен разтвор на лактулоза
↓
Дозиране
(1, 2 и 3 %)

Краве мляко
↓
Окачествяване и приемане
↓
Очистване
(35 – 45 °С)
↓
Стандартизация по масленост
↓
Хомогенизация
(64 – 65 °С при 120 – 150.105 Ра)
↓
Пастьоризация
(92 – 95 °С за 20 – 30 min)
↓
Охлаждане
(42 – 45 °С)
↓
Заквасване с 2 % стартерна култура
↓
Разфасоване
↓
Термостатиране
(42 – 45 °С за 2.5 – 3 h)
↓
Охлаждане
↓
Съхранение

Титруемата киселинност се определена чрез обемно титруване на принципа киселина/основа
между 0.1 N NaOH и веществата с киселинен характер в пробата за анализ, в присъствието на
индикатор фенолфталеин (1 % (w/v) алкохолен разтвор), до появата на бледорозово оцветяване, което
се запазва в продължение на 1 min (ISO 6091:2010 (IDF 86:2010)).
Аактивната киселинност (рН) се определя потенциометрично чрез pH-метър 7110 WTW
(Германия).
Органолептична оценка се извършва по БДС 15612-83. Критериите за оценяване са следните
показатели: вкус и аромат – 35 точки, плътност и лом на коагулума – 30 точки, консистенция – 25
точки, външен вид – 10 точки (максимална обща оценка – 100 точки). Получените резултати са
приравнени към 10 точково оценяване, с цел представянето им на спайдер диаграма.
Статистическа обработка: компютърната обработка на резултатите е извършена с помощта на
програмата Microsoft Excel 2003 (ANOVA). Представена е средна стойност ± SD (n = 4).
Резултати и обсъждане
Проследена е динамиката на млечнокиселия процес по време на термостатиране на
изследваните проби. Резултатите от проведените изследвания, които отразяват биотрансформацията
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на лактозата под действието на ензимните системи на млечнокиселите бактерии до млечна киселина
чрез показателите активна кислеинност (рН), титруема киселинност (°Т) и време за киселинна
коагулация на белтъците, в зависимост от количеството на добавената лактулоза, са представени на
таблица 1.
Таблица 1. Влияние на количеството лактулоза върху темпа на киселинообразуване
Време,
min
0
30
60
90
120
150
165

Опитни варианти
Контрола
рН
TK, °T
6.65 ± 0.02
19 ± 1
6.29 ± 0.03
25 ± 2
6.19 ± 0.04
26 ± 1
6.02 ± 0.02
33 ± 2
5.59 ± 0.02
45 ± 2
5.12 ± 0.03
58 ± 2
4.80 ± 0.04
72 ± 2

1%
рН
6.65 ± 0.03
6.30 ± 0.04
6.17 ± 0.03
5.70 ± 0.03
5.55 ± 0.04
5.12 ± 0.03
4.80 ± 0.03

TK, °T
19 ± 1
24 ± 2
25 ± 2
32 ± 2
46 ± 1
57 ± 2
74 ± 2

2%
рН
TK, °T
6.65 ± 0.04
19 ± 1
6.25 ± 0.03
22 ± 2
6.08 ± 0.02
28 ± 1
5.64 ± 0.04
35 ± 2
5.50 ± 0.03
42 ± 2
5.23 ± 0.04
59 ± 2
4.90 ± 0.04
73 ± 2

3%
рН
TK, °T
6.66 ± 0.03
19 ± 1
6.28 ± 0.04
26 ± 2
6.10 ± 0.04
28 ± 2
5.70 ± 0.03
32 ± 2
5.53 ± 0.04
45 ± 2
5.00 ± 0.04
59 ± 2
4.83 ± 0.03
72 ± 2

Получените резултати показват, че не се установява съществено изменение в типичния за
българско кисело мляко темп на киселинообразуване и формирането на коагулума по време на
термостатиране на пробите при температура 42-45 °С. Тази тенденция се констатира при всички
изследвани проби независимо от количеството на вложената лактулоза. С щамовата специфичност на
използваните млечнокисели бактерии Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus времето за
коагулация на вариантите изследвани проби се движи в близки граници около 165 min. Показателите,
отразяващи темпа на млечнокиселия процес, активна киселинност (рН) и титруема киселинност (°Т)
също не демонстрират значими различния (р>0.05). Трябва да се отбележи, че използването на
закваска, съдържаща бифидобактерии или други щамове лактобактерии, може да доведе до ускорен
или забавен темп на млечнокисел процес.
Изследван е сензорният профил на получените млечнокисели продукти с добавка на различни
количества лактулоза и контролата за установяване влиянието на влагания функционален ингредиент
върху органолептичните показатели на готовия продукт. Получените резултати са представени на
фигура 1 А, Б и В.

Вкус и аромат
на млякото

Външен вид
10
9
8
7
6
5

А

Консистенция

Контрола
1 % лактулоза

Плътност и
лом на
коагулума
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Б

Вкус и аромат
на млякото

Външен вид
10
9
8
7
6
5

Консистенция

Контрола
2 % лактулоза

Плътност и
лом на
коагулума

В

Вкус и аромат
на млякото

Външен вид
10
9
8
7
6
5

Консистенция

Контрола
3 % лактулоза

Плътност и
лом на
коагулума
Фиг. 1. Органолептична оценка на киселите млека с добавка на лактулоза и контролата

Резултатите от органолептичната оценка показват, че млечнокиселите продукти при
изследваните варианти, съдържащи лактулоза, са с близки до контролата сензорни характеристики.
Не се констатира значима разлика в останалите показатели вкус и аромат (p>0.05) и при трите
варианта, съдържащи различни количества лактулоза. Показателите външен вид, консистенция и
плътност и лом на коагулума, също се характеризират с близки стойности (p>0.05). Общата
органолептична оценка на млечнокиселите продукти е много близка до тази на контролата и при
трите изследвани варианта – съответно 38.6 и 38 точки при вариант А, 38.6 и 36.8 точки при вариант
Б и 38.6 и 37.6 точки при вариант В от максимални 40 точки.
Получените резултати показват, че млечнокиселите продукти с плътен коагулум и добавка на
лактулоза се приемат добре от консуматора и могат да се предлагат като продукти с повишени
функционални свойства и добри сензорни характеристики, с което ще се разшири асортимента на
предлаганите функционални храни.
Определен научен интерес е да се проследи в динамика темпа на киселинообразуване и
органолептичните характеристики на млечнокисели продукти с използване на пробиотична закваска,
съдържаща бифидобактерии и лактобацили - по време на технологичния процес и по време на
съхранение с цел повишаване на биологичната им стойност.
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Заключение
В резултат на получените данни е установено, че динамиката на млечнокиселия процес на
биохимична трансформация на лактозата до млечна киселина и коагулация на млякото във
вариантите с различни количества добавена лактулоза е близка до тази на контролата без лактулоза.
Органолептичният профил на получените млечнокисели продукти показва, че те се характеризират с
показатели – консистенция, цвят, вкус и аромат, типични за тази група продукти. Получените данни
показват, че влагането на лактулозата в изследваните количества, може да се използва успешно за
повишаване биологичната стойност на млечнокиселите продукти без това да налага изменение в
класическата схема за производство на кисело мляко с плътен коагулум.
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Abstract: The different groups of factors that affect the cheese yield and quality characteristics of the
different types of cheese were analysed. Knowing these factors provides many possibilities for modulation of
the technological behavior of the raw material and optimizing processes for the production of cheese. This
improves the economic performance of the production and provides a qualitative and standardized final
product.
Key words: cheese yield, factors.
Въведение
Добивът на сирене е основен икономически показател за ефективността и качеството на
произвежданото сирене. В световен мащаб голям дял от добиваното мляко се преработва в сирене,
поради което добивът е критерии за целесъобразното използване на изходната суровина и стимул за
насърчаване на конкурентноспособността на малките и средни млекопреработвателни предприятия.
Технологиите за производство на различни видове сирене представляват съвкупност от
процеси, които осигуряват трансформацията и концентрирането на основните компоненти в млякото
– млечна мазнина и съдържанието на белтък.
Млечната мазнина и белтъка в млякото са и съставките, които влияят върху физикохимичния
състав, реологичната характеристика и добива при производството на различни видове сирене
(Guinee et al., 2000; Lindmark – Manson et al., 2000; Barrou et al., 2001; Lindmark – Manson et al., 2003).
Целта на настоящата работа е анализ на различните групи фактори, оказващи влияние върху
добива, за оптимизиране на технологичните параметри и получаването на качествен и типизиран
готов продукт.
Същинска част
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Факторите, определящи добива при производството на сирене условно могат да бъдат
разделени но две групи: физиологични и технологични.
Физиологични фактори
Lawrence, 1993 анализира факторите, влияещи върху физикохимичния състав на млякото и
неговата технологична годност. Тези фактори са пряко свързани и с добива на сирене. Към тях се
отнасят - порода, вариабилност между отделните индивиди, етапи на лактация, сезонни колебания,
начин на отглеждане и хранене на животните, възраст, различни заболявания и пр.
Географският регион, климатичните условия и периода на лактация, известни като сезонни
промени са сред факторите, влияещи непосредствено върху физикохимичния състав на млякото,
добива и качествените характеристики на получения продукт (Berner, 1993; Lucus et al., 2006, 2 I 3 ot
30-137; Lawrence 1993; Sethi et al., 1994; Suman et al., 1998; Sekerden et al., 1999; Boycheva et al., 2002;
Waldner et al., 2002).
Влиянието на породата на животното се изразява главно в показателите съдържание на
млечна мазнина и белтъчни вещества в млякото.
Влияние на лактационния период
През различните етапи от лактацията настъпват съществени изменения в състава и свойствата
на получаваното мляко. Най – изразени са измененията в началото и края на лактационния период.
През лактационния период белтъчното съдържание в млякото се повишава, което влияе върху добива
на сирене (Guinee et al., 2007). Къснолактационните млека се характеризират с влошена подсирваема
способност и удължено време за коагулация. При такива млека изразително се повишава
съдържанието на млечна мазнина, незначително се повишава съдържанието на белтъчни вещества, а
количеството на млечната захар намалява (Luce and Fox, 1992).
Влияние на сезона
Факторите, оказващи влияние върху процеса на млекообразуване в млечната жлеза се
променят през отделните сезони на годината. Основно значение има температурата на околната
среда. Между температурата на околната среда и съдържанието на млечна мазнина в млякото
съществува обратнопропорционална зависимост. От известните данни за краве мляко съдържанието
на мазнини и сухо вещество в млякото са най – ниски през месеците май - юни, а най – високи през
ноември и януари. Съдържанието на млечната мазнина е в най - пряка зависимост от сезонните
колебания (Ng-Kwai-Hang et al., 1884; Lariox et al., 1996; Barbano and Sherbon, 1987; Gilles and
Lawrence 1985; Paolo et al., 2008; Banks and Tamime, 1987).
Продуктивността на дойните животни, състава и свойствата на млякото са в пряка
зависимост от видовия състав на храната. Пълноценното хранене на животните осигурява
получаването на мляко с повишено съдържание на млечна мазнина. Възрастта на млекодайните
животни оказва влияние върху физикохимичния състав на млякото. Установено, е че за период от
десет години съдържанието на млечна мазнина в краве мляко се понижава средно с около 0,2 %, а
съдържанието на СБО с 0,5 % (Chomakov, 1974). Здравословното състояние на животните се отразява
непосредствено върху количеството, състава и технологичните свойства на млякото.
Известни са редица данни, относно негативното влияние на броя на соматичните клетки
съдържащи се в млякото върху добива на сирене. Мляко с високо съдържание на соматични клетки
се характеризира с висока протеолитична актинвност на ензима плазмин (Barbon et al., 1991; Klei et
al., 1998). При повишаване на общия брой соматични клетки в млякото се понижава съдържанието на
казеина и се влошава подсирваемата способност на млякото. Полученият коагулум се характеризира
с лабилност и ниска плътност, обработва се трудно, а добивът на сирене е твърде нисък, поради
повишените загуби на сухи вещества в отделената суроватка (Gilles and Lawrence, 1985, Sapru et al.,
1997, Auldist et al., 1996).
Технологични фактори
Условията на производство и прилаганите технологии се отразяват върху добива на сирене и
загубите на сухи вещества в отделената суроватка. Някои от технологичните фактори имат
относително по – слабо изразено влияние върху добива, но при преработка на големи обеми мляко,
тези загуби са важни критерии определящи добива (Lawrence, 1993).
Технологичните фактори са важен „инструмент”
при производствените процеси за
получаване на сирене. Те влияят върху цялостния технологичен процес, динамиката на зреене,
консистенцията, реологичните характеристики на продукта и добива на полученото сирене.
Технологичните процеси отразяващи се върху добива на сиренето могат да се систематизират
в следната последователност: стандартизация , термична обработка на млякото, количество и вид
сирищен ензим, обработка на подсирката, осоляване.
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Стандартизация
Стандартизацията на мляко осигурява възможности за типизация на продукта чрез постоянен
контрол и мониторинг на изходната суровина, с цел получаване на сирене с оптимален добив и
постоянен състав. Това се постига като стандартизацията се извърши на база съотношението
казеин/мазнина в млякото, тъй като тези две съставки преминават в най – голямо количество в
сиренето (Chapman, 1981).
Режими на топлинна обработка
Термичната обработка на млякото за сирене се провежда с цел да се получи качествено и
безопасно в санитарно – хигиенно отношение сирене. Загряването на млякото предизвиква изменение
във физикохимичният му състав и характер. Тези изменения зависят главно от термичния режим –
температурата и времето за задръжка, киселинността на млякото, концентрацията на поливалентните
катиони и аниони (калциеви, магнезиеви фосфати и цитратни).
Известно е, че високата термична обработка на млякото, предизвиква денатурация на
суроватъчните протеини и комплексообразуване между денатурираните протеини, казеинови
мицели, соли и мастни глобули. Влиянието от тези процеси при производство твърди и полутвърди
сирена е двупосочно. От една страна денатуриралите суроватъчни протеини се включват в сирищния
гел, с което се увеличава добива, но свързани с казеиновите мицели, те влошават подсирваемата
способност и увеличават времето за коагулация. Полученият коагулум е с влошени реологични
характеристики, което води до увеличаване на загубите в отделената суроватка и при неговата
обработка.
Високата температурна обработка на млякото увеличава добива при производството на
пресни сирена, в сравнение с мляко подложено на температурна обработка при t = 72˚C за 15min
(Vakaleris, 1962).
Вид на сирищния ензим
Коагулационните характеристики на млякото, изразяващи се с времето за подсирване и
уплътняване на подсирката влияят значително върху добива при производството на някои групи
сирена (Colin and Laurent 1991; Colinet 1992). Те отчитат, че едновременното използване на химични
и коагулационни параметри значително влияят върху добива при производството на пресни сирена,
докато добивът при зреещите видове сирене, не е в пряка зависимост от тези параметри.
Обработка на сиренината
Факторите, които оказват влияние при процесите на обработка на коагулума и сиренината,
могат да се разделят на две групи – постоянни и променливи. Постоянни са факторите, които се
установяват още преди подсирване на млякото – състав на млякото, състоянието на млечна мазнина,
температура на пастъоризация. Променливи фактори са: температура на подсирване на млякото,
обработка на коагулума, големина на сиренните зърна, киселинност на подсирката, осоляване в
зърно, режим на второ загряване, продължителност на обработката след достигане на температура на
второ загряване и др. (Балтаджиева, 1993).
Осоляване
Процесът на осоляването на различните групи сирене играе важна роля при регулиране на
водното съдържание. Съществено е и влиянието върху микробиологичните процеси, киселинността
и характерът на биохимичните процеси при зреене.
Съставът и свойствата на сиренината са от голямо значение при соленето. Темпът на процеса
осоляване е в пряка зависимост от водното съдържание на сиренето.
Зреене
Зреенето на сиренето е сложен биохимичен процес, при който търпят промени всички негови
съставки. Съотношението на тези промени при отделните сирена е различно и това определя тяхната
специфичност. Зреенето се отразява не само върху вкусово – ароматичните качества на сиренето,
структурно – механичните му свойства, използвани като обективен показател за добро узряване, но и
върху добива при видовете сирене.
Заключение
Проведените проучвания върху влиянието на различни фактори върху добива на видове
сирене дават основание да се направи изводът, че добивът може да се контролира и оптимизира, с
което да се гарантира получаването на качествен и типизиран продукт.
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ANALYSIS OF POSSIBILITIES FOR TREATMENT AND RECYCLING OF WASTE WATER
THROUGH MECHANICAL VAPOUR RECOMPRESSION
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Abstract: Working principles and main parts of mechanical vapor recompression system for treatment and
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Резюмe
Описан е принципа на работа и основните елементи на термопомпена система за
пречистване и рециклиране на промишлени отпадъчни води по метода на евапорацията чрез
механичен компресор. Подчертани са предимствата и недостатъците на предлаганата система.
Създаден е програмен продукт за технико-икономически анализ и оценка на подобни термопомпени
системи за широк кръг технологични схеми и начални условия. Разработен е пример за оценка на
ефективността на използване на подобно оборудване за рециклирането на вода в CIP система от
консервно предприятие.
Въведение
Производствените процеси в различните отрасли от хранително-вкусовата промишленост
като производството на месо и млечни продукти, морски храни и риба, обработката на плодове и
зеленчуци, производството на сладкарски изделия, захар, безалкохолни и алкохолни напитки и т. н. се
явяват сериозни консуматори както на суровини и енергия, така и на огромни количества вода. Там
водата се използва както като съставка, така и за почистване, за транспортиране на суровините,
а също така и за хигиенизиране на машини, съоръжения, работни зони и др. В резултат на
производството се получават големи количества отпадъчни води с различно съдържание,
замърсени с биоразградими течни и твърди отпадъци (Carawan et al., 1979). Това налага преди да
бъдат отведени към градската пречиствателна станция или директно заустени в естествени
водоеми, тези води да бъдат подложени на допълнително пречистване. Все по-строгите европейски
изисквания за опазване на околната среда налагат търсенето на икономични и ефективни методи
за пречистване на отпадъчните води. Паралелно с това в световен мащаб нараства недостигът на
чисти води, чиито голям консуматор е промишлеността. В този смисъл особено перспективни се
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оказват методи за очистване на отпадъчни води при които се постига рециклиране на
пречистената вода за многократно използване.
Цел
Целта на представения материал е да се дефинира метода за очистване на промишлени отпадъчни води чрез термопомпа с механична компресия, да се направи енергиен анализ на
провеждането му и да се установи неговатa техническа и икономическа целесъобразност и
ефективност.
Същност на предлагания метод
В основата на представяния метод стои разглеждането на промишлената отпадъчната
вода като разтвор. Той се състои от два компонента - чиста вода и разтворени и неразтворени в
нея примеси (замърсявания) – органични (остатъчни продукти от растителен и животински
продукти, киселини, осапунени вещества, миещи препарати и др.) и неорганични (разтворени соли,
основи, киселини, пръст, песъчинки и др.) вещества.
Един от методите за разделяне на такъв разтвор е по термичен път - чрез внасяне на
топлина и неговото кипене (метод на евапорация)(Цачев, 1982, Табаков, 2004). При това термично
сепариране отпадъчната вода ще се раздели на летлива (вода и други летливи компоненти при
тяхно наличие) и нелетлива фракция (замърсявания). В класическия си вид този метод е силно
енергоемък поради високите стойности на специфичната топлина на изпарение на водата. За
намаляване разхода на енергия при провеждане на този метод е възможно използването на
директна термопомпа с механична компресия. С нея предлаганата система за пречистване работи
на следния принцип – фигура 1:

Фиг. 1. Технологична схема на пречистване и рециклиране на отпадъчни води с термопомпа

Отпадъчната вода след предварително филтриране и загряване се подава в подходяща
конструкция изпарителен апарат, където кипи. Образуваните водни пари се засмукват от
подходящ механичен компресор (термопомпа), сгъстяват се в него до по-високо налягане и се
подават в нагревната секция на изпарителния апарат. Там те кондензират до чиста вода
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(кондензат), като отдават топлина необходима за кипене на отпадъчната вода. Така от
изпарителния апарат се отвеждат пречистена вода (кондензат) с определена висока температура
и концентриран на замърсявания отпадък (шлам). При достигане на показатели на питейна вода
полученият кондензат може да се използва отново за технологични цели в момента на получаване
или след акумулиране (рециклиране на отпадъчната вода). В противен случай се зауства в
канализационната система без необходимост от допълнителна обработка (пречистване на
отпадъчната вода). Концентрираният шлам в зависмост от състава си може да се депонира,
компостира или ферментира до биогаз. Основен енергиен разход за провеждане на процеса е
електрическата енергия за задвижване на механичния компресор. В литературни данни (Kreith,
1999, Gallerani et al., 2002) се посочва, че специфичния разход на електрическа енергия за този
процес е 30 - 60 Wh/kg изпарена вода. Провеждани са редица изследвания по моделиране и
оптимизиране работата на подобни изпарителни системи в технологични производства и
обезсоляване на морска вода (Alan et al., 1983, Al Juwayhek et al., 1997, Aly et al., 2003, Al-Harahsheh et
al., 2010, Marcovecchio et al., 2010, Zejli et al., 2011)
Материали и методи
За техническа оценка на предлаганата система е използван математичния апарат на
енергийния анализ. В него се определят енергийните потоци в системата на база на приети
производителности и температурни режими. За икономическата оценка се оценяват всички
разходи за функциониране на системата и се сравняват с тези при работа с отворен контур на
водата (без рециклиране). За провеждане на технико-икономически анализ е създаден програмен
продукт на Microsoft ExcelTM. Той може да се използва за анализ на техническата и икономическа
ефективност на пречистването и рециклирането на отпадъчни води от широк кръг технологични
процеси. При технико-икономическия анализ са събрани проби от отпадъчни води от консервно
предприятие съгласно БДС ISO 5667-10:2002. Температурите на отпадъчните води са измерени с
живачен термометър с точност 0.2 К.
Резултати и обсъждане
Създаденият програмен продукт е използван за технико-икономическа оценка на следния
пример: Консервно предприятие притежава CIP система за измиване на резервоар, тръбопроводи и
пълначна машина от плодови пюрета. Процедурите по измиването се провеждат на края на всеки
работен ден от 17.00 до 18.30 часа. Измиването се извършва на пет такта при следните
параметри на почистващите среди – таблица 1:
Таблица 1. Начални данни за CIP система за измиване на технологично оборудване
Такт
1
2
3
4
5

Операция
Измиване
1-во изплакване
Неутрализация
2-ро изплакване
3-то изплакване

Почистваща среда
Воден р-р на NaOH, 2%
Чиста вода
Воден р-р на H2NO3, 2%
Чиста вода
Чиста вода

Температура
Вход Изход
90 о С 73 о С
90 о С 79 о С
75 о С 68 о С
15 о С
15 о С
-

Количество
670 l
770 l
700 l
700 l
700 l

Посочените температурни режими се базират на действително измерени в промишлени
условия стойности за миещите разтвори (вход) и отпадъчните води (изход).
Цената на използваната питейна вода е 2.61 лв/m3 без ДДС за „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив.
Загряването на водата се извършва чрез пара със себестойност на топлината – 0.15 лв/kWh без
ДДС. Цената на електрическата енергия за „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за нощна
тарифа от 22.00 до 06.00 часа, небитови потребители, присъединени на ниско напрежение,
тритарифен електромер е 0.06197 лв/kWh без ДДС. Процедурата по измиването се извършва 250
пъти годишно.
За така описаната CIP система се прави технико-икономически анализ за варианти с и без
използване на термопомпена система и рециклиране на очистените води. Приема се, че при
термопомпеното очистване полученият кондензат достига показателите на питейна вода и може
да се рециклира за ново ползване.
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Резултатите от енергийния анализ са посочени в таблица 2.

Таблица 2. Резултати от технико-икономическата оценка на предлаганата система

Съществуващата система работи при отворен контур с използване на питейна вода за
миещите разтвори и заустване на получените отпадъчни води в канализацията. За така
работещата схема общият разход на питейна вода за един цикъл е 3 540 l или 9.24 лв. Общият
разход на топлина за загряване на миещите разтвори от 15оС до технологично зададените
температури е 175 kWh. Като разход това отговаря на 26.19 лв. за цикъл. Общите разходи за вода и
енергия в този случай са 35.39 лв. за цикъл или 8 848 лв. за година.
Разходите за пречистване на отпадъчната вода с термопомпена система без рециклиране
при работа на нощна тарифа са 2.79 лв./m3. Тези разходи са по-високи от таксата за отвеждане и
пречистване на промишлени отпадъчни води с 3-та степен на замърсяване – 1.51 лв./m3. Това
показва, че при приетия специфичен разход на електроенергия за работа на термопомпата 50 Wh/kg
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изпарена вода нейното използване само за пречистване е икономически неоправдано. Граничната
стойност на специфичния разход, при който себестойността на собственото пречистване и
таксата на водоснабдителното дружество се изравняват е 27 Wh/kg изпарена вода. Тази стойност
е на границата на техническите възможности на известните пречиствателни термопомпени
системи.
При използване на термопомпена система, пречистваща отпадъчната вода на нощна
тарифа до кондензат с качествата на питейната и неговото рециклиране, общите разходи за
измиване се понижават до 15.53 лв/цикъл. Изразходват се 350 l добавъчна вода, 159 kWh
електрическа енергия и 32 kWh топлина за загряване. С използването на предлаганата система за
пречистване и рециклиране се икономисват 19.87 лв за един цикъл на измиване, което е понижение
от 56% спрямо варианта без използване на термопомпа. Прегледът на таблица 2 показва, че поголеми икономии на средства се получават при рециклирането на отпадъчните води с по-висока
температура (от тактове 1, 2 и 3 икономии съответно от 60, 67 и 66%). Това се обяснява със
запазването на температурата на рециклираната вода и липсата на значително нагряване преди
използването. При рециклирането на студени отпадъчни води направените разходи за
термопомпената система са със 17% по-високи в сравнение с варианта със заустването им в
канализацията. Следователно за студени отпадъчни води в разглеждания случай използването на
термопомпа е икономически неоправдано.
Заключение
Въз основа на получените резултати могат да се направят следните изводи:
1. Термопомпените системи предоставят техническа възможност за пречистване на
промишлени отпадъчни води.
2. Създаден е програмен продукт за технико-икономическа оценка на използването на
термопомпени пречистващи системи.
3. Икономическата ефективност на използването на термопомпени пречистващи системи
зависи от голям брой начални условия – технически характеристики на системата (специфичен
разход на електроенергия, степен на регенериране), график на изпускане и показатели на
отпадъчните води (температура, съдържание и вид примеси), цени на питейната вода,
електрическата енергия и топлината.
4. Използването на термопомпени пречистващи системи води до икономия на средства в
режим на рециклиране на получения кондензат като питейна вода, при топли отпадъчни води,
работа на нощна тарифа на електрическа енергия, на територията на водоснабдителни
дружества с високи цени на водата.
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Abstract:The technology of frying is one of the most important and common method of the heat treatment
of food products widely used in restaurants, catering, companies engaged in catering and in many other food
industries. When the food products are fried in warmed vegetable oil, the moisture is evaporated as steam,
and the boiling solution, and then gradually subsided. Water, steam and oxygen are included in the chemical
reactions in frying oil and in food products. Water as a nucleophile attacking labile esters and triglyceride
associated with producing di - and monoglycerides, glycerine and free fatty acids. The free fatty acids wich
are contained in frying oil is increased by increasing the number of frying of food in the time.
The purpose of this study was to determine the extent to which processes of oxidation in multiple heat
treated sunflower oil when frying meat products, its physicochemical changes and their impact on food
safety.
Key words: technology of frying, physicochemical changes, absorption, oxidation products
Въведение
При повишени температури на фритюрно пържене протичат процеси на химични изменения.
Нагряването на мазнината подобрява контакта й с влагата, която се отделя от пържените продукти,
разпенва се, при което допирната й повърхност с кислорода на въздуха се увеличава. Всичко това
води до дълбоки физико – химични изменения. В Chemistry of Frying, (Joaquin Velasco и col.р 2009)
Извършени са анализи на нови компоненти, формиращи се по време на пържене и наличието им в
използваната мазнина за пържене. Основно разглеждат взаимодействието между хранителните
продукти и мазнината за пържене, като проследяват загубата на вода в продуктите и натрупването им
в мазнината. Разглеждат миграцията на хранителни компоненти в мазнината по време на пърженето.
Проблемите за възможните последици върху здравето от термично обработени храни са разглеждани
на семинар в Еберсберг, Германия, 2007 г. Ето защо си поставихме основна цел изследването на
фритюрните мазнини от периодично пържене на полуфабрикати от смляно месо.
При свободен достъп на въздух мазнината се окислява, като процесът се ускорява с повишение
на температурата на пържене. Продуктите на окислителните реакции могат да се подлагат на
полимеризация и поликондензация (Nagao Totani, 2008 в резултат на което физичните свойства на
мазнината се променят, натрупват се много разпадни продукти ( летливи и нелетливи ), от които са
познати около 400 [9]. След определен период на загряване разпадните продукти се натрупват в
такива количества, че мазнината става негодна за по – нататъшна употреба. Влошаване на топлинно
обработените растителни масла зависи от температурата, продължителността на използване, броя на
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последователните загрявания и охлаждания, масата изпържен месен продукт, достъпна на кислород и
други фактори. Nagao и колектив (].Nagao Totani, Munkhjargal Burenjargal and col., 2008) правят
биологично проучване на загрято олио с глутен, аминокиселина и захароза при температура 180оС и
продължителност 20 часа върху плъхове. Наблюдават увеличение на теглото от 5 –тата седмица до 11
и 12 седмица, като в последните седмици в изследваните плъхове се наблюдават слаби хистологични
увреждания на бъбреците и черния дроб без да притежават хематологични аномалии на групите
(Nagao Totani, Munkhjargal Burenjargal and col, 20008). Окислителните процеси на топлинно
обработени растителни масла се изследват от много научни колективи, но изследванията и
проучванията понякога са противоречиви (Choe, E. and D.B. Min, 2007., Taneva Donka, Prokopov
Tsvetko,2012., Taneva, D.St., Prokopov, Ts.V.,2013).
Материали и методи
Изследваме слънчогледово масло от петкратно пържене на месни полуфабрикати от смляно
месо - кюфтета по 60g (продукти от смляно месо – телешко месо : свинско месо , 60 % : 40 % ) в
продължение на 5 дена, като ги отбелязваме като цикъл на пържене. След всеки цикъл на пържене
използваното растително масло се филтрува и съхранява при хладилни условия от 0 до 4оС с
доливане след четвъртия цикъл с прясно растително масло за поддържане на постоянен обем в
професионален фритюрник ЕФ-24 М-1 ( двугнездов с вместимост на ваните х 12 литра). Извършваме
анализа на мазнината за пържене от първия до петия ден чрез вземане на средни проби. Определяме
съдържанието на окислените продукти, неразтворими в петролеев етер, измерваме екстинцията в UV
– областта на спектъра. UV-VIS спектрите на топлинно обработеното слънчогледово масло са снети
на апарат UV/VIS Spectrometers(Perkin Elmer), Lambda 15, като за разтворител се използва
хлороформ. Разширихме изследваниата върху процесите на оисление във фритюрната мазнина при
пърженето на шницели ( по 200 g месен полуфабрикат от смляно месо, телешко месо : свинско месо
60 : 40 % ), като използваме сложна панировка от пшенично брашно – тип 500, яйца и галета. Освен
съдържанието на окислени продукти определяме още киселинно число, пероксидно число и
абсорбция при 272 nm.
Резултати и обсъждане
Резултатите от изследванията на слънчогледовото масло при пържене на кюфтета са дадени в
табл. 1 и UV – спектрите са показани на фиг. 1.
Таблица1. Данни за слънчогледово масло от петкратно топлинно третиране на
полуфабрикати от смляно месо
Дни
на
пърженее, d

Прясно олио
Първи ден
Втори ден
Трети ден
Четвърти
ден
Пети ден

Съдържание на
окислени продукти,
неразтворими в
петролеев етер, %
0.06
0.15
0.27
0.38
0.47
0.50

Фиг. 1. Зависимост на абсорбцията от
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Измерена екстинкция
при λ = 272 nm (100mg/50cm3
хлороформ)
0.070
0.130
0.205
0.220
0.440
0.480

Фиг.2. UV-спектри на термично обработено

времето на пържене

слънчогледово масло

Данните показват, че с увеличаване продължителността на пържене, в слънчогледовото масло
се увеличава съдържанието на окислени продукти.
Това увеличение възлиза на 8,3 пъти. Това същевременно е и е указание за непрекъснато
увеличаване на меланоидиновите предшественици. Едновременно с това непрекъснато се увеличава
абсорбцията на мазнините, което без съмнение е указание за интензивно меланоидинообразуване.
Бихме очаквали степента на образуване на окислителни продукти да е съизмерима с нарастването на
абсорбцията, но не бива да забравяме, че е възможно част от синтезиралите се кафяви вещества да се
извличат с пържения материал. Напредването на химичните процеси явно влошава качеството на
слънчогледовото масло, което е видно от направените химични анализи (табл.2). Прясното олио
абсорбира с λmax при 272 nm. Този пик е на лице във всички UV – спектри ( фиг. 2). Отсъства
измерима абсорбция в по-дълговълновата област. Там се появява абсорбция още след първия цикъл
на пържене на месните полуфабрикати ( 260 – 300 nm ), която нараства с времето на използване на
мазнината и се дължи на образуваните липофилни меланоидини. Изменението на тяхното количество
е показано на фиг. 1, определено от UV – спектрите. По-точно на фиг. 1 се показва изменението в
съдържанието на майаровите реакционни продукти ( премеланоидини + меланоидини ). На този етап
още не сме в състояние да ги разграничим. В табл. 2 представяме обобщените резултати от
изследванията на топлино третираното слънчогледово масло от пържени месни полуфабрикати
(шницели по 200 g) които са панирани в сложна панировка от пшенично брашно, яйца и галета.
Извършено е доливане на прясно растително масло след първия цикъл по утвърдена технологична
инструкция [12].Четерите наблюдавани показатели (киселинното, перокисното число, абсорбцията и
окислените продукти) говорят за съществено окисление на маслото за пържене. Техните стойности
нарастват от 2 до 10 пъти. Най – силно се увеличава количеството на окислените продукти, тоест на
продуктите, които пряко участват в синтезата на меланоидини.
Таблица 2. Данни за термично третирано слънчогледово масло от
пържени месни полуфабрикати
№на
пробата

Време на
анализа
min

Киселинно
число,
mg

Перокисно число,
mlek
VO2

Окислени
продукти
неразтворими в петролеев
етер, %

Абсорб-ция при
λ=272
nm
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

0.50
0.72
0.82
0.83
0.91
0.95
0.95
1.00
1.08
1.09
1.10
1.11
1.19
1.20
1.21

7.25
10.00
12.00
12.00
14.00
16.00
16.00
19.00
20.00
20.00
21.00
22.00
22.00
23.00
25.00

0.06
0.10
0.12
0.13
0.17
0.22
0.25
0.27
0.28
0.30
0.34
0.45
0.46
0.49
0.54

2.29
2.91
2.96
2.58
3.11
3.26
3.27
4.14
4.28
4.00
4.59
5.22
5.00
5.20
5.27

На фиг. 3 са показани UV – спектрите на фритюрната мазнина от пържените шницели, като
всички са близки помежду си и показват абсорбция в областта от 250 до 300 nm. Като най – силно е
изразено поглъщането при петия ден на топлинна обработка на месните продукти.

371

Фиг.3. UV-спектри на слънчогледово масло от петкратно пържене на
шницели от смляно месо

НОМЕР НА ПРОБИТЕ

Графично представяне на
показателите КЧ и ПЧ на топлинно
третирано слънчогледово масло
30
Киселинно число,
mg

25
20
15
10

Перокисно число,
mlek VO2

5
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17

ВРЕМЕ НА АНАЛИЗА

Фиг. 4. Изменение на степента на окисление на топлинно третираното
слънчогледово масло във времето

Номер на пробите

Степен на окисле ние на топлинно тре тирано
слънчогле дово масло

30
25
20
15
10
5
0

Кисел
и- нно
число,
mg

1

4

7

10

13

16

Перок
и- сно
число,
mlek
VO2

Време на анализа

Фиг.5. Графична зависимост на промените на окисление на термично
обработено слънчогледово масло
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Съответно на фиг. 4 и фиг. 5 е показано степента на окисление на слънчогледовото масло и както
е видно от графиките, свободните мастни киселини съдържаши се в маслото за пържене се
увеличават с нарастване на броя на пърженията на хранителните продукти във времето.
Цветът на топлинно третираното слънчогледово масло в продължение на изследването време се
променя от сламено жълт (първи цикъл) през интензивно жълт до кафяв цвят (пети цикъл). Не е
надвишено допустимото количество на окислените продукти ( 0.7 % ). Но при употребата след петия
цикъл на пържене слънчогледово масло е по - силно окислено, потъмняло и по нататъшното му
използване е неуместно. Така разгледани химичните промени, които протичат по време на процеса
пържене на хранителни продукти в маслена баня, могат да бъдат използвани за контрол на
качеството на топлинно третираното слънчогледово масло
Проблемът за контрол на качеството и степента на окисление на фритюрните мазнини стои
открит. Причинените от него трудности не намаляват интересът към него.
Заключение
От проведените многократни изследвания могат да се направят следните по-съществени
заключения:
1. Установено, е че с увеличаване продължителността на пържене, в слънчогледовото масло се
увеличава съдържанието на окислени продукти.
2. Доказана е корелация между измерената абсорбцията в UV – областта при λ = 272 nm, и
продуктите на окисление.
3. Едновременно с това непрекъснато се увеличава абсорбцията на топлинно третираното
слънчогледово масло, което без съмнение е указание едновременно с това протичащи процеси на
меланоидинообразуване.
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Аbstact: Melanoidins that accumulate during heat treatment of meat preparations in different technological
modes roasting have an important role in safety and quality. Our research aimed at identifying the right
technology thermal regimes on roasting processes of melanoidin formation in large portoned meat
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Въведение
Като високомолекулни органични вещества и компоненти на готовите месни кулинарни
изделия, меланоидините попадат в човешкия организъм. Изследователите на неензимните процеси в
хранителната технология повишават интереса си към биологичната активност на меланоидините
(Andriot, I., Le Quere, J. L., and Guichard, E., 2004; Argirova, M., Stefanova, I., Krustev, A., and Turiiski,
V., 2010). По литературните данни са много откъслечни и противоречиви в тази област (Andriot, I.,
Le Quere, J. L., and Guichard, E., 2004; Bartling, B., Rehbein, G., Somoza, V., Silber, R. E., and Simm, A.,
2005). Хранителни меланоидини са докладвани само като оцветени вещества, които придават
кафявия цвят при топлинното им третирате съответно за храни като кафе, какао, хляб, малц, и мед
(Lindenmeier, Fast, & Hofmann, 2002; Bekedam, E. K., De Laat, M. P., Schols, H. A., Van Boekel, M. A.,
and Smit, G., 2007; Bekedam, E. K., Schols, H. A., van Boekel, M. A. J. S., and Smit, G., 2006; Faist, V.,
Lindenmeier, M., Geisler, C., Erbersdobler, H. F., & Hofmann, T., 2002).
Реакцията на неензимно покафеняване се проявява между карбонилни групи на редуциращи
захари и амино групи на амино киселини, пептиди или протеини. Тази реакция на неензимно
покафеняване се появява по време на термичното третиране на много различни хранителни продукти.
Меланоидините са хетерогенни азот съдържащи кафяви пигменти. Те абсорбират в област с
дължина на вълната 420 nm и са предимно и придават кафявия цвят на топлинно третирани
хранителни продукти. (Borrelli, R. C., and Fogliano, V., 2005; Borrelli, R. C., Mennella, C., Barba, F.,
Russo, M., Russo, G. L., Krome, K., et al., 2003; Brudzynski, K., & Miotto, D., 2011).
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Продуктите на реакцията на Maillard са особено сложна смес от различни съединения с
различни молекулни тегла. Те включват алдехиди, кетони, дикарбонилни съединения, акрил амиди и
хетероциклични амини, всички от които допринасят за оформяне на вкуса на готовите кулинарни
изделия, но също така съдържат и полимерни продукти, които се образуват в напредналите етапи на
майаровата реакция. представляват особен интерес за хранително-вкусовата промишленост като
съединения, които придават кафявия цвят, желаната структура и аромата на кулинарно готовите
продукти и това е тясно свързано с доброто качество на продукта, което въздейства върху съзнанието
на потребителите (Faist, V., Lindenmeier, M., Geisler, C., Erbersdobler, H. F., and Hofmann, T., 2002;
Martin, M. A., Ramos, S., Mateos, R., Rufian-Henares, J. A., Morales, F. J., Bravo, L., et al., 2009).
Химическата характеристика на меланоидините и тяхното въздействие върху здравето на
човека представляват голям интерес за изследване в науката за хранене. Структурата на
меланоидините все още е неизвевстна и тя силно зависи от виса и характера на хранителния продукт,
както и от технологичните режими на топлинна обработка (температура и мреме на термично
третиране на хранителните продукти (Martins and vан Boekel, 2003 ) като температура и време
(Borrelli , Висконти, Mennella, Anese and Fogliano, 2002; Cosovic, Войводич, Бошкович, Плавшич and
Lee, 2010; Lindenmeier and Hofmann, 2003; Ramonaityte, Kersiene, Adams, Tehrani, and Kimpe, 2009;
Verzelloni, Tagliazucchi and Conte , 2010), рН - Kim & Lee , 2008; Квак , Lee , Murata and Хома, 2005),
както и състава на аминокиселини и редуциращи захари ( Kim and Lee, 2008 ).
За това ние си поставихме за цел да изолираме меланоидини от месни полуфабрикати,
топлинно третирани при различни технологични режими които са прилагани в кулинарната практика
и да направим съпоставка и зависимомст с цвета на готовите месни кулинарни изделия.
Материали и методи

За изследванията е използвано месо от телешки шол, от които са приготвени едропорционни
месни полуфабрикати с тегло (1000 g) и правоъгълна форма (90/140 mm). Печенето се извърши в
елекропекарни камери с терморегулатор на температура при двустепенен режим. Най – напред
топлинното третиране се извърши при по – високите температури (250 оС и 270 оС) с
продължителност 20 min с цел образуване на повърхностна кафява коричка, след което обработката
на месните полуфабрикати продължи при по – ниски температури съответно (180 оС и 200 оС) и
продължителност – 40 min до кулинарна готовност.
Използвана е методиката за изолиране и пречистване на меланоидини от термично обработено
месо, патентована с авторско свидетелство (Обретенов, Цв., Хр. Крачанов, М, Кунчева, Г. Сомов, Сн.
Иванова, М. Обретенова, 1982).
Измерен е цвета на кулинарно готовите едропорционни месни полуфабрикати по фотоелектричен
път чрез трицветен колориметър „ Momcolor”, Унгария. Проведени са по девет измервания в три
различни зони на всяка проба. В резултат на математическа обработка по система „Hunter” e изчислен
коефициента на корелация между съдържанието на изолираните месни меланоидини и цветът на
кулинарно готовите едропорционни полуфабрикати.
UV – VIS – спектрите на изолираните месни меланоидини са снети на апарат UV / VIS
Spectrdmeters (Perkin Elmer), Lambda 15.
Резултати и обсъждане
Резултатите от количественото изолиране на меланоидините от едропорционните месни
полуфабрикати са дадени в таблица 1. Те показват, че двустепенните режими на топлинната
обработка, приложими в кулинарната практика влияет съществено върху количеството на
образувалите се меланоидини.
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Таблица 1. Съдържание на изолираните меланоидини от печени едропорционни месни
полуфабрикати
№
на Температупробата ра на
печене,
оС

20
min

1
2
3
4

250
250
270
270

40
min

180
200
180
200

Количество
на месните
полуфабрикати
преди
изпичане, g

Количество
на месните
полуфабрикати
след печене, g

печене, g
количество
на
изолирани
те
меланоидин
и, g

1000
1000
1000
1000

700
670
650
600

2.07
2.50
3.02
3.95

Съдържание
на
меланоидини
те, %
Спрямо Спрям
Изходна о
та проба Пробат
а след
печене
0.21
0.29
0.25
0.37
0.30
0.46
0.39
0.60

Резултатите показват, че двустепенната термична обработка на месните полуфабрикати при 250 /
180оС; 250 / 200 оС; 270 / 180 оС и 270 / 200 оС влияе съществено върху количеството на
меланоидините. С увеличаване на температурата на топлина обработка, количеството на изолираните
меланоидини нараства от 2.07 g до 3.95 g (табл.1). След изпичане масата на пробата е с 30 – 40 %
по – ниска от изходната. Съдържанието на меланоидините в обработената при най – меки условия (
двустепенене режим на печене 250 – 180 оС ) е 0.29 %. Резултатите показват че с удължаване времето
и повишаване на температурата количеството на изолираните меланоидини от едропорционни месни
полуфабрикати нараства и е двукратно по – високо при най твърдите технологични условия на
въздействие (0.60 % при проба 4, таблица 1).

Фиг.1. UV-спектри на нефракционирани

Фиг.2. IR- спектри на меланои-

меланоидини от едропорционни

дини, изолирани от термич-

месни полуфабрикати, термично

но обработени месни полу-

обработени,

фабрикати, съгласно табл.1.

UV –спектрите на нефракционираните меланоидини показват интензивна абсорбция в областта
250 – 280 nm (фиг.1). Максимумите на поглъщане са добре изразени. Не се наблюдава съществено
отместване в зависимост от температурата при различните проби. При нейното повишаване,
ефектетът е батохромен, тоест λmax се измества надясно. При меланоидините, изолирани от
едропорционни месни полуфабрикати термично обработени пре двустепенне режим (270 – 200 оС,
проба № 4, табл. 1) това отклонение е по – малко в сравнение с меланоидините, изолирани от
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термично обработените месни полуфабрикати при условия (279 – 180 оС, проба № 3, табл. 1).
Подобна е и зависимостта на наситеността на цвета (1 ) на готовите кулинарно обработени месни
продукти, отразени в таблица 2.
Таблица 2. Данни за цвета на террмично обработени едропорционни
месни полуфабрикати

№

Вид на
пробата

0 Сурово месо
1 Печено месо
о
t=250-180 С
за 20-40 min
Печено
месо
2
t=250-200 оС
за 20-40 min
3 Печено месо
t=270-180 оС
за 20-40 min
Печено
месо
4
t=270-200 оС
за 20-40 min

10,66
11,65

ard
brd
1.91
0,75

22,93
14,54

8,82

13,24

0,67

15,92

25,38

10,85

13,62

0,80

17,41

34,59

8,49

14,95

0,57

17,24

x

y

z

fy

Rd

ard

brd

20,22
23,96

16,59
22,37

13,32
18,13

2,87
2,37

16,59
22,37

20,30
8,66

34,56

32,96

26,93

1,85

32,98

27,66

25,38

21,66

2,19

36,55

34,59

26,32

1,80

∆

Не следва да се сравняна 1 на сурово и печено месо, поради различия в характера на цвета.
Rd= у

x, y, z – цветови компоненти

ard = 1.75 . fy.(1,02 x – y)

ard – участие на червения цвят

brd=0,70 . fy.(y – 0,847z)

brd – участие на жълтия цвят

21+ 0,2y
fy = 0,51 . 2 2 2 2 2 2 2
1 + 0,2y

1 - Наситеност на цвета
ard
2 2 - цветови тон
brd

Най – ниска е стойността на 1 при печено месо (проба № 1 при ттехнологични параметри:
температури на печене t=250-180 оС, съответно за време 20-40 min ), а най – висока при проба № 3
(технологични параметри на топлинна обработка съответно: t=270-180 оС, съответно за време 20-40
min. Тези данни говорят, че даже най – меките режими на печене създават добри условия за
натрупване на измеримо количество меланоидини типични за високомолекулните меланоидини UV –
спектри (абсорбция около 270 nm). Със засилване на термичното въздействие цветът се углъбява,
тоест нараства от 14,54 до 17,41 и λmax се измества макар и слабо надясно. В края на изследвания
температурен интервал λmax и 1 притежават по – ниска стойност, което е указание за изменения в
структурата на меланоидините.
IR – спектрите на изолираните меланоидини от едропорционни месни полуфабрикати, печени
при различни температурни режими (фиг. 2) са сходни помежду си. Наблюдава се интензивно
поглъщане в областта 1580 – 1700 cm -1, което можем да отнесем към спрегнатите > C = N – и > C
= C < - връзки. Характерната ивица на карбонилната група при 1710 cm-1 не е изразена.
Изводи
От проведените многократни изследвания могат да се направят следните заключения:
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1. Изследвани са процесите на меланоидинообразуване в едропорционни месни полуфабрикати
с висока степен на кулинарна готовност.
2. Установено е влиянието на двустепенния режим на обработка върху количеството на
меланоидините, техните органолептични качества и спектрални характеристики.
3. Проведените анализи за количественото изолиране на меланоидини от едропорционни месни
полуфабрикати и техните спектрални характеристики са добър контрол за получаването на продукти
с добри кулинарни качества.
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Abstract: It was developed the fruits and vegetables nectars on malt base with increased biological value.
The Inovation in this products is a partly or completely replacement of sugar content with malt concentrate.
The New products had very good taste, enriched with amino acids and a wide range suitable for
rational nutrition and dietetics. They contain rich mineral and vitamin composition and energy value of 2741 kcal/100 g., that refers them to the group of beverages with reduced energy, but high biological value.
Key words: fruits, vegetables nectars; malt .
Въведение
Все повече в световен мащаб се развива тенденцията за обогатяване на традиционните
хранителни продукти с лесно усвоими и жизнено важни съставки.
Нараства целенасоченото въздействие на храната върху организма: по-активно стимулиране
на ръста при растящия организъм, на функционалната активност при зрелия организъм и попродължително приспособяване на организма към условията на живот при напредване на възрастта.
Вследствие на това нараства и потребителското търсене на храни обогатени с витамини, минерални
соли, аминокиселини, пълноценни белтъчини и т.н. от отделните категории на населението. Като
източник на тези биологично-активни вещества в редица страни се използват ечемично-малцови
екстракти и концентрати. (Иванова, 1989).
От друга страна в последните години в света се отделя все по-голямо внимание на въпроса за
ограничаване количеството на захар в хранителните продукти и замяната й с естествени (натурални)
подсладители. За тази цел се използват глюкозо- фруктозни сиропи, получени при частична
хидролиза на нишесте. (Емельянова, 1991).
Цел на настоящата работа е разработване на рецептури на плодови и зеленчукови нектари
обогатени с малцов концентрат. Със съставянето на рецептурите се цели да се проучи как влияе
малцовият концентрат с различно съдържание на сухи вещества върху вкуса, цвета и консистенцията
на разработените нектари, как влияе количеството на малцовия концентрат върху органолептичните
им качества и да се проучи възможността за заместване на аспартама и захарта с малцов концентрат.
Материали и методи
За получаване на малцов концентрат с различно съдържание на сухи вещества са използвани
три партиди малцов екстракт (сладка пивна мъст), получени от чист ечемичен малц.(
Косочолова,1989).
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Таблица 1. Съдържание на сухи вещества и активна киселинност на малцов екстракт
№
на
партида
I
II
III

Съдържание на сухи
вещества, %
10
15,5
18,5

рН
5,2
5,4
5,3

Концентрирането на малцовия екстракт е проведено на едно корпусна пилотна вакуум –
изпарителна инсталация.
В зависимост от степента на създадения вакуум изпарението на водата от продукта протича
при температура много по-ниска от 100ºС.
С цел да не се влоши качеството на малцовия концентрат в резултат на термични увреждания
на хранителните и биологично активни вещества изпарението на малцовия екстракт е извършено при
температура 45-60ºС и налягане 0,02-0,03 МРа.
Получените малцови концентрати са съответно с 25; 45; 65 и 75% съдържание на сухи
вещества.
Определяне на аминен азот- Метод на Wylie and Johnson
Определяне на общи полифеноли- методи на Analytica EBC E64.
Дегустационната оценка е извършена по петобалната скала. Общата оценка е определена ,
като за отделните показатели са използвани коефициенти за тежест както следва: вкус – 0,5; цвят-0,2;
консистенция-0,3.
Резултати и обсъждане
На малцовите концентрати с различно съдържание на сухи вещества от трите партиди малцов
екстракт е определено съдържанието на аминен азот, общи полифеноли, аминокиселини,
въглехидрати и минерални вещества.
В таблица 2 са представени резултатите от проведените анализи на трите партиди малцов
екстракт на аминен азот и общи полифеноли.
Таблица 2.Съдържание на аминен азот и общи полифеноли на малцов екстракт
Съдържание
на сухи
вещества,%
25
45
65
75

Аминен азот mg/100 ml

I
47,7
65,9
100,0
110,0

№ на партидата
II
III
40,7
26,1
80,68
51,14
110,0
70,45
115,9
85,0

Общи полифеноли,
mg/100 ml
№ на партидата
I
II
III
18,4
12,3
16,4
33,2
32,8
41,0
47,97
42,6
59,04
55,35
45,92
65,6

Данните от таблицата показват, че малцовите концентрати от партида 3 са с най-ниско
съдържание на аминен азот, което означава, че в тях се съдържат по-малко протеини, а от там и
аминокиселини.
В таблица 3 са представени данните от проведени анализи за 16 аминокиселини и минерален
състав на разработените проби малцов концентрат.
Проби 1 и 2 са малцови концентрати съответно 45% и 65%, получени от I партида малцов
екстракт, проби 3 и 4 съответно 45% и 65%, получени от II партида малцов екстракт, а проби 5 и 6
съответно 45% и 65%, получени от III партида малцов екстракт.
От проведените изследвани се вижда, че получените малцови концентрати съдържат ценни
биологично-активни вещества.
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Таблица 3. Аминокиселинен и минерален състав на малцов концентрат
показатели

Проба 1

Лизин, mg/100ml
Хистидин, mg/100ml
Аргинин, mg/100ml
Аспаргинова киселина,
mg/100ml
Треонин, mg/100ml
Серин, mg/100ml
Глутаминова киселина,
mg/100ml
Пролин, mg/100ml
Глицин, mg/100ml
Аланин, mg/100ml
Валин, mg/100ml
Метионин, mg/100ml
Изолейцин, mg/100ml
Лейцин, mg/100ml
Тирозин, mg/100ml
Фенилаланин,
mg/100ml

164,94
75,45
74,97
79,86

Са, mg/100 ml
M, mg/100 ml
K, mg/100 ml
Na, mg/100 ml

Проба 2
Проба 3
аминокиселини
235,6
54,78
108,15
31,44
107,46
57,66
114,47
51,9

Проба 4

Проба 5

Проба 6

78,52
45
82,65
74,39

21,9
31,44
51,9
48

31,39
45
74,39
80,1

28,56
53,58
50,4

35,82
58,7
70,24

25
50,4
35,31

30,7
72,24
50,6

28,56
47,25
48,54

35,82
67,73
69,57

114
18
49
42,15
9
23,7
47,22
38,04
40

163,3
25,8
68,93
60,42
12,81
33,84
67,68
54,53
56,8

124,26
15,75
45,42
45,66
13,41
23,7
51,15
38,04
40

178,11
22,6
65,1
65,45
19,22
33,84
73,3
54,53
56,8

120,81
15,75
53,43
45,66
13,41
55,08
55,08
38,04
44,58

173,2
22,6
76,58
65,45
19,22
78,95
78,95
54,53
63,9

32,4
57,6
240,0
54,0

минерален състав
73,1
28,8
101,48
54
258
216
67,2
48

43
65,36
275,2
60,2

9,6
48,6
120
30

15,5
73,96
172
43

Разработване на рецептури на плодови и зеленчукови нектари обогатени с малцов
концентрат.
В лабораторни условия са разработени рецептури за плодови и зеленчукови нектари в
различни варианти, като разликата във вариантите е различното съдържание на сухи вещества на
вложеният малцов концентрат. Данните са представени в таблици 4,6, 8 и 9.
На получените варианти на нектари са определени основни физикохимични и биохимични
показатели представени в таблици 5, 7 и 11.
Таблица 4. Нектар от ябълки и моркови
Съставки

Ябълки – каша с
10%
сухи
вещества
Моркови каша с
6%
сухи
вещества
Аспартам
1%
разтвор
Малцов
концентрат
Вода, см3

Вариант I
не съдържа
малцов
концентрат

Вариант II
25% сухи
вещества
на малцов
концентрат

Вариант III
45% сухи
вещества на
малцов
концентрат

Вариант IV
65% сухи
вещества
на малцов
концентрат

Вариант V
70% сухи
вещества на
малцов
концентрат

30

24

24

24

24

20

16

16

16

16

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

-

3,4

1,9

1,3

1,2

45,5

52,1

53,6

54,9

54,3

От направената дегустация е установено, че всички варианти са много сладки, а по отношение
на цвят, аромат и консистенция са възприети като най-добри варианти III и IV съответно с 65% и 70%
сухи вещества на малцовия концентрат.
В таблица 5 са представени резултатите от съдържанието на сухи вещества, общата и активна
киселинност на отделните варианти.
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На базата на дегустационната оценка разработените рецептури са на базата на малцов
концентрат 45% и 65% съдържание на сухи вещества.
Таблица 5. Съдържание на сухи вещества и активна киселинност на нектари от ябълки и
моркови
№

Сухо вещество,
рефрактометрично,%

Вариант I
Вариант II
Вариант III
Вариант IV
Вариант V

рН

12
12,2
12
12,5
12,5

4,65
4,31
4,75
4,76
4,76

Киселинност,
като
ябълчна%
0,083
0,073
0,074
0,073
0,073

Таблица 6. Нектар от ябълки и моркови обогатени с малцов концентрат с 45%
съдържание на сухи вещества
№

Съставки

1

Ябълкова
каша
-10%
сухи
вещества
Моркови- каша с 6% сухи
вещества
Аспартам
0,5% р-р на лимонена киселина
Малцов концентрат- 45 % сухи
вещества
Вода, см3

2
3
4
5
6

Количество по варианти, %
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
30
20
30
20

10

20

3
5
-

3
5
20

3
5
10

42

42

32

От направената дегустация на нектари от ябълки и моркови е възприета като най-добра по
вкус и цвят проба –вариант 3. По консистенция е оценена като доста плътна.
Таблица 7. Съдържание на сухи вещества, активна и обща киселинност на нектари от ябълки и
моркови
№

Сухо вещество,
рефрактометрично,%

рН

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

12
12,3
12,3

4,31
4,40
4,36

Киселинност,
като
лимонена%
0,116
0,162
0,167

Таблица 8. Плодови нектари обогатени с малцов концентрат 65% съдържание на сухи вещества

Съставки
Кайсии- каша 10% сухи
вещества
Праскови каша с 10% сухи
вещества
Малцов концентрат 65% сухи
вещества
Аспартам
Захар
Аскорбинова киселина
Лимонена киселина
Вода , см3
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Нектар от
кайсии
Количество по
варианти, %
1-1
1-2
1-3
1-4
50
50
50
40

Нектар от
праскови
Количество по
варианти, %
2-1
2-2

-

-

-

-

50

50

10,8

10,8

10,8

10

10,8

10,8

0,06
0,05
39,2

0,05
39,2

0,03
0,05
39,2

3,5
0,05
46,5

0,04
0,05
0,05
39,2

0,05
0,05
39,2

Таблица 9. Плодови и зеленчукови нектари с малцов концентрат 65% съдържание на сухи
вещества
Нектар от ябълки и кайсии
Съставки

4-1

4-2

4-3

4-4

Нектар от ябълки и
моркови
Количество по варианти,
%
5-4
5-2
5-3
5-4

30

30

30

14

30

30

30

27

20

20

20

26

-

-

-

-

20

20

20

14

10,8

10,8

10,8

10

12,2

12,2

12,2

10

0,05
0,05

0,05

0,025
0,05

3,5
0,05

0,04
0,05

0,05

0,02
0,05

4
0,05

-

-

-

-

0,05

0,05

0,05

-

39,2

39,2

39,2

46,5

37,8

37,8

37,8

45

Количество по варианти, %

Ябълки- каша с
10%
сухи
вещества
Кайсии- каша с
10%
сухи
вещества
Моркови – каша с
6% сухи вещества
Малцов
концентрат
с
65%
сухи
вещества
Захар
Аспартам
Витамин С
Лимонена
киселина
Вода

Таблица 10. Резултати от дегустационната оценка
Вариант№
1-1
1-2
1-3
1-4
2-1
2-2
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
5-3
5-4

Вкус и мирис
3,66
4,17
4,21
4,52
4,58
3,76
3,98
4,0
4,11
4,67
3,71
4,11
3,76
4,67

Цвят
4,55
5
4,57
4,75
4,39
3,56
4,5
4,5
4,5
4,83
4,57
4,5
5
4,75

Консистенция
4,57
4,5
4,5
4,66
5,0
4,56
4,55
4,5
4,5
5
4,66
4,67
4,5
4,67

Обща
оценка
4,11
4,44
4,36
4,68
4,67
3,91
4,21
4,27
4,31
4,82
3,34
4,37
4,23
4,68

Общото мнение при проведената дегустация е, че вариантите съдържащи 0,04-0,06% аспартам
и 10-10,8% малцов концентрат с 65% сухи вещества са много сладки (варианти: 1-1;2-1;4-1;5-1).
(таблица 10).
Вариантите съдържащи само малцов концентрат, без прибавка на аспартам или захар се
нуждаят от леко подслаждане (варианти: 1-2;2-2;4-2;5-2) .
Като най- добри на цвят, вкус и консистенция се оцениха вариантите съдържащи 3,5-4% захар
(варианти: 1-4;4-4;5-4).
В таблица 11 са представени физикохимичните и биохимичните показатели на разработените
варианти нектари от плодове и зеленчуци.
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Таблица 11. Физикохимични и биохимични показатели на разработените асортименти нектари
от плодове и зеленчуци
Вариант №

1-1
1-2
1-3
1-4
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
5-3
5-4

Сухо вещество,
рефрактометрично,%
12,5
12,5
12
14,5
12,5
12,5
12
14
12
12
12
14

Обща
киселинност,
(лимонена),%
0,54
0,47
0,48
0,38
0,35
0,28
0,35
0,34
0,21
0,21
0,14
0,17

рН

Общи
захари,%

3,74
3,76
3,83
3,95
3,97
4,01
4,02
3,97
4,34
4,33
4,72
4,26

7,84
6,94
6,55
8
8
7,71
7,37
10,24
7,56
7,06
7,06
9,68

От данните в таблицата се вижда, че за всички разработени варианти на нектари сухите
вещества варират от 12 до 14,5%, общата киселинност е със стойности от 0,21 до 0,54 %, общите
захари са от 7,06 до 10,24 % .
Заключение
Получените в лабораторни условия малцови концентрати съдържат полифеноли,
аминокиселини, минерални вещества, въглехидрати и витамини, които доказват тяхната биологична
ценност.
При разработване в лабораторни условия на рецептури за плодови нектари обогатени с малцов
концентрат е установена възможността за частично заменяне на захарта и аспартама с малцов
концентрат.
При дегустация са определени като най-приемливи плодови нектари от кайсии, ябълки и
кайсии, и ябълки и моркови при които съдържанието на захар и аспартам е частично заменено с
малцов концентрат.
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Abstract: Tobacco and tobacco products are taste products, because they are consumable products.
For this reason, the decisive factor for the assessment of tobacco is tasting evaluation. In many cases it’s the
only criterion for evaluation.
Crucial samples offered for tasting evaluation to be as identical for all tasters. If violated one of the
factors tasters varying the properties smoking. If violated one of the factors tasters Varying the smoking
properties. Obtained different taste evaluations . The end result does not have the credibility. It is not known
at different findings, but as close as summary results, what is the reliability of the tasting evaluation.
The aim of the study was to determine the possibilities of checking the authenticity of similar taste
evaluations in complying with the terms of starting to smoke by means of statistical methods.
Using standardized methods for processing and analysis found that by complying with the terms and
underestimation of the factors influencing the objectivity of tasting evaluation results mask the reliability of
the assessment.
Key words: tobacco, tobacco products, taste evaluations
Увод
Тютюнът се отглежда предимно като суровина за производството на тютюневи изделия.
Тютюнът, респективно тютюневите изделия са вкусови продукти, тъй като са консумативни
продукти. Най-често се консумира тютюневия дим, който оказва физиологично и вкусовоароматично въздействие върху човешкия организъм, т.е. те са преди всичко консумативни продукти.
Окачествяването на тютюна се базира на разделянето му по групи в рамките на класи.
Класите се отъждествяват с ниво на качество и са стандартизирани. Съответното качество тютюн е
във връзка с пушателните му свойства и химичния състав на тютюна и тютюневия дим. Доказано е,
че пушателните свойства на тютюна зависят преди всичко от съотношението на различните групи
вещества, а не от абсолютното им съдържание. В практиката се е наложил органолептичния метод за
оценяване. За съжаление аналог, машина или друг метод, който да измести дегустацията, не е
създаден до сега в света.
Установено е, че за хранително–вкусовите продукти, в т.ч. тютюнът и тютюневите изделия,
съотношението на горе цитираните групи показатели се класират по тежест, както следва:
Първо място – Сензорни показатели. Те се приемат за решаващи и са с процентна тежест 60 %
Второ място – Физико-химични показатели. Те се приемат за основни и са с процентна тежест
около 30 %
Трето място – Допълващи показатели. Тяхната тежест е до 10 %.
Ето защо в много от случаите при изследователската работа, касаеща тютюневата наука /от
селекцията до тютюневите изделия/, решаващият фактор е дегустационната оценка. Нещо повече, в
много случаи тя е единственият критерий за оценка.
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От изключително значение е пробите предлагани за дегустационна оценка да бъдат
максимално еднакви. За постигането на тази еднаквост влияят редица фактори – формиране на
пробите тютюн /равнопоставеност по беритби и съдържание/, степен на ферментиралост, ширина на
нарязване, хомогенизиране на нарязания тютюн, характеристики на използваните гилзи при
изработване на лабораторните цигари, определяне на оптимална маса за тютюна, еднаква маса на
лабораторно изработените цигари, влагосъдържание и т.н.. Ако е нарушен един от факторите,
пушенето е различно, т.е. дегустаторите констатират различни пушателни свойства, респективно
дегустационните оценки са различни, т.е. резултатът няма необходимата достоверност. Прието е, в
случаите когато въпреки различните констатации на дегустаторите, обработените данни са близки,
резултатът да се приема за достоверен.
Целта на изследванията е установяване достоверността на сходни дегустационни оценки при
неспазени условия на пропушване.
Материали и методи
За целта бяха разработени варианти моноцигари. Пропушванията се извършиха на
лабораторно изработени цигари, шифровани, без филтър, спрямо контрола и неизвестни други
условия /маса на цигарите, влагосъдържание на цигарите, въздухопропускливост на цигарената хартия
и т.н./. За провеждането на дегустацията, формирането на индивидуални дегустационни оценки,
обработката на данните и последващия анализ се използваха стандартизирани методи.
Резултати и обсъждане
Комисията констатира, че цигарите в пробите са с различни пушателни свойства. От
самостоятелно пушене, до парливост и горчивина. От аромат богат с нюанси на мастикс, до безличен.
От неоформен вкус с горчивина, до вкусов баланс. В аромата всички възприятия се движат от слаба
степен до средна, а във вкуса от до подсредна до средна степен. Индивидуалните оценки са
визуализирани на фитури с №№ 1 и 2.

Фиг. 1 Аромат
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Фиг. 2 Вкус

Въпреки констатираните различия, след обработката на данните, получените оценки са
сходни. Визуализирани са на фигури с №№ 3 и 4.
2,84
2,82
2,8
2,78

приятност

2,76

интензивност

2,74

изразителност

2,72

чистота

2,7

плътност

2,68
2,66
1

2

3

4

5

6

7

Фиг. 3 Аромат

3,5
3,4
3,3
3,2

облагане

3,1

парене

3

дразнене

2,9

плътност

2,8
2,7
1

2

3

4

5

6

7

Фиг. 4 Вкус
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Обработените данни не подсказват нередност и липса на достоверност. Базирайки се на
възприятията констатирани от дегустаторите, обаче те са определено подвеждащи. Видните различия
са допустими. Несъответствието между констатациите на дегустаторите и обработените данни е
основание за извършването на статистически анализ за достоверност на всяка проба.
Основните резултати са визуализирани на фигура № 5.

Фиг. 5 Основни статистически оценки
Където:
Хср - средноаритметична стойност;
S - средноквардратично отклонение;
min - минимална стойност;
max - максимална стойност;
Δ - действителен център на разпределение;
± s - обхват на разпределение изразено чрез ± s;
ǀsǀ - абсолютна стойност на s;
Δхср - относителна средноквадратична грешка на средноаритметичната стойност
Установи се, че оценките се движат в диапазона от слаба до надсредна степен на възприятие,
както и че осреднената оценка е недостоверна при всички проби. Изследванията си продължихме с
проверка на хипотези за грешка на максималната и минимална оценка. Резултатите показват, че при
четири от пробите, резултатите нямат достоверност, като 96,06 % от случаите могат да попаднат в
обхвата на разпределение на оценките, максималната оценка е груба грешка, докато минималната
оценка е вярна при ниво на значимост α = 0,05. При две от пробите резултатите нямат достоверност,
като 99,73 % от случаите могат да попаднат в обхвата на разпределение на оценките, максималната
оценка е груба грешка, докато минималната оценка е вярна при ниво на значимост α = 0,05. При една
проба резултатите нямат достоверност, като 96,20 % от случаите могат да попаднат в обхвата на
разпределение на оценките, максималната и минимална оценка е груба грешка при ниво на значимост
α = 0,05.
Резултатите от изследванията недвусмислено доказват липсата на достоверност при
получените дегустационни оценки на експерименталните проби от цигари.
Заключение
От изследванията се налага извода, че близките резултати при неспазени условия и
подценяване на факторите влияещи върху обективността на дегустационната оценка маскират
нейната достоверност. Статистическият анализ предлага възможност за установяване обективността
на дегустационната оценка.
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Abstract: Due to high level of intercompany debts and the lack of funds, a study on liquidity is a
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Въведение
Пазарът на месни продукти у нас се характеризира със значителна фрагментираност –
съществуват десетки предприятия, от които малка част продават в цялата страна, а останалите имат
единствено регионално значение. По наши изследвания предприятията от този сектор на
хранителната индустрия имат по-добри финансови показатели спрямо останалите представители на
отрасъла.
Настоящото изследване си постави за цел да покаже динамиката на ликвидността им, като
условие за финансова устойчивост. Ликвидността е финансово-счетоводен термин, показващ
способността на даден актив да бъде максимално бързо обменен и превърнат в парични средства без
значителни трансакционни разходи. В икономическата теория се разграничават няколко видове, от
които в предлаганата разработка, се анализира ликвидността на регионални месопреработвателни
предприятия. Добрите значения на тези показатели са предпоставка за обръщаемостта на капитала и
непрекъснатост на възпроизводствения процес.
Материали и методи
Във финансовото управление могат да се разработват различни аналитични показатели,
даващи информация за състоянието на икономическата система – предприятието. Източник на такава
информация е счетоводната отчетност и по-конкретно счетоводния баланс. Счетоводният баланс е
средство за изготвяне и представяне на структурирани и систематизирани данни за имущественото и
финансово състояние на стопанските субекти. Затова показателите, изчислени на негова база, са
основание за диагностичен анализ, необходим за вземане на адекватни управленски решения.
През последните години в научните публикации и трудове бяха представени различни
дискусии и трактовки за един от водещите показатели, характеризиращи текущата финансова
устойчивост – ликвидността. Във финансовата теория се разграничават няколко вида ликвидност:
ликвидност на активи, ликвидност на предприятия и ликвидност на финансови пазари. От всички погоре изброени нейни проявления в настоящата разработка се изследва ликвидността на
предприятията. Тя се определя като способността на предприятието своевременно да се разплаща със
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своите контрегенти. Ликвидността е непосредствено свързана с ликвидността на активите, т.е. със
способността им да се превръщат в пари. В практиката (Николов, Н., 1993) наред с изискванията за
рентабилност се следи и текущата финансова устойчивост (ликвидността). Това има своите
аргументи, тъй като основната причина за фалита на предприятията в настоящата икономическа
действителност е дефицита на ликвидност, следвана от спада на печалбата и недостатъчната
капиталова обезпеченост.
Ликвидността се оценява с помощта на няколко показатели, изчислени като коефициенти. Те
се получават като се съпоставят различни групи краткотрайни активи с краткосрочните пасиви. Във
връзка с конструирането на коефициентите някои автори (Иванова и др., 2008) предлагат от групата
на краткотрайните активи да се извадят разходите за бъдещи периоди, а от групата на краткосрочните
пасиви да се приспаднат приходите за бъдещи периоди и финансиранията. Това има своята логика,
тъй като икономическата изгода от тези разходи ще се черпи в следващ отчетен период.
Същите анализатори (Иванова и др., 2008) препоръчват вместо краткосрочните пасиви да се
използват текущите задължения. Текущите задължения представляват сумата от краткосрочните
задължения и онази част от дългосрочните пасиви, която подлежи на плащане през текущия период.
От тук следва, че понятието „текущи задължения” (ТЗ) е па-широко от понятието краткосрочни
пасиви (краткосрочни задължения). Определянето на текущите задължения от позициите на външни
потребители на счетоводна информация е затруднено и зависи от това какви счетоводни стандарти
прилагат предприятията – МСС или НСФОМСП. Ако изготвянето на финансовите отчети се базира
на МСС, на отделен ред в раздел „Текущи задължения” се посочва частта от нетекущите дългове,
подлежащи на плащане през отчетната година. Това означава, че се оповестява информация за това
каква част от дългосрочните пасиви се е трансформирала в краткосрочни. Когато предприятията
прилагат НСФОМСП към края на отчетния период 31.12. във връзка с годишното счетоводно
приключване е необходимо да оповестят падежа на част от дългосрочните пасиви в краткосрочни. В
този случай при съставянето на съотношенията за изчисляване на ликвидността не е необходимо да
се прави разлика между счетоводните категории „краткосрочни (текущи) пасиви” и „текущи
задължения”, т.е. те се припокриват.
По отношение на установяването на ликвидността и начините за нейното поддържане е
необходимо да се спазват т. нар. традиционни финансови правила (Гълъбов, М., 2004): „златно
финансово” и „златно балансово правило”. „Златното финансово” правило гласи, че степента на
изискуемост на чуждите капитали трябва да бъде обвързана със степента на ликвидност на активите,
финансирани с тези капитали. Това означава, че срокът през който привлечения капитал се използва
от предприятието, трябва да е равен или по-голям от срока на ликвидността на активите, закупени с
тези чужди финансови източници. Според „златното балансово правило” дълготрайните активи
трябва да се финансират от собствения капитал и дългосрочно привлечения чужд капитал, които
формират постоянния капитал на предприятието. Също така то препоръчва и част от краткотрайните
активи да бъде финансирана с постоянен, а не с краткосрочен капитал. По този начин при възникване
на проблеми в обръщаемостта на краткотрайните активи, предприятието ще намали ликвидния риск.
Основните показатели, които се използват за определяне на ликвидността на предприятието
са:
- коефициент на обща ликвидност (КОЛ) – представя се като съотношение между раздел В
„Текущи (краткотрайни) активи” и текущите задължения:
КОЛ =

КА
, (1)
ТЗ

където:
КА – краткотрайни (текущи) активи;
ТЗ – текущи задължения.
Това е показателят, който в най-голяма степан служи за оценка на текущата ликвидност. Чрез
него се измерва степента, до която текущите (краткотрайни) активи покриват текущите задължения.
- коефициент на бърза ликвидност (КБЛ):
КБЛ =
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КА  КМА Кр.Взем  КФА  ПС
, (2)

ТЗ
ТЗ

където:
КА- краткотрайни активи;
КМА – краткотрайни материални активи;
Кр. Взем. – краткосрочни вземания;
КФА – краткосрочни финансови активи (краткосрочни инвестиции);
ПС- парични средства;
ТЗ – текущи задължения.
Този коефициент представлява съотношение между по-ликвидната част от краткотрайните
активи към текущите задължения, т.е. не е взета под внимание най-трудно ликвидната част –
материалните запаси. Коефициентът на бърза ликвидност (КБЛ) представлява особен интерес за
кредиторите, тъй като им дава информация за величината на потенциалните парични средства
(краткосрочните вземания), доходът от краткосрочните инвестиции и паричните наличности.
- коефициент на незабавна ликвидност (КНЛ):
КНЛ =

КА  КМА  Кр.Взем. КФА  ПС
, (3)

ТЗ
ТЗ

където:
КА- краткотрайни активи;
КМА – краткотрайни материални активи;
Кр. Взем. – краткосрочни вземания;
КФА – краткосрочни финансови активи (краткосрочни инвестиции);
ПС- парични средства;
ТЗ – текущи задължения.
-

коефициент на абсолютна ликвидност (КАЛ):
КАЛ =

КА  КМА  Кр.Взем.  КФА ПС
, (4)

ТЗ
ТЗ

където:
КА- краткотрайни активи;
КМА – краткотрайни материални активи;
Кр. Взем. – краткосрочни вземания;
КФА – краткосрочни финансови активи (краткосрочни инвестиции);
ПС- парични средства;
ТЗ – текущи задължения.
Коефициентът на абсолютна ликвидност (КАЛ), наричан още касова ликвидност,
характеризира способността на предприятието да покрива текущите си задължения с абсолютно
ликвидните финансови активи – паричните средства.
Резултати и обсъждане
В настоящото проучване е представена динамиката на коефициентите на ликвидност на
месопреработвателни предприятия в Пловдивска област за периода 2006-2012 г. Резултатите за
първия коефициент на обща ликвидност (КОЛ) са посочени в таблица 1. От представените данни за
КОЛ се вижда, че в началото на изследвания период най-висок коефициент на обща ликвидност (над
2) имат: „Зорница – 90“ ООД; „Месокомбинат Карлово“ АД; „БИС – 98“ ООД; „Елко“ ООД и
„Меском – Попов“ ООД. Този факт обаче не трябва да се абсолютизира, тъй като тези високи
стойности на общата ликвидност могат да са следствие от забавена обръщаемост на стоковоматериалните запаси, високо равнище на вземанията от клиенти и нерационално използване на
паричните средства. През анализирания период се установи неустойчива тенденция на КОЛ почти при
всички предприятия. В края на 2012 г. спрямо 2006 година. КОЛ на „Зорница – 90“ ООД е намалял
със 79%, а КОЛ на „Месокомбинат Карлово“ АД, на „БИС – 98“ ООД и на „Елко“ ООД се е увеличил
съответно с 215%, 20% и със 17%. При „Меском – Попов“ ООД в края на периода се установи
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намаляване на КОЛ с 41% спрямо началото 2006 година. От всички анализирани предприятия
относително устойчива възходяща тенденция на КОЛ е имал „Деликатес – 2“ ООД, който в края на
2012 г. спрямо началото на периода е нараснал 16,5 пъти.
Таблица 1. Коефициент на обща ликвидност (КОЛ)
Предприятия

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

"Европимел" ООД

0,77

0,47

0,48

0,51

0,63

0,26

*

"Меском - Попов" ООД

1,09

0,62

1,18

0,94

0,13

0,58

0,64

"Деликатес - 2" ООД

0,22

0,36

0,41

0,40

4,12

1,99

3,77

"БИС - 98" ООД

2,10

1,49

1,25

1,03

0,88

1,08

2,52

"Зорница - 90" ООД

7,55

4,70

8,98

8,51

3,98

3,19

1,60

"Унитемп" ООД

0,50

0,88

0,82

0,63

0,60

1,29

0,92

"Месокомбинат - Садово" ООД

0,52

0,42

0,87

1,14

1,28

0,87

0,79

"Елко" ООД

2,06

3,95

3,52

0,66

0,55

1,94

2,41

"Месокомбинат Карлово" АД

3,26

3,22

4,93

1,47

1,87

3,32 10,25

"Димитър Маджаров - 2" ООД

*

1,25

1,02

1,46

1,68

1,38

1,24

Получените резултати за следващия коефициент на бърза ликвидност (КБЛ) са представени в
следващата таблица 2.
Таблица 2. Коефициент на бърза ликвидност (КБЛ)
Предприятия

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

"Европимел" ООД

0,63

0,10

0,11

0,24

0,15

0,07

*

"Меском - Попов" ООД

0,45

0,23

0,24

0,33

0,06

0,41

0,39

"Деликатес - 2" ООД

0,11

0,32

0,38

0,29

0,33

0,54

1,99

"БИС - 98" ООД

0,21

0,41

0,16

0,31

0,43

0,70

1,57

"Зорница - 90" ООД

0,50

0,23

0,16

0,25

0,17

0,26

0,57

"Унитемп" ООД

0,40

0,33

0,39

0,28

0,37

0,62

0,44

"Месокомбинат - Садово" ООД

0,04

0,03

0,06

0,45

0,58

0,53

0,49

"Елко" ООД

0,88

1,02

1,03

0,11

0,01

1,29

1,61

"Месокомбинат Карлово" АД

2,71

2,89

3,51

1,27

1,62

2,80

9,35

"Димитър Маджаров - 2" ООД

*

0,94

0,59

0,96

0,90

0,66

0,78

Като се имат пред вид препоръчителните стойности за КБЛ, най-висока бърза ликвидност се
установи при „Месокомбинат Карлово“ АД, „Деликатес – 2“ ООД, „Елко“ ООД и „БИС – 98“ ООД.
При коефициента на бърза ликвидност (КБЛ), аналогично на КОЛ, също е имало неусточиво развитие.
Най-висок ръст на КБЛ в края на 2012 г. спрямо началото на периода са имали: „Деликатес – 2“ ООД
(приблизително 17 пъти); „Месокомбинат – Садово“ ООД (10 пъти); „БИС – 98“ ООД – 6,5 пъти, а
при „Месокомбинат Карлово“ АД – 2,5 пъти.
Данните от анализа на последния коефициент на ликвидност – коефициент на абсолютна
ликвидност (КАЛ) са посочени в таблица 3. Нормативните стойности на КАЛ са в границите 0,3 до 0,6 в
зависимост от отрасловата принадлежност на предприятията. От анализираните предприятия високи
стойности на КАЛ се установиха при: „БИС – 98“ ООД, „Зорница – 90“ ООД и „Меском – Попов“
ООД. Водеща позиция по отношение на коефициента на абсолютна ликвидност в края на периода
отново е имал „Деликатес – 2“ ООД. Анализирайки динамиката на КАЛ, най-висок ръст се установи
при „Деликатес – 2“ ООД, следван от „Елко“ ООД и „БИС – 98“ ООД.
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Таблица 3. Коефициент на абсолютна ликвидност (КАЛ)
Предприятия

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

"Европимел" ООД

0,142 0,001 0,001 0,002 0,940 0,013

"Меском - Попов" ООД

0,302 0,053 0,060 0,096 0,003 0,347 0,322

"Деликатес - 2" ООД

0,003 0,061 0,008 0,011 2,787 0,121 1,197

"БИС - 98" ООД

0,166 0,015 0,033 0,008 0,005 0,003 0,670

"Зорница - 90" ООД

0,233 0,098 0,530 0,079 0,008 0,203 0,558

"Унитемп" ООД

0,064 0,050 0,071 0,034 0,030 0,294 0,021

"Месокомбинат - Садово" ООД

0,008 0,017 0,034 0,017 0,005 0,011

"Елко" ООД

0,012 0,485 0,033 0,108 0,005 0,159 0,088

"Месокомбинат Карлово" АД

0,213 0,006 0,186 0,019 0,077 0,222 0,022

"Димитър Маджаров - 2" ООД

0,315 0,204 0,197 0,050 0,058 0,057

*

*

*

Заключение
Високите стойности на коефициентите на ликвидност са индикатор за възможността на
предприятията да покриват текущите си задължения, което има пряко влияние върху устойчивото им
финансово състояние. Тяхното равнище и динамика определят кредитния рейтинг на предприятията.
Стойностите на тези коефициенти не трябва да се абсолютизират, а да се разглеждат в пряка връзка с
пазарната конюнктура и отрасловата принадлежност.
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Abstract: This study presents the general task of linear programming together with the possible special
cases in the development of a production programme with a view a to profit maximization.
Keywords: linear programming, production programme, food industry, profit.
Въведение
Съвременният финансово-стопански анализ използва три основни групи количествени
методи: счетоводно-финансови, математически и статистически. Счетоводно-финансовите и
статистическите методи дават възможност за провеждането на ретроспективен анализ, а
математическите методи могат да бъдат използвани в две основни направления:
1. В бизнес планирането за изработването на оптимални планове за производството и за
използването на наличните производствени ресурси;
2. При икономическия анализ на различните явления и процеси, протичащи в хода на
стопанската дейност и на тази основа разкриват неизползването на резервите.
Планирането на деловата активност е предпоставка за ефективното управление на сложни и
динамични системи, каквито са индустриалните предприятия. Централно място при него заема
разработването на производствената програма, която оказва влияние върху редица техникоикономически показатели: степен на използване на производствените мощности, производителността
на труда, себестойността на продукцията и рентабилността. В производствената програма се
определят темповете на развитие на производството и на тази основа се пресмята необходимостта от
инвестиции, работна сила, необходимите суровини и материали и обема на продажбите. Ето защо е
наложително производствените задачи на бизнес програмата да бъдат детайлно и реалистично
моделирани, с цел обезпечаването на приемлив финансов резултат. Това означава, че те трябва да
бъдат формализирани, т.е. да се изразят в математическа форма съществуващите икономически
връзки между елементите на производствения процес, с което се занимава математическото
програмиране.
Материали и методи
Предмет на линейното програмиране, като дял от математическото програмиране е
изследването и разработването на различни математически методи за решаване на видове (класове)
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екстремални задачи. Чрез него се описва връзката между математическата постановка на задачата и
нейната икономическа интерпретация.
Нагледна представа за интеграцията между математика и икономика дават математическите
модели. Моделът е абстрактно представяне (абстрактна система) на връзките и процесите, протичащи
в изследвания обект. Абстрактната система носи определена информация и свойства, без да изчерпва
цялата конкретност на реалната система. Тя отразява само главните и съществени страни на
моделирания обект. При конструирането на един модел се дава математическа формулировка на
производствената задача, като се преминава през следните етапи:
 избор на променливи х1, х2, ..., хn, посредством които се измерват количествено различните
характеристики на изучавания обект. Чрез наредената съвкупност Х = (х1, х2, ..., хn) се
описва едно състояние на моделирания обект;
 разкриване на връзките и съотношенията между променливите чрез система от линейни
уравнения и неравенства, наречени ограничения на модела. Те позволяват да бъдат
определени всички възможни състояния на обекта;
 формулиране на целта и критерия за оптималност, като математическият израз на този
критерий е функция на променливите х1, х2, . . ., хn и се нарича целева функция. Целевата
функция служи за сравнение на отделните състояния и дава възможност за избор на найдоброто от тях. Наличието й превръща математическият модел в оптимизационен;
 специални допълнителни изисквания, които се определят от конкретния им съдържателен
смисъл – неотрицателност, целенасоченост на променливите и други.
Математическият модел на производствената задача служи за съставянето на оптимална
производствена програма на предприятието и в теорията е известна още като плановопроизводствена задача.
Представената разработка разглежда производствената програма като система от
взаимосвързани елементи и изследва нейното състояние по отношение на постигането на определена
цел – максимална печалба, минимални разходи, ефективност при използването на ресурсите и т.н.
Основната цел на производствената програма трябва да бъде ясно и точно формулирана, да бъде
реално достижима и да може да се оценява количествено, като се посочва и критерия за оптималност.
По-голяма част от основната фактическа информация, използвана за нейното съставяне, се съдържа в
структурните уравнения (неравенства). Те описват количествените зависимости между елементите.
В настоящото изследване се моделира производствената програма на предприятие от
хранителната индустрия, което планира да произвежда няколко вида продукти – П1, П2, ..., Пn.
Предприятието разполага с ресурсите Р1, Р2, ..., Рm, които се използват в технологичния процес.
Осигурените количества за съответните ресурси се задават с матрица - стълб В:

 b1 
 
 b2 
 . 

В= 
 . 
 . 
 
 bm 
 

(1)

Цялата информация е представена в технологичната таблица 1 .

400

Таблица 1. Технологична таблица
Продукти

П1

П2

...

Пn

Осигурени
количества

а11
a21
.
.
.
am1
c1
x1

а12
a22
.
.
.
am2
c2
x2

...
...

a1n
a2n
.
.
.
am n
cn
xn

b1
b2
.
.
.
bm

Ресурси
Р1
P2
.
.
.
Pm
Печалба
План

...
...
...
...

Числата a ij, които са m x n на брой, се разглеждат като елементи на матрицата А и отразяват
разходните норми на i – тия ресурс за производството на единица продукт П j.

 а11 а12

 a 21 a 22
А = .
.
.

 am1 am2


а1n 

. . . a 2n 
(2)
. . .
. 

. . . amn 
. . .

Матрицата А се нарича матрица на разходните норми за производството на единица продукт от
асортиментната структура. С променливите х1, х2, . . . , хn се означават неизвестните количества от
планираните продукти П1, П2, . . . , Пn, спазвайки изискването за неотрицателност xj ≥0 (j =1÷ n).
Тогава наредената n – торка X = (х1, х2, ..., хn) задава производствената програма на предприятието.
Също така са известни и показателите за оценка (печалбата), отнесени към единица от съответната
продукция – матрица – ред С = (с1, с2, ..., сn). В такъв случай функцията Z (x) = z (x1, x2, …, xn) е
функция на производствената програма и представлява оценката на цялата произведена продукция:
Z = c1x1 + c2x2 + . . .+ cnxn (3)
Потребленията на различните ресурси, съобразени с осигурените количества, се определят от
линейни ограничения.
Задачата за намиране на оптимална производствена програма се свежда до задачата за
намиране на такъв план Х = (х1, х2, ..., хn), при който функцията Z = z (x) достига най-голямата си
стойност. С това се отразява критерия за оптималност на целевата функция → печалба:
Z (x) = c1x1 + c2x2 + . . .+ cnxn → max (4)
Производствената програма на предприятието се определя със следния оптимизационен модел:
Z = c1x1 + c2x2 + … + cnxn → max
P1: a11x1 + a12x2 + … + a1nxn ≤ b1
P2: a21x1 + a22x2 + … + a2nxn ≤ b2 (5)
…………………………………..
Pm: am1x1 + am2x2 + … + amnxn ≤ bm
xj ≥ 0, j = 1÷n
или
n

Z=

 cjxj
j 1
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n

 aijxj  bi , i = 1÷m

(6)

j 1

xj ≥ 0, j = 1÷n
Линейният модел (5) може да се представи и във векторна форма:
Z = C . X → max
A1x1 + A2x2 + … + Anxn ≤ B
X ≥ 0,

 a11 


 a 21 
 . 
 , A2 =
където А1 = 
 . 
 . 


 am1



 a12 


 a 22 
 . 

 , . . . , An =
 . 
 . 


 am 2 



 a1n 


 a 2n 
 . 

,B=
 . 
 . 


 amn 



(7)

 b1 
 
 b2 
 . 
  са вектори – стълбове.
 . 
 . 
 
 bm 
 

C . X – скаларно произведение на векторите С = (с1, с2, ..., сn) и Х = (х1, х2, ..., хn).
Същият модел (5) притежава и матричен запис:
А . Х = В, където

 a11 a12

 a 21 a 22
А= 
.
.

 am1 am2


a1n 

. . . a 2n 
- матрица на коефициентите пред променливите (разходните
. . .
. 

. . . amn 
. . .

норми);

 x1 
 
 x2 
 . 
X =   - матрица – стълб на променливите (неизвестните количества от планираните продукти);
 . 
 . 
 
 xn 
 
 b1 
 
 b2 
 . 
B =   - матрица – стълб на свободните членове на системата (осигурените количества ресурси).
 . 
 . 
 
 bn 
 
В модела могат да бъдат включени и допълнителни изисквания, които описват условията на
пазара и спецификата на производствения процес. В този случай са възможни няколко варианта на
производствена програма:
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1. Планиране на пълно потребление на ресурсите.
Всички ограничения се превръщат в равенства. При условие, че се изисква да има пълно
потребление на някои ресурси, тогава само съответните ограничения се превръщат в равенства.
2. Задължително потребление на част от даден ресурс (ограничена складова площ, нетрайност и
др.).
Например от ресурс Рк (1 ≤ к ≤ m) трябва да бъде използвано най-малко количество qk (qk < bk),
тогава в модела (5) се въвежда ново ограничение:
a21x1+ a22x2+ . . . + a2nxn ≥ qk (8)
(1 ≤ к ≤ m);
3. Договорни задължения (осигурен пласмент).
Предприятието е сключило договор, например за продукт Пd (1 ≤ d ≤ n) в размер qd, т.е. от
продукт Пd трябва да се произведат най-малко qd единици, то към ограниченията се добавя още
едно ограничение – xd ≥ qd.
4. Ограничен пласмент.
Маркетинговото проучване е показало, че на пазара могат да се реализират най-много sd единици
от продукт Пd. Тогава в модела (5) ще се включи и неравенството xd ≤ sd, т.е. трябва да се
произведат най-много sd единици от Пd.
5. Асортиментна структура.
Спецификата на произвежданата продукция поставя някои продукти в известни съотношения.
Например, количествата на продуктите Пl и Пr (1 ≤ l ≤ n и 1 ≤ r ≤ n) трябва да бъдат в
съотношение α : β. В този случай отношението между променливите xl и xr се записва с
уравнението:

xl 
 ,
xr 

(9)

което не е линейно и се нуждае от предварителна преработка:
β . xl = α . xr

(10)

или в модела (5) се записва ограничение от вида:
β . xl - α . xr = 0

(11)

Примерна постановка:
Предприятие от сектор „Производство на хлебни и тестени изделия” планира производството
на три вида продукти – хляб „А”, хляб „В” и хляб „С”, всеки в разфасовка по 0,700 кг, разполага с
необходимите ресурси и производствени мощности. Спецификата на производствената дейност
налага пълно потребление на ресурс 4 (пресована мая). Предприятието е сключило договор за
пласмент на хляб „А” в размер 200 единици. Маркетинговото проучване показва, че на пазара
могат да се реализират най-много 220 единици от хляб „В” и 225 единици от хляб „С”.
Разходните норми, осигурените количества ресурси и печалбата от единица продукция са дадени
в таблица 2.
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Таблица 2. Технологична таблица
Продукти
Ресурси
1. Брашно тип 1
2. Брашно тип 2
3. Брашно тип 3
4. Пресована мая
5. Готварска сол
6. Питейна вода
7. Е 300
8. Е 260
9. Е 471
10. Печалба, лв.
11. План

Хляб „А”

0,35
0,07
0,03
0,0074
0,0076
0,249
0,000046
0,00028
0,00083
0,18
х1

Хляб „В”

0,06
0,35
0,04
0,0081
0,0076
0,261
0,000045
0,00027
0,00081
0,15
х2

Хляб „С”

0,07
0,04
0,33
0,0088
0,0075
0,272
0,000044
0,00026
0,00079
0,12

Осигурени
количества,
кг/16 ч.
6618
4348
2128
109
174
8542
0,9
0,54
1,6

х3

Целта е да се определи оптимална производствена програма на предприятието, така че при
наличната ресурсна осигуреност, размерът на печалбата за цялата продукция да е най-голям.
Нека с х1, х2, х3 означим неизвестните количества от продуктите „А”, „В” и „С”, а Х = (х1, х2,
х3) разглеждаме като производствена програма. От технологичната таблица 2 и специфичните
изисквания определяме структурните ограничения и целевата функция.
Задачата за намирането на максимална печалба се свежда до следния линеен оптимизационен
модел:
Z = 0.18x1 + 0.15x2 + 0.12x3 → max
0.35x1 +
0.06x2 +
0.07x3 ≤ 6618
0.07x1 +
0.35x2 +
0.04x3 ≤ 4348
0.03x1 +
0.04x2 +
0.33x3 ≤ 2128
0.0074x1 +
0.0081x2 + 0.0088x3 = 109
0.0076x1 +
0.0076x2 + 0.0075x3 ≤ 174
0.249x1 +
0.261x2 +
0.272x3 ≤ 8542
0.000046x1 + 0.000045x2 + 0.000044x3 ≤ 0.9
0.00028x1 + 0.00027x2 + 0.00026x3 ≤ 0.54
x1 ≥ 200
x2 ≤ 220
x3 ≤ 225
xj ≥ 0, xj – цели, j = 1, 2, 3
Заключение
Конструираният модел отразява производствената стратегия на предприятието, когато
единствените ограничения за неговата дейност произтичат само от ресурсната осигуреност и
допълнителните изисквания. Линейното оптимизационно програмиране се използва като
инструмент за изследване и анализ на конкретни процеси в икономиката. Неговите методи и
модели позволяват да се усъвършенстват подходите в бизнес планирането като условие за
ефективно управление на стопанската дейност.
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БИОСОРБЦИЯ НА Cd(II) ОТ ВОДНИ РАЗТВОРИ С БРАШНО ОТ
ТОПИНАМБУР (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) – МОДЕЛИРАНЕ НА АДСОРБЦИОННА
ИЗОТЕРМА
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BIOSORPTION OF CD(II) FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY JERUSALEM ARTICHOKE
(HELIANTHUS TUBEROSUS L.) POWDER – ADSORPTION ISOTHERM MODELING
Tsvetko Prokopov
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E-mail: tsvetko_prokopov@abv.bg

Abstract: The equilibrium adsorption isotherm obtained in the biosorption of Cd (II) ions from aqueous
solutions with Jerusalem artichoke stalk powder was studied in this research. Experiments were conducted
under static conditions. Langmuir and Freundlich models were used for modeling of the resulting adsorption
isotherm. The results of linear regression analysis showed that these two sorption isotherm models describe
very well the experimental data with correlation coefficient (R2) values 0.942 and 0.935 respectively.
Obtained values of the separation factor (RL) and the sum of squire errors (SSR) showed that the Langmuir
isotherm is more suitable for describing biosorption of cadmium ions under the experimental conditions than
the Freundlich model. Determined values of the adsorption capacity by used two models were respectively
qmax = 12.97 mg/g and KF = 0.376 mg/g.
Key words: heavy metals, biosorption, Jerusalem artichoke, modeling, adsorption isotherm
Въведение
Тежките метали са едни от основните замърсители на почвата и водите, постъпвайки в
околната среда главно чрез антропогенните процеси. В естествени условия те дълго време запазват
своята токсичност, която се проявява дори и при минимални концентрации. Установено е, че тежките
метали имат способността да се акумулират по хранителната верига, което представлява сериозен
проблем за здравето на човека. Токсичното им действие може да предизвика промяна в структурата
на биоценозите или напълно да ги разруши (Делчев и др., 2014, Колева и Николова, 2007).
Отстраняването на тежките метали от водни разтвори може да включва както добре познатите
стандартни технологии за пречистване, така и методи за дълбоко пречистване. През последните
години все по-голям интерес се проявява към биосорбцията. Тя се определя като процес на
отсраняване на металите от водни разтвори чрез биологични материали, които се очертават като
екологоблагоприятни и икономически целесъобразни. В литературата се откриват значителен брой
сведения за способността на различни природни сорбенти да свързват тежките метали. Повечето от
проучванията се фокусират върху използването на растителни отпадъци, морски водорасли, различни
видове бактерии, плесени и дрожди (Demirbas, 2008, Lesmana et al., 2009, Wang and Chen, 2009,
Делчев и др., 2014, Prokopov et al., 2014).
За описание биосорбцията на тежки метали от водни разтвори в литературата се използват
редица модели. Моделите на адсорбционните изотерми обикновено се класифицират като емпирични
и механистични (описващи механизма на процеса). Най-често прилаганите емпирични модели са тези
на Лангмюир, Фройндлих, Сипс, Темкин, Дубинин-Радишкевич и др. Необходимо е обаче да се знае,

405

че тези модели представляват математическо изражение на взаимовръзката между адсорбционния
капацитет на адсорбента и концентрацията на металния йон в разтвора при равновесни условия,
която се наблюдава експериментално. Ето защо те не могат да се използват за описание на механизма
на сорбция и влиянието на различни външни фактори, като рН, йонната сила и др. Моделирането на
адсорбционните изотерми се използва, за да се оцени способността на даден адсорбент да адсорбира
съответния замърсител до определена степен (Febrianto et al., 2009, Foo and Hameed, 2010,
Rangabhashiyam et al., 2014).
В предишно наше изследване за биосорбция на Cd(II) йони от водни разтвори с брашно от
стебла на топинамбур установихме влиянието на различни фактори върху ефективността на процеса.
Определени са оптималните условия за постигане на максимална степен на извличане на металните
йони. Проведени са кинетични изследвания, определени са адсорбционните капацитети на брашното
от топинамбур при условията на експеримента и са построени кинетичните криви на биосорбция
(Делчев и др., 2014).
Целта на настоящата работа е да се изследва и моделира равновесната адсорбционна
изотерма, получена при биосорбция на Cd(II) йони от водни разтвори с брашно от стебла на
топинамбур.
Материали и методи
За целите на изследването е използвано брашно, получено от стебла на топинамбур.
Подготовката на биосорбента и биосорбцията са проведени съгласно (Делчев и др., 2014). Опитите
са извършени при статични условия, стайна температура 23оС, рН = 6,0 и непрекъснато разбъркване
на клатачна машина (120 rpm). В ерленмайерови колби от 250 cm3 се поставят по 100 cm3 воден
разтвор на CdCl2.1/2H2O със съдържание на Cd(II) от 10 до 500 mg/dm3. Към така подготвените
разтвори се прибавят 2 g от биосорбента (с точност ± 0,0001 g). След достигане на равновесно
състояние разтворът се филтрува и се определя равновесната концентрация на металните йони.
Съдържанието на Cd(II) йони в изследваните разтвори преди и след биосорбция е определено
спектрофотометрично, съгласно (Делчев и др., 2014).
В условия на установено равновесие на системата е определен равновесният адсорбционен
капацитет (qe, mg/g) по формулата:
qe =

Co - Ce
.V
m

(1)

където: Со и Се са начална и равновесна концентрация на металните йони в разтвора, mg/dm3;
V – обем на разтвора, dm3;
m – маса на биосорбента, g.
Въз основа на получените експериментални данни е построена равновесната адсорбционна
изотерма. За моделиране на изотермата са използвани следните емпирични модели (Febrianto et al.,
2009, Foo and Hameed, 2010, Rangabhashiyam et al., 2014):
Модел на Лангмюир. Изотермата на Лангмюир предполага еднакво и постоянно свързване на
сорбата с повърхността на адсорбента. Тази изотерма се базира на три основни хипотези, а именно:
повърхността на адсорбента е хомогенна – всички участъци са равностойни при адсорбцията,
адсорбцията се извършва само при удар на молекула върху свободен център, всеки център адсорбира
само една молекула – адсорбцията завършва с мономолекулно покритие на повърхността. Изотермата
на Лангмюир се описва от следното уравнение:
qe =

qmax K LCe
1 + K L Ce

(2)

където: qe – равновесно количество адсорбиран метал от единица маса адсорбент, mg/g;
Се – равновесна концентрация на метала в разтвора, mg/dm3;
qmax – максимален капацитет на монослойна адсорбция, mg/g;
КL – енергийна константа на Лангмюир свързана с топлината на адсорбция, dm3/mg.
За целите на моделирането е използвана следната линейна форма на уравнение (2):
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Ce
1
1
=
Ce +
qe qmax
K L qmax

(3)

Стойностите на константите КL и qmax са определени чрез линеен регресионен анализ, където
1
1
, а ъгловият коефициент е
.
отрезът на правата е
qmax
K L qmax
Модел на Фройндлих. Равновесната изотерма на Фройндлих е емпирично уравнение и се
използва за описание на хетерогенна адсорбция с взаимодействие между адсорбираните молекули.
Това уравнение има следния вид:
qe = K F Ce1/ n

(4)

където: qe – равновесно количество адсорбиран метал от единица маса адсорбент, mg/g;
Се – равновесна концентрация на метала в разтвора, mg/dm3;
КF и n – константи на Фройндлих изразяващи адсорбционния капацитет и
интензивността на адсорбция, респективно.
Уравнение (4) може да се изрази чрез следната линеаризирана логаритмична форма:
lg qe = lg K F +

1
lg Ce
n

(5)

Стойностите на константите КF и n са определени чрез линеен регресионен анализ, където
отрезът на правата е lgKF, а ъгловият коефициент е 1/n.
За оценка приложимостта на моделите е използвана стойността на получените корелационни
коефициенти R2. Изчислена е и сумата от квадратичните грешки (SSE) по следната формула:
SSE = å (q
n

i =1

exp
e

)

2

-q

mod
e

(6)

където: qeexp – експериментално получено равновесно количество адсорбиран метал от
единица маса адсорбент, mg/g;
qemod – изчислено равновесно количество адсорбиран метал от единица маса
адсорбент по съответния модел, mg/g;
n – брой опити.
Резултати и обсъждане
Изследването на сорбционните равновесия осигурява основните физикохимични данни за
оценяване приложимостта на процеса сорбция за отделяне на различни замърсители, в т.ч. и тежки
метали, от водни разтвори. Адсорбционното равновесие обикновено се описва с уравнение на
изотерма, чийто параметри изразяват повърхностните свойства и афинитета на адсорбента при
определена температура и рН. Ето защо, адекватното математическо описание на получената опитно
равновесна изотерма е от съществено значение за ефективното проектиране на сорбционните
системи.
На фигури 1 и 2 са представени резултатите от приложението на линеализираните модели на
Лангмюир и Фройндлих към експериментално получените данни за биосорбция на Cd(II) йони от
водни разтвори с брашно от топинамбур при равновесни условия. Получените стойности за
параметрите на моделите са представени в таблица 1.
Резултатите от проведеният линеен регресионен анализ показват, че моделите на Лангмюир и
Фройндлих описват много добре експерименталните данни, като получените корелационни
коефициенти са съответно 0,9415 и 0,935 (фигури 1 и 2).
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Фиг. 1. Линеализиран модел на Лангмюир за биосорбция на Cd(II) йони
от водни разтвори с брашно от топинамбур
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Фиг. 2. Линеализиран модел на Фройндлих за биосорбция на Cd(II) йони
от водни разтвори с брашно от топинамбур
Таблица 1. Параметри на Лангмюир и Фройндлих за биосорбция на Cd(II) йони
от водни разтвори с брашно от топинамбур

qmax,
mg/g
12,97

Модел на Лангмюир
R2
KL,
3
dm /mg
0,014
0,942

SSR

KF

1,098

0,376

Модел на Фройндлих
1/n
R2
0,6191

0,935

SSR
8,901

Резултатите от таблица 1 показват, че стойността на корелационния коефициент (R2) за
модела на Лангмюир е съвсем малко по-висока от тази за модела на Фройндлих. Подобни резултати
са получени при адсорбция на кадмий с различни биосорбенти, като модифицирани царевични
люспи, костилки от маслини, модифицирана биомаса от хлебни дрожди и брашно от зелени кокосови
черупки (Febrianto et al., 2009). Сумата от квадратичните грешки (SSR) обаче за модела на Лангмюир
е около осем пъти по-малка от тази за модела на Фройндлих. Полученият максимален адсорбционен
капацитет (qmax) по модела на Лангмюир е значително по-голям в сравнение с този (KF) по модела на
Фройндлих. Диапазонът от 0 до 1 на наклона (1/n) на изотермата на Фройндлих е мярка за
интензивността на адсорбция и повърхностната хетерогенност. Когато стойността на 1/n е близка до
0, повърхността е по-хетерогенна. Стойности под 1 предполагат протичане на хемисорбция, а
стойности над 1 показват, че адсорбцията е смесена (Foo and Hameed, 2010). В случаят, както е видно
от данните в таблица 1, стойността на 1/n е 0,6191, което предполага протичане на хемисорбция.
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От особено значение за анализа на изотермата на Лангмюир е стойността на фактора на
разделяне (RL), който се представя чрез следното уравнение (Foo and Hameed, 2010):
RL =

1
1 + K L Co

(7)

където: Со – начална концентрация на метала във водния разтвор, mg/dm3;
КL –константа на Лангмюир, dm3/mg.
Съществуват четири възможности за стойността на фактора на разделяне: RL = 0 (необратима
адсорбция), RL = 1 (линейна адсорбция), RL > 1 (неподходяща адсорбция) и 0 < RL < 1 (подходяща
адсорбция). Получените стойности за фактора на разделяне RL са представени на фигура 3.
Резултатите показват, че изотермата на Лангмюир е подходяща за описание на биосорбцията на
кадмиевите йони (0 < RL < 1).
1
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Фиг. 3. Стойности за фактора на разделяне (RL) за биосорбция на Cd(II) йони в зависимост
от началната концентрация (Co) на металния йон в разтвора

Полученият по модела на Лангмюир максимален адсорбционен капацитет (qmax) беше
използван за сравнение на ефективността на брашното от стебла на топинамбур с други биосорбенти,
използвани за адсорбция на Cd(II) йони. В таблица 2 са представени данни за адсорбционния
капацитет на някои биосорбенти спрямо Cd(II) йони. Въпреки че директното сравнение на
ефективността на използвания в това изследване адсорбент с други адсорбиращи материали е трудно,
поради разлики в експерименталните условия, данните от таблица 2 показват, че брашното от стебла
на топинамбур притежава добър потенциал за адсорбиране на кадмиеви йони от водни разтвори.
Таблица 2. Адсорбционен капацитет (qmax) на различни биосорбенти
спрямо Cd(II) йони
Биосорбент
Модифицирани царевични люспи
Брашно от зелени кокосови черупки
Кори от портокал
Модифицирана биомаса от хлебни дрожди
Люспи от черен нахут
Активен въглен от захарна тръстика
Лигнин
Отпадъци от производство на чай

qmax,
mg/g
833,33
285,70
123,65
95,20
39,99
27,47
25,40
11,29

Литературен източник
Febrianto et al., 2009
Febrianto et al., 2009
Febrianto et al., 2009
Febrianto et al., 2009
Mobasherpour et al., 2012
Mobasherpour et al., 2012
Febrianto et al., 2009
Mobasherpour et al., 2012
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Пресовски от маслини
Костилки от маслини
Каша от захарно цвекло
Брашно от стебла на топинамбур

10,56
9,39
0,13
12,97

Mobasherpour et al., 2012
Febrianto et al., 2009
Febrianto et al., 2009
Това изследване

Заключение
В настоящата работа е изследвана равновесната адсорбционна изотерма, получена при
биосорбция на Cd(II) йони от водни разтвори с брашно от стебла на топинамбур. За моделиране на
изотермата са използвани два от най-често прилаганите емпирични модели съответно на Лангмюир и
Фройндлих. Резултатите от проведеният линеен регресионен анализ показват, че двата модела
описват много добре експерименталните данни, като корелационния коефициент за модела на
Лангмюир (R2 = 0,942) e малко по-голям от този за модела на Фройндлих (R2 = 0,935). Определените
стойности на фактора на разделяне (RL) и сумата от квадратичните грешки (SSR) дават основание да
се направи извода, че изотермата на Лангмюир е по-подходяща за описание на биосорбцията на
кадмиевите йони при условията на експеримента. Стойността на коефициента на Фройндлих 1/n
показва, че на повърхността на адсорбента протича хемисорбция. Установените по двата модела
стойности на адсорбционният капацитет са съответно qmax = 12,97 mg/g и KF = 0,376 mg/g.
Проведеният сравнителен анализ на получения по модела на Лангмюир максимален адсорбционен
капацитет с този на други биосорбенти, използвани за адсорбция на Cd(II), показа, че брашното от
топинамбур притежава сравнително добър потенциал за адсорбиране на кадмиеви йони от водни
разтвори. За доизясняване механизма на биосорбция обаче е необходимо разширяване на
изследванията с прилагане на някои механистични модели.
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Abstract: Climate change is a global problem and is one of the biggest environmental concerns nowadays.
Therefore, this issue has received increasing attention from researchers, public and political subjects.
Potential impacts of climate change on food security are widely discussed and researched problem.
However, the actual impacts on the quality and safety of food and feed were less studied topic. In this work a
review and assessment of potential impacts of climate change on the quality and safety of food in various
stages of the food chain are carried out. Based on the critical analysis of the existing research possible
adaptation strategies and measures as well as research priorities are proposed to address the effects of
climate change in Bulgaria on food quality and safety.
Key words: climate, change, impacts, food, quality, safety, food diseases
Въведение
Изменението на климата е глобален проблем и една от най-големите екологични тревоги в
днешно време. Ето защо, на този въпрос се обръща все по-голямо внимание от учени, обществени и
политически субекти. По данни на Европейската агенция по околна среда, концентрацията на СО2 в
атмосферата се е увеличила от прединдустриалните равнища от около 280 ppm на повече от 387 ppm
през 2008г. Средната глобална температура на въздуха през 2009г. се е увеличила с 0,7 до 0,8оС от
прединдустриализацията. Прогнозите за 21-век показват, че глобалното затопляне ще се ускори с
прогнозирано средно увеличение на температурата от 1,8 до 4оС (Martin et al., 2010).
Установено е, че изменението на климата може да окаже въздействие върху появата на
рискове за качеството и безопасността на храните в различните етапи на хранителната верига от
първичното производство до консумацията. Съществуват множество пътища, чрез които
климатичните фактори могат да въздействат върху храните, включително промени в температурата и
валежите, повишена честота на екстремни метеорологични събития, затопляне на океана и
повишаване на киселинността, както и промени в миграцията на контаминантите. Климатичните
промени имат също социално-икономически аспекти, свързани с хранителните системи, като
например селското стопанство, производството на животинска продукция, световната търговия,
демографско и човешко поведение, които от своя страна влияят върху качеството и безопасността на
храните (Tirado et al., 2010).
Повишаването на температурата и промените в режима на валежите влияят върху
устойчивостта и размножаването на бактерии, вируси, паразити и плесени, както и върху
възникването на съответните хранителни заболявания. Тези промени влияят също върху
физиологията на растенията и животните и възприемчивостта на приемника, което от своя страна
може да доведе до промени в честотата и интензивността на болестите по растенията и животните,
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както и на нашествието на вредители. Всичко това оказва влияние върху хранителните заболявания и
зоонозите (Jaykus et al., 2008).
Налице е обаче двупосочна връзка между изменението на климата и хранителната верига.
Установено е, че всички етапи на хранителната верига произвеждат парникови газове и следователно
допринасят за изменението на климата. Според изчисления на Междуправителствената експертна
група по изменение на климата (IPCC), на селското стопанство заедно със свързаните с
обезлесяването и използването на земята промени, се падат около 29 % от световните емисии на
парникови газове. Производството на храни от животински произход има основен принос за
емисиите от сектора селско стопанство. В комбинация със световните прогнози за растеж на
населението, нарастващото търсене на храни от животински произход, като месо и млечни продукти,
има сериозни последици за изменение на климата (Friel, 2010).
В литературата са докладвани редица качествени и количествени връзки между показателите,
свързани с изменението на климата и проблемите за безопасността на храните. В някои случаи
изказаните твърдения са подкрепени с експериментални данни, докато в други те не се основават на
валидирани модели, а са представени като хипотези.
Целта на настоящата работа е да се направи преглед и оценка на потенциалните въздействия
на промените в климата върху качеството и безопасността на храните в различните етапи на
хранителната верига. Въз основа на направеният критичен анализ на съществуващите научни
изследвания да се предложат стратегии и мерки за адаптиране, както и изследователски приоритети
за справяне с последиците от изменението на климата в България по отношение на качеството и
безопасността на храните.
Сценарии за изменение на климата в България
Данните показват, че средногодишната температура в България за 2011г. е с около 0,4оС
по-висока от нормалната. Отчитат се все повече и по-дълги периоди на суша, последвана от тежки
бури и наводнения, увеличен брой на случаи с обилни валежи, гръмотевични бури и градушки през
зимните месеци, като януари и февруари, по-висока честота на средния брой дни с гръмотевични
бури и градушки през април и септември. Годишната амплитуда между максималната и минималната
температура на въздуха намалява, като минималната температура се повишава по-бързо от
максималната. Намаляват снежните месеци в планините, а дебелината на снежната покривка показва
трайна тенденция към изтъняване. Данните от фенологичните наблюдения показват напреднал
стадий на развитие от 7 до 15 дни в различните климатични райони, което представлява ясно
доказателство за процес на затопляне през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.
Повечето климатични модели симулират увеличение на температурата на въздуха в България от 2 до
5оС до края на века. Според повечето климатични сценарии, зимните валежи ще се увеличават в
България, а валежите през топлото полугодие и особено през лятото се очаква да намаляват.
Очакваното глобално затопляне ще бъде придружено от увеличаване честотата на горещите
въздушни вълни, съчетани с повишена влажност и замърсяване на въздуха. Освен рискът от
по-нататъшно ограничаване на водните ресурси, повече горски пожари, свлачища и наводнения,
глобалното затопляне означава също огнище на инфекциозни заболявания, които не са типични за
нашите ширини. Все по-уязвими в бъдеще ще са пролетните култури, засети на безплодни почви и
обработваема земя в Югоизточна България, където валежите дори и при настоящите климатични
условия са недостатъчни, за да се осигури нормален растеж, развитие и добив на културите
(Kodzhabashev et al., 2012).
Влияние на климатичните промени върху качеството и безопасността на храните
Установено е, че от климатичните промени най-голямо влияние върху качеството и
безопасността на храните имат повишаването на температурата, промяната във валежите,
засушаването и повишаването на концентрацията на СО2. Прогнозите сочат, че въздействието на
промените в климата върху качеството и безопасността на храните са различни за различните
географски райони. Това въздействие включва промени в сезоните, промени в обработваемата земя и
добивите от посеви и промени в качеството на почвите. Промените също касаят вредители по
растенията и зоонози, засягащи домашните животни и хората, като консуматори на храни от
растителен и животински произход (Miraglia et al., 2009). Въпреки, че последиците от изменението на
климата върху качеството и безопасността на храните и фуражите могат да бъдат различни за
различните региони и трябва да се изучават на регионален принцип, поради глобализацията,
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увреждането на храните и фуражите в дадени райони на планетата може да се отрази и на други
географски региони.
Счита се, че земеделието е сектор, който е особено уязвим от промените в околната среда.
Климатичните промени могат да доведат до намаляване на добивите и/или да унищожат реколтата
през 21-век (Jaykus et al., 2008, Marvin et al., 2013). Изменението на климата засяга микробната
популация и развитието на вредители, което обуславя появата на различни заболявания,
предизвикани от микроорганизми и насекоми. Абиотичните фактори, като например дефицит на
хранителни вещества, замърсяване на въздуха и екстремни температури и влага също оказват
влияние върху здравето и продуктивността на растенията.
Повишаването на температурата, по-голямата честота и интензивност на екстремни
метеорологични условия могат да доведат не само да промени в растителните системи и добива, но
също да допринесат за разширяваща се гама от вредители и болести по културните растения и да
застрашат безопасността на храните, ако не се предприемат своевременни и подходящи мерки. Може
да се очаква, че прогнозираното увеличаване на температурата ще доведе до повишено увреждане от
вредителите в значително по-ранен етап от развитието на културите. Непропорционалното затопляне
и повишаването на температурите през зимата и през нощта може да се отрази не само върху
развитието на културите, но също така да промени екологичното равновесие между дадена култура и
свързаните с нея вредители. Точното въздействие на изменението на климата върху развитието на
насекомите и патогените е много трудно да се определи, тъй като някои промени в климата могат да
облагодетелстват, докато други да инхибират развитието им. Ето защо, всеки отделен случай трябва
да се анализира индивидуално.
Всеизвестен е фактът, че способността на плесените да продуцират микотоксини силно се
влияе от факторите на околната среда, като температура, относителна влажност, атака от насекоми,
засушаване и физиологичен стрес при растенията (Russell et al., 2010). В едно от последните
изследвания се докладва за връзките между изменението на климата и развитието на токсикогенни
плесени върху храните от растителен произход, което е свързано със замърсяването на храните с
микотоксини. Специално внимание е обърнато на плесени, засягащи зърнените култури (пшеница и
царевица), които обикновено се консумират в Европа. Направен е изводът, че ефектът от изменението
на климата върху развитието на плесените и продуцирането на микотоксини в храните от растителен
произход, трябва да се оценява за всеки отделен случай, тъй като всеки вид плесен има оптимални
условия за растеж и образуване на токсични метаболити. Посочени са основните мерки за
адаптиране, които трябва да се предприемат (Miraglia et al., 2009).
В друго изследване се разглеждат ефектите от изменението на климата в различни райони на
света върху замърсяването на храните от растителен произход с микотоксини. Установено е, че
повишеното ниво на микотоксини и UV радиация може да предизвикат мутиране на някои плесени
по културите и образуване на други, различни микотоксини. Ето защо, е необходимо да се обърне
внимание на повече микотоксини, освен афлатоксините, деоксиниваленола и охратоксин А.
Установена е липсата на достатъчно данни, например за патулин, Т-2 токсин, ниваленон, зеараленон,
ергот алкалоиди и други от т.нар. „втори ешалон” микотоксини, от гледна точка на изменението на
климата. Посочва се необходимостта от повече изследвания относно хармонизиране на процедурите
за мониторинг, оценка на обективни данни за географската миграция на микотоксините, разработване
на модели и оценка на влиянието на факторите на околната среда върху тези контаминанти (Paterson
and Lima, 2011).
Промените в климата могат да имат значителни последици за селскостопанските култури по
отношение необходимостта от завишено използване на торове и пестициди, което от своя страна да
доведе до повишени остатъци от тези химикали в храните. Екстремните температури и промяната в
режима на валежите неминуемо води до изменение в растежа на културите, отглеждани в различни
зони. Наред с тези промени, очакваното увеличение на разпространението на вредители и болести по
растенията, както и плевели, водят до увеличаване употребата на пестициди. Настъпващите промени
в климата влияят също върху активността и миграцията на пестицидите в околната среда. В
проведено изследване за връзката между използването на пестициди и промените на климата в САЩ
е установено, че увеличеното ниво на валежите, както и повишаването на температурата, водят до
нарастване на употребата на пестициди (Chen and McCarl, 2001).
В проведено обзорно проучване са разгледани потенциалните ефекти от изменението на
климата върху миграцията на различни микроелементи, в т.ч. и тежки метали, в рамките на веригата
почва-растение. Ефектите са разделени на две групи: ефекти върху развитието и устойчивостта на
растенията и рискове за здравето на човека. Установено е, че в зависимост от географския район,
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климатичните промени могат да доведат до изменения в условията на почвата и наличието на тежки
метали, което да окаже съществено влияние върху устойчивостта и адаптирането на някои
растителни видове към променената, химически небалансирана среда за растеж. Недостигът на
хранителни вещества и наличието на тежки метали може да доведе до по-ниска устойчивост на
растенията към инсекти, вредители и заболявания. От друга страна, това води до намаляване на
добивите и качеството на храните от растителен произход, както и до промени в употребата на торове
и други химикали, което се отразява на безопасността на храните. Като основни рискове за здравето
на човека се посочват завишените количества на тежки метали в някои растителни храни и фуражи,
както и недостиг на основни микроелементи (Zn, Fe, Se), доставяни чрез храната, поради намалената
им концентрация в растенията вследствие на климатичните промени (Miraglia et al., 2009).
Друг важен проблем за безопасността на храните е замърсяването с устойчиви органични
замърсители, като например полиароматни въглеводороди (ПАВ). Промените в температурата,
вятъра, честотата и интензивността на атмосферните промени влияят върху миграцията и
състоянието на ПАВ в околната среда. Увеличаването на валежите може да доведе до
разпространение и отлагане на ПАВ в почвата, подпочвените води и повърхностните води, а от там те
да попаднат в питейната вода и във водните организми. Установено е, че миграцията на ПАВ във
въздуха, почвата и водата е в пряка връзка с безопасността на храните и води до различна степен на
замърсяване на храните както от растителен така и от животински произход (Miraglia et al., 2009).
Проучено е влиянието на климатичните промени върху физиологията на растителните храни
и тяхното качество. Установено е, че по отношение на промяната във въглехидратния състав на
храните по-голямо влияние има повишаването на температурата, в сравнение с увеличените емисии
на СО2. Посочени са примери за влиянието на емисиите на СО2 върху минералния състав на храните.
Например, намалението на някои елементи в ориза с увеличение на емисиите СО2 е както следва: N
(14%), P (5%), Fe (17%) и Zn (28%). Подобни резултати са докладвани и за пшеница. Изказано е
твърдението, че следва да се очаква намаление на ценни елементи в зърната на основните култури
(пшеница и ориз), като резултат от промените в климата, което в крайна сметка ще доведе до остро
влошаване на проблема с недохранването на света, излагайки милиони хора на риск от „скрит глад”
за микроелементи. Направен е изводът, че в един по-топъл свят с високо съдържание на СО2, трябва
да се очакват промени в качеството на храните, касаещи намаляване съдържанието на протеини и
концентрацията на минерални вещества в храните от растителен произход, както и промени в
липидният състав. Тези промени трябва да бъдат обект на бъдещи изследвания, тъй като те са
свързани с продоволствената сигурност (DaMatta et al., 2010).
В друго изследване е определено въздействието на климатичните промени върху качеството и
безопасността на гроздето и произведеното от него вино. Сред най-важните промени, свързани с
изменението на климата, са посочени по-ранното узряване, промени във фенологията на лозата,
повишена концентрация на захар, което води до високи нива на алкохол във виното, по-ниска
киселинност и модифициране на ароматните съединения, характерни за даден сорт. При
изключително високи температури, които вече се наблюдават в някои региони, може да се инхибира
метаболизма на лозата, което води до изменение в аромата и цвета на произведеното вино. Високите
концентрации на захар в мъста предизвикват стрес на дрождите, което води до образуване на
странични продукти от ферментацията, като например оцетна киселина. Промяната в рН от своя
страна може да доведе до значителни изменения в микробната екология на мъста и виното и да
увеличи риска от развала и влошаване на органолептичните качества на готовия продукт (Orduna,
2010).
Направено е проучване относно потенциалните ефекти на промените в климата върху
качеството на плодовете и зеленчуците. Изследването показва, че производството на качествени
плодове и зеленчуци може да бъде пряко или непряко повлияно от повишените температури,
високите нива на СО2 и озон. Установено е, че натрупването на СО2 в атмосферата има пряко
въздействие върху следберитбеното качество, причинявайки малформации, промени в съдържанието
на редуциращи захари, намаляване на протеините и минералния състав, което води до загуба на
хранителни вещества и влошаване на сензорното качество. Високите концентрации на атмосферния
озон водят до влошаване на процеса фотосинтеза, растежа и натрупването на биомаса, както и
промени в сухото вещество, редуциращите захари и органичните киселини. Излагането на плодовите
и зеленчуковите култури на високи температури може да доведе до физиологични промени и други
асоциирани вътрешни и външни симптоми. В таблица 1 са представени някои от тези симптоми
(Moretti et al., 2010).
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Таблица 1. Симптоми на топлинно и слънчево увреждане на плодове и зеленчуци
Вид култура
Зеле
Зелен фасул
Марули
Картофи
Домати
Ябълки
Ананас
Авокадо

Симптоми
Побелели външни листа, „хартиен” външен вид. Повредените
листа са податливи на гниене.
Червеникави петна по шушулката.
Изсъхнали листа, високотемпературно увреждане предизвикващо
меко гниене след бране.
„Черно сърце” – поява в центъра на клубена на тъмносиво до
черно оцветяване.
„Слънчев пригор” – нарушаване синтеза на ликопен, образуване на
жълти области в засегнатите зони.
Обезцветяване на кожицата, образуване на воднисти зони.
Полупрозрачна месеста част на плодовете, образуване на воднисти
зони.
Потъмняване на кожицата и вътрешността, повишена податливост
към развала.

В друго изследване са определени основните въздействия на промените в климата върху
микробиологичната безопасност на зелени листни зеленчуци. Установена е необходимостта от
провеждане на количествено моделиране, анализи и допълнителни лабораторни експерименти.
Направен е изводът, че промените в климата не трябва да се игнорират при управлението на
безопасността на храните и научните изследвания в тази област (Liu et al., 2013).
Изменението на климата и по-специално повишаването на температурата може да има преки
и непреки ефекти и върху животновъдството. Топлинният стрес има пряко въздействие върху
здравето, растежа и размножаването на животните. Индиректният ефект е свързан с количеството и
качеството на животинските пасища и фуражни култури. Промените в климата могат да доведат до
нарастване честотата на хранителните зоонози и вредители по животните и евентуално увеличаване
използването на ветеринарномедицински продукти. Като резултат от това може да се очакват
завишени и дори неприемливи нива на остатъци от пестициди и ветеринарни лекарства в храните от
животински произход (Jaykus et al., 2008). Установено е, че промените в климата имат преки и
непреки ефекти и върху качеството на месото (Gregory, 2010). Счита се обаче, че потенциалното
въздействие на изменението на климата върху качеството и безопасността на храните от животински
произход е в по-малка степен в сравнение с растителните храни (Miraglia et al., 2009). Промените в
качеството и безопасността на питейната вода, също влияят върху безопасността на храните (Delpla et
al., 2009).
Проведено е експертно проучване за идентифициране и оценка на критичните фактори,
свързани с нововъзникващите опасности относно безопасността на храните от веригата за
производство на млечни продукти, повлияни от изменението на климата. Като най-важни фактори са
посочени: суровини, състояние на силажа, съхранение и производство на комбинирани фуражи, както
и здравето на животните. Направен е изводът, че е необходим строг контрол и мониторинг върху
фуражите и здравето на животните, с оглед справяне с проблемите, които могат да бъдат
предизвикани от промените в климата (Van der Spiegel et al., 2012).
Установено е, че климатичните промени могат да влияят също върху продуктивността на
аквакултурите и уязвимостта на култивираните риби към различни заболявания. От микробиологична
гледна точка промяната на климата изостря еутрофикацията на водните басейни, предизвиквайки
разтеж на фитопланктона и повишена честота на цъфтеж на токсични видове водорасли.
Натрупването на образуваните токсини в двучерупчестите мекотели и последващо консумиране на
тези храни може да има сериозни последици за здравето на хората. Освен това с повишаването на
температурата се стимулира растежа на организми, като Vibrio vulnificus, които водят до повишен
риск от консумирането на риби, отглеждани в такива води. Тези условия улесняват и образуването на
метилживак, който се акумулира в рибите (Jaykus et al., 2008).
Проучено е въздействието на изменението на климата върху безопасността на морските храни
и последиците за здравето на човека. Разгледани са микробиологичните и химичните рискове.
Специално внимание се обръща на токсичните метали, остатъците от органични химикали, токсини
от водорасли и патогени за хората и морските храни (Marques et al., 2010).
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Друго изследване засяга влиянието на промените в климата върху хранителната верига на
охладените и замразени храни. Направен е изводът, че повишаването на температурата ще увеличи
риска от инфектиране и разваляне на този вид храни (James and James, 2010).
Възникващите опасности в суровините, вследствие на промените в климата, оказват влияние
и върху системите за управление на безопасността на храните в процеса на тяхната преработка.
Освен това увеличените температури водят до нарастване на хигиенните рискове, свързани със
съхранението и разпространението на храните. Намалената наличност и влошеното качество на
питейната вода, използвана при преработка на суровините, също поражда нови предизвикателства
пред управлението на хигиената и безопасността на храните.
В таблица 2 са представени примери за опасности и рискове за безопасността на храните,
предизвикани от промени в климата (Marvin et al., 2013).
Таблица 2. Примери за опасности и рискове за безопасността на храните,
предизвикани от промени в климата
Събитие

Обект на въздействие

Опасност

Риск

Суша

Заразени растения с
плесени, замърсени
водорасли.

Топли вълни

Заразени растения с
плесени.

Образуване на
афлатоксини,
повишено
замърсяване и
патогени в
повърхностните води
Образуване на
микотоксини.

Наводнения

Наводнени земеделски
земи.

Миграция на
патогени и
контаминанти в
почвата.

Морски храни и
поливни култури.

Контакт с вода
съдържаща патогени
и контаминанти.

Отглеждани растения и
животни на паша в
райони наводнени от
бури.

Утаяване на патогени
и контаминанти.

Замърсяване на
храните с
афлатоксини,
замърсени поливни
култури или уловена
риба.
Замърсени с
афлатоксини и
охратоксин А
растителни храни.
Замърсяване на
растителни храни,
фуражи и пасища.
Инфектиране на
животни с патогени.
Замърсяване на
поливни култури,
инфектиране на
морски храни,
стимулиране цъфтежа
на вредни водорасли
и цианобактерии във
водните басейни.
Замърсяване на
растителни и
животински храни
придобити от
наводнени райони.

Интензивни валежи

Тропични бури

Хранителни заболявания предизвикани от изменението на климата
Установено е, че изменението на климата води до увеличаване на бактериалното замърсяване
на храните и водата, което в последствие може да доведе до увеличаване на рисковете от хранителни
заболявания. Проблемът с бактериалните патогени се усложнява от факта, че много от тези
организми могат да оцеляват дълго време и да се мултиплицират в околната среда. Проведени са
проучвания, които доказват връзката между честотата на хранителните заболявания и изменението на
температурата в месеца предхождащ заболяването (Miraglia et al., 2009, El-Fadel et al., 2012). Друго
изследване показва, че при 32% от изследваните хранителни заболявания в Европа, температурата е
определящ фактор. Кампилобактериозата и салмонелозата са най-често срещаните заболявания. През
2007г. честотата на кампилобактериозата в Европа е 45,2 случая, а на салмонелозата е 31,1 случая на
100 000 души. Като основни източници на тези заболявания са посочени яйца, прясно пилешко и
свинско месо. Високите температури се свързват с 5-10% увеличение на салмонелозите за всеки
градус повишаване на седмичната температура над 50С. Установено е, че приблизително една трета
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от разпространените салмонелози в Англия, Уелс, Полша, Холандия, Чехия, Швейцария и Испания
вероятно се дължат на влиянието на температурата (Semenza and Menne, 2009).
От всичко казано дотук може да се обобщи, че възможните въздействия от изменението на
климата върху качеството и безопасността на храните включват: въздействие върху микробната
еволюция и стрес-отговор; развитие на заболявания по растенията и животните; развитие на
токсикогенни плесени и замърсяване на храните с микотоксини; повишаване на риска от попадане на
химични вещества в хранителната верига; цъфтеж на вредни водорасли и повишаване риска от
консумация на риби и морски храни; развитие на патогени; промени в наличността и качеството на
питейната вода; развитие на хранителни заболявания и заболявания от консумация на замърсена
вода.
Стратегии и мерки за адаптиране и справяне с проблемите от изменението на климата
За оценка на въздействието на промените в климата върху качеството и безопасността на
храните е предложен стъпаловиден подход, който включва следните етапи: качествено определяне на
отделните въздействия, оценка за степента на познанията относно връзката между всяко въздействие
и един или повече климатични фактора и цялостен анализ на идентифицираните въздействия на
регионален принцип (Miraglia et al., 2009). Нашето проучване показва, че този подход успешно може
да бъде приложен и в България.
От направеният критичен анализ на научните изследвания по разглеждания проблем, могат да
се предложат следните стратегии и мерки за адаптиране, както и изследователски приоритети, за
справяне с последиците от изменението на климата в България по отношение на качеството и
безопасността на храните:
1. Прилагане на интердисциплинарен подход за справяне с предизвикателствата от
изменението на климата, включващ отчитане на взаимовръзките между състоянието на околната
среда, здравето на животните и растенията и хигиената на храните;
2. Разработване на национална стратегия за управление на качеството и безопасността на
храните, включваща добри практики (земеделска, животновъдна, ветеринарна, хигиенна,
производствена и др.), като се обърне внимание на развиващите се промени в появата и
разпространението на микробиологични и химични опасности, насекоми, паразити и техните
вектори, засегнати от изменението на климата;
3. Преразглеждане и изменение на програмите за мониторинг и контрол, насочени към
възникващите опасности за храните вследствие на изменението на климата;
4. Съсредоточаване на изследователските усилия в разработването и прилагането на бързи
методи за откриване на патогени/замърсители в сложни матрици, каквито са храните;
5. Прилагане на глобален подход към епидемиологичното наблюдение, включващ съвместни
дейности между професионалисти в областта на здравето на човека, здравето на животните и
околната среда;
6. Разработване на модели за предсказване вероятността за глобално изменение на климата и
влияние върху екологичните системи и възникващите опасности;
7. Включване в системите за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации на
нововъзникващите опасности от изменението на климата;
8. Засилване на диалогът с обществото и обучение на консуматорите;
9. Въвеждане на нови технологии и засилване на инвестициите в научен и технически
капацитет.
Заключение
В настоящата работа е направен преглед и оценка на влиянието на критичните фактори,
свързани с изменението на климата, върху качеството и безопасността на храните по цялата
хранителна верига. Въз основа на направеният критичен анализ са предложени стратегии и мерки за
адаптиране, както и изследователски приоритети, за справяне с последиците от изменението на
климата в България по отношение на качеството и безопасността на храните
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Abstract
Cake production is widely spread. They are biologically valuable products, which also contain high energy/on the average 520 kcal – 2080 kJ/. In order to solve some of the technological problems, new ranges
need to be created, corresponding to the rules and regulations for rational and healthy dieting. The present
research is connected to that point.
The research is based on the rheological characteristics on the different types of cake flours prepared by untraditional flour types which could replace the traditional white flour.
Key words: reology, viscozity, rapid gradient, liquid, dough.
Въведение
Проучени са възможностите за включване на нетрадиционни видове брашна за производството
на кексови теста и тяхната полза за човешкият организъм. Такива биха могли да бъдат пълнозърнесто
брашно от лимец, овесено брашно, овесени трици, пълнозърнесто пшенично брашно, тип 500.
Брашното от лимец има високо съдържание на диетични фибри, витамини, антиоксиданти, белтъчини
и ненаситени мазнини, които подпомагат стомашно-чревния тракт. В съвременното хранене
брашното от лимец замества бялото брашно при хората страдащи от целиакия (хронична
непоносимост към глутен). Характерно за овесеното брашно е съдържанието на т.н. β-глюкани
(хранителни фибри) – полизахариди, изградени от глюкоза, разтворими във вода, които са силен
имуностимулатор. В овесеното брашно се съдържат още: антиоксиданти, минерали, витамини от
групата В. Високото съдържание на влакнини в овесените трици ги прави изключително ценна храна
за човечеството, тъй като спомагат за предпазване от рак, подпомагат ритмиката на изпразване на
червата, засилват усещането за ситост, намаляват чувството за глад и по този начин понижават риска
от увеличаване на теглото (Diplock, A.T., 1999, Kendall, C. W., 2004, Sopade PA, 2001).
Пълнозърнестото пшенично брашно тип 1850 е богато на биоактивни вещества и хранителни
влакнини, витамини от групата В, минерали, протеини.
Кексовите теста се приготвят от брашно, мазнина, яйца и набухватели. Сухите ингредиенти
като брашно, захар, сухо мляко и набухватели се разтварят в течната фаза, но мазнината остава
разпръсната на малки мастни капки и реално те не са част от течната фаза (Караджов, Г., 2007, Mc
Williams, M., 2001). Информацията за реологичните характеристики на кексовите теста е ценна в
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развитието на продуктите и изделията от тях. Важно е да се установят реологичните характеристики
на кексовите теста, тъй като реологичните им свойства пряко влияят на техния обем и текстура
(Коларов К., 2001). Реологичните характеристики на кексовото тесто, което е течност и е съвкупност
от различни съставки, зависи от много фактори като състав, скорост, скоростен градиент, време за
приготвяне, топлина и механично въздействие (Коларов К., 2001, Мачихин, Ю.А., 1981). Наред със
захарта и мазнината върху реологичните характеристики влияние оказват и различните видове
брашна (Abu-Jdayil B, 2004 Bayram C, 2004). Целта на настоящата работа е да се изследват
реологичните характеристики на кексови теста със съдържание на нетрадиционни видове брашна.
Материали и методи
Изследвани са кексови теста с различно съдържание на нетрадиционни брашна: пълнозърнесто
пшенично тип 1850 (ППБ), пълнозърнесто овесено брашно (ПОБ), пълнозърнести овесени трици
(ПОТ), пълнозърнесто брашно от лимец (ПБЛ) и контролна проба с пшенично брашно тип 500 (ПБ).
Отделните проби се различават по вида на влаганото брашно: прoба 1 – контрола (ПБ), тип 500;
проба 2 – с добавка на ПБЛ; проба 3 – ПОБ; проба 4 – ПОТ; проба 5 – ППБ.
Резултати и обсъждане
В таблица 1 е дадено съдържанието на кексови теста с различни видове брашна, в %-процентно
количество на обща маса, както и %-процентното им съдържание на база брашно.
Таблица 1
Състав на основно кексово тесто и теста с нетрадиционни видове брашна,
процент на обща маса и на база брашно
Проба 1

Продукти
ПБ, тип
500
ППБ, тип
1850

Проба 2

Проба 3

Проба 4

% от
обща
маса

% на
база
браш
но

% от
обща
маса

% на
база
браш
но

% от
об
ща
маса

% на
база
браш
но

% от
обща
маса

% на
база
браш
но

26.97

100

3.82

14.16

3.82

14.16

3.82

14.16

ПБЛ

23.15

Проба 5
% от
обща
маса

% на
база
браш
но

26.97

100

85.84

ПОБ

23.15

85.84

ПОТ

23.15

85.84

Захар

20.6

76.40

20.6

76.40

20.6

76.40

20.6

76.40

20.6

76.40

Растителна
мазнина

15.16

56.21

15.16

56.21

15.16

56.21

15.16

56.21

15.16

56.21

Яйца

20.15

74.72

20.15

74.72

20.15

74.72

20.15

74.72

20.15

74.72

4.55

16.87

4.55

16.87

4.55

16.87

4.55

16.87

4.55

16.87

0.15

0.56

0.15

0.56

0.15

0.56

0.15

0.56

0.15

0.56

Вода

12.12

44.94

12.12

44.94

12.12

44.94

12.12

44.94

12.12

44.94

Ванилин

0.30

1.12

0.30

1.12

0.30

1.12

0.30

1.12

0.30

1.12

Сухо
мляко
Натриев
бикарбонат

100

100

100

100

100

Използвани са следните материали: пшенично брашно, тип 500, ТД-ТС-Арт., № 04-2004,
Мелница Н. Панайотов, Асеновград; пълнозърнесто пшенично брашно, тип 1850; ТД 01/2013,
реколта 2013, с. Гълъбовци, Класанови ООД, гр. София; пълнозърнесто овесено брашно, СД
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Благоприличие; пълнозърнести овесени трици ТД 2011-19, пакетирано за „Д-р Кескин Логистик“
ЕООД; пълнозърнесто брашно от лимец ТД 01/2013, реколта 2013, с. Гълъбовци, „Класанови“ ООД,
гр. София; кристална захар, ТД 010-2003; „Любекс“ ЕООД, Пловдив; растителна мазнина,
производител „Бунге“ Румъния; кокоши яйца, ЕТ “Андип-92“; сухо мляко ТД 008/2010, „Радиком“
ЕООД, Пловдив; натриев бикарбонат; ванилин за хранителни цели; вода питейна.
Кексовите теста са приготвени чрез смесване на съставните продукти, при първоначално
смесване и разбъркване на яйцата и захарта и последователно влагане на останалите продукти, при
непрекъснато разбъркване, с миксер марка Gorenje MRP 330 EA, до получаване на хомогенна маса,
при температура 18°С.
Реологичните характеристики на тестата са определени с ротационен вискозиметър „Rheotest –
2“ (Германия), при изменение на скоростния градиент в диапазона от 0,1667 до 72,9 s-1.
В таблица 2 са представени стойностите на структурния вискозитет при различни скоростни
градиенти.
Таблица 2
Структурен вискозитет на кексови теста със съдържание на различно брашно,
при различни скоростни градиенти
Структурен вискозитет, Pa.s

Скоростен
граиент, s-1

Проба 1

Проба 2

Проба 3

Проба 4

Проба 5

0,1667

75,2

26,2

24,2

15,1

24,2

0,3

56,6

19,6

17,1

11,2

18,2

0,5

45,8

20,0

16,0

11,6

15,5

0,9

34,4

16,1

13,5

9,8

11,7

1,5

27,5

13,5

10,8

8,4

9,5

2,7

20,9

10,9

8,6

7,2

7,6

4,5

17,6

7,4

7,0

6,4

6,5

8,1

13,4

7,7

5,8

5,5

5,5

13,5

11,7

6,1

4,8

5,0

4,8

24,3

10,3

5,2

3,6

4,2

3,8

40,5

9,0

4,5

2,8

3,8

3,2

72,9

7,0

3,8

2,4

3,5

2,6

От данните се вижда, че вискозитетът на всички теста намалява при повишаване на скоростния
градиент, което говори за ненютоновия характер на изследваните течности.
Вискозитетът на тестото със 100% пшенично брашно (контролната проба) е значително повисок от на останалите (от 1,9 до 5,0 пъти за различните проби и скоростни градиенти). От
останалите теста с най-високи стойности, при всички скоростни градиенти, е вискозитетът на
приготвеното с 80% брашно от лимец. При ниските скоростни градиенти (от D = 0,1667 до D = 4,5 s-1)
най-нисък е вискозитетът на тестото с брашно от овесени трици, но при по-високите скоростни
градиенти (над D = 13,5 s-1) неговият вискозитет е по-голям в сравнение с на тестата с овесено
брашно и пълнозърнесто пшеничено брашно. Различията във визкозитета при отделните брашна
вероятно се дължат на разликите в техния физикохимичен състав (Steffe JF, 1996). Разгледаните
нетрадиционни брашна имат по-високо съдържание на хранителни фибри от пшеничното брашно, а
пълнозърнестото брашно от лимец има ниско съдържание на глутен.
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Фиг. 1. Реологични криви на изтичане на теста със съдържание на различно брашно.

На фиг. 1 са построени реологичните криви на изтичане на изследваните теста. Всички
реограми минават през началото на координатната система и са изпъкнали към остта τ, откъдето
може да се заключи, че тестата имат поведение на псевдопластични течности (Коларов К., 2001). За
тези течности вместо чрез визкозитета, реологичните свойства биха могли да бъдат изразени със
стойностите на k и n.
За описание на зависимостта на напрежението на преместване от скоростния градиент може да
се използва уравнението на (Освалд Мачихин, Ю.А., 1981):

τ = k.D n ,

(1)

където: τ е напрежение на преместване, Pa;
k – консистентен коефициент; Pa.sn;
D – скоростен градиент, s-1 ;
n – индекс на изтичане.
Консистентният коефициент е израз на вискозитета – колкото е по-голямо k, толкова
вискозитетът е по-висок (Коларов К., 2001, Мачихин, Ю.А., 1981). Индексът на изтичане е показател
за това доколко течността се различава от нютонова, приема стойности по-ниски от 1,0 и колкото пониски са те, толкова по-силно изразен е ненютоновия характер на течността (Diplock, A.T., 1999,
Kendall, C. W., 2004). Стойностите на k и n са определени графично, чрез построяване на
зависимостта τ = f(D) в логаритмични координати (фиг. 2). Индексът на изтичане е отчитан като tgα,
където α е ъгълът, който сключва съответната графиката с абсцисата. Консистентният коефициент е
отчитан чрез τ, при D = 1 (Коларов К., 2001). Получените стойности за k и n са представени в табл. 3.
Потвърждават се данните за реологичното поведение на изследваните теста от табл. 2 и фиг. 1. Найвисок е вискозитетът на тестото с пшеничено брашно тип 500; най-ниска е стойността на k на това с
овесени трици; близки са стойностите на k и n на тестата с овесено брашно и пълнозърнесто
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пшеничено брашно. Най-близка до нютонова течност (т.е. с най-нисък визкозитет) е тестото с
овесени трици (n = 0,92). Индексите на изтичане на останалите теста не се различават съществено.
Таблица 3
Стойности на коефициенти k и n, при кексови теста със съдържание
на различно брашно

k
n

Проба 1
33,9
0,76

Проба 2
14,6
0,83

Проба 3
12,2
0,77

Проба 4
9,3
0,92

Проба 5
11,73
0,79

Фиг. 2. Логаритмична зависимост между τ и D.

Заключение
В резултат на направените проучвания са подбрани подходящи видове брашна – от лимец,
пълнозърнесто пшенично брашно, овесено брашно и овесени трици, които да се включат в
рецептурата на кексово тесто с цел обогатяване с биологично-активни вещества,
витамини, минерали, антиоксиданти.
Кексовите теста са изградени от големи молекули, образуващи сложни пространствени
структури, при които визкозитетът зависи от скоростният градиент и може да се
определят като ненютонови псевдопластични течности.
Изследвани са реологичните характеристики на традиционно кексово тесто, в което
бялото пшенично брашно е заменено с до 80% нетрадиционно брашно (лимец, овесено,
овесени трици) и 100% пълнозърнесто брашно. Тестата с нетрадиционни видове брашна
имат по-нисък вискозитет от контролата, което се дължи на по-голямото съдържание на
хранителни влакнини, проявяващи се като хидрофилни колоидни вещества.
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СТРЕС ПРИ РАБОТА ПРИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, ОЦЕНЕН
ЧРЕЗ ПСИХОСОЦИАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Виктория Атанасова*, Пенка Гацева*
* Медицински Университет – Пловдив 4000
WORK-RELATED STRESS IN EMPLOYEES FROM PROFESSIONAL SECONDARY SCHOOL
ASSESSED BY PSYCHOSOCIAL INDICES
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Abstract: Work-related stress in employees from Electrotechnic and Electronic Professional Secondary
School-Plovdiv assessed by psychosocial indices was studied. Random anonymous investigation of 43
employees (30.2% males, 69.8% females), aged 44.3±7.54 years, 72.1% teachers of them, was carried out.
Modified questionnaire of Thelin AG (1998) on work stress, comprised a Swedish variant of KarasekTheorell questionnaire for investigating so called “job strain” and questions concerning worry about the
future, was used. The results of the study showed men experienced greater stimulation at work than women.
The indices for psychological demands, authority over work and worry about the future didn’t show
significant differences with respect to gender. Statistically significant differences didn’t establish in
investigated indices depending on professional stage of employees. Significant difference was observed in
females at indices for psychological demands, stimulation at work and worry about the future according to
age and type of profession but in males – only by type of profession at indices for psychological demands
and worry about the future. The correlation coefficient between the index for worry about the future and that
for psychological demands showed positive moderate association (r=0.466, P<0.01) and negative moderate
association with the index of stimulation at work (r=−0.313, P<0.05) in respondents as the association
between the indices for worry about the future and psychological demands was positive and significant in
females (r=0.534, P<0.01). All questions coded according to the degree of the answers didn’t show
difference with respect to gender. 100% of respondents worried about their financial situation and answered
positively about work intensity. On the basis of the results of the study conclusion is made that the worry
about the future is associated mostly with job strain in inquired employees especially in women. That gives
reason to develop recommendations for reducing stress at work by improving the psychosocial factors
related to the work environment and the individual.
Key words: work stress, psychosocial indices, Karasek-Theorell index, secondary school, employees
Въведение
За трудещите се в Европа стресът на работното място се е превърнал в един от главните
фактори за увреждане на здравето. Редица изследователи определят стреса като “болестта на 21-ви
век”. Една от дефинициите определя трудовият стрес като вредни физически и емоционални реакции,
които настъпват, когато трудовите изисквания не съответстват на способностите, възможностите или
потребностите на работника. Трудовият стрес може да доведе до влошаване на здравето и дори до
злополука (Христов и др., 2002). Причините за стрес при работа са опасности, свързани с
проектирането и управлението на трудовата дейност и условията на работа. Такива опасности могат
да бъдат управлявани и ефектите им контролирани по същия начин, както и другите вредности при
работа, напр. физични и химични фактори. Проучване на Европейската агенция за безопасност и
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здраве при работа поставя психосоциалните рискови фактори на челно място сред 10-те настоящи и
бъдещи приоритетни проблеми във връзка със здравето при работа и изследванията в тази област.
Психосоциалните стресори са резултат от дисбаланс между различни елементи и аспекти на
трудовата дейност, организационната и работната среда, както и социалния климат (Ценова,
http://ncpha.government.bg/files/aktualni-psih-riskove.pdf).
През последните 2 десетилетия работните места се променят драматично вследствие на
постоянните реорганизации, използването на нови информационни и комуникационни технологии,
глобализация на икономиката, растящата разнородност на работната сила и повишеното умствено
натоварване при работа. В течение на последните 15 години стресът при работа изпъква като
основният рисков фактор, с който трябва да се справят организациите. Проучванията показват, че 5060% от всички изгубени работни дни могат да се дължат на стреса на работното място и
психосоциалните рискове. Той е вторият, най-често докладван, свързан с работата здравен проблем в
Европа, след мускулно-скелетните увреждания (European Agency for Safety and Health at Work, 2013;
Kralchev et al., 2013).
Проведените през последните 10г. изследвания в България, както и тези на различни
европейски и международни организации, по условията на труд и благосъстоянието на работещите
показват, че свързаният с работата стрес е широко разпространен и сериозен проблем за здравето на
работещите и за организациите/предприятията. Стресът на работното място, алкохолът и дрогата,
насилието, тютюнопушенето водят до свързани със здравето проблеми за работниците и по-ниска
производителност на труда. Взети заедно, тези фактори са главната причина за голям брой трудови
злополуки, фатални увреждания и заболявания, водещи до неработоспособност и болест. Тези
фактори представляват не само сериозен медицински проблем, но имат и значителни психосоциални
аспекти, които оказват значително влияние върху отсъствията от работа, разходите,
производителността, самото оцеляване на организациите, като засягат всички сектори и всички
категории работници (Ценова, http://ncpha.government.bg/files/aktualni-psih-riskove.pdf; Ценова, 2013;
European Agency for Safety and Health at Work, 2013; Kralchev et al., 2013).
Учителската професия се отличава с висок риск от стрес. Данните за по-висока честота на
заболявания с психосоматична етиология при учителите насочват вниманието към идентифициране и
контрол на психосоциалните фактори, водещи до стрес и развитието на бърнаут синдрома. Стресът
при работа, особено високите изисквания, работата в условията на недостиг на време, могат да
допринесат за увеличаване на сърдечно-съдовите, метаболитни, ендокринни и психични заболявания.
Необходимо е подобряване условията на труд и предприемане на адекватни превантивни мерки за
подобряване здравето и работоспособността на учителите. Редица изследвания са насочени към
проучване нивото на работния стрес и психосоциалните фактори при учители от средните училища
(гимназии) (Forcella et al., 2007; Chan et al., 2010; Eres & Atanasoska, 2011; Tang et al., 2013; Вангелова
и др., 2014). Това ни мотивира да проучим стреса при работа при служители от професионална
гимназия чрез психосоциални показатели.
Материали и методи
Проучен е стресът при работа при служители от Професионална гимназия по Електротехника
и Електроника (ПГЕЕ) - Пловдив, оценен чрез психосоциални показатели. Извършено е
рандомизирано анонимно изследване на 43 души (13/30.2%/ мъже, 30/69.8%/ жени), на средна възраст
44.3г. (SD±7.54, SEM±1.15) /мъже – 43г. (SD±8.86, SEM±2.457, min 28г., max 56г.); жени – 44.87г.
(SD±6.98, SEM±1.275, min 30г., max 57г.)/. По вид професия преобладават учителите (72,1%),
следвани от административен персонал, вкл. инженери, счетоводители, и помощен персонал (само
жени). Служителите от възрастовата група 40-50г. доминират и при двата пола, общо 58.1%. Повече
от една трета от анкетираните (37.2%) съобщават за над 20г. упражняване на професията, по равен
дял - 25.6% са тези с 5-10г. и 11-15г. професионален стаж. За наличие на професионални вредности
(шум, прах и др.) от всички анкетирани съобщават само 43.3% от жените.
Използван е модифицираният въпросник за стреса при работа на Thelin (1998) (общо 16
въпроса), включващ шведския вариант на въпросника на Karasek-Theorell за изследване на т.н.
„напрежение при работа“ (първите 11 въпроса), и въпроси, отнасящи се до безпокойството за
бъдещето (от 12-ти до 16-ти въпрос). Възможните отговори са „никога/почти никога“, „рядко“,
„понякога“, „често“ и са кодирани като 0, 1, 2 3 и оценката е изчислена като сума и средна стойност.
Определен брой въпроси са претеглени заедно, за да се формират съответните индекси. Първите пет
въпроса образуват индекса, оценяващ психологичните изисквания, и се отнася до качествените
изисквания и конфликти на работното място. Следващите четири въпроса формират индекса за
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стимулиране, който е почти еквивалентен на възможността за използване на индивидуалните знания
и умения, както и възможността от развиване на нови умения. Двата въпроса № 10 и 11 оценяват
възможността за въздействие върху работната ситуация или свободата на действие при работа. Повисоките стойности са еквивалентни на по-високи изисквания, по-големи възможности за
въздействие върху работната област и по-голямо стимулиране при работа. Последните 5 въпроса (1216) се отнасят до безпокойството за бъдещето във връзка с работното положение на индивида – риск
от загуба на работа, икономическа сигурност и др. (Thelin, 1998).
За проверка нормалността на разпределение на отговорите на всеки въпрос и на съответните
индекси е използван теста на Колмогоров-Смирнов. Установено е нормално разпределение за
отговори на въпроси от 1 до 5 и от 12 до 16 и съответните им индекси. Индексът за безпокойство за
бъдещето е оценен по отношение връзката му с другите три индекса чрез множествена регресия.
За допълнителна оценка на стреса при работа отговорите на въпросите „рядко“, „понякога“ и
„често“ са кодирани общо като 1, а отговорът „никога/почти никога“ – 0 и оценката е изчислена като
сума.
Статистическата обработка на данните е извършена с помощта на SPSS v.19 като е използван
множествен регресионен анализ, корелационен анализ, one-way ANOVA, метода Хи-квадрат.
Резултати и обсъждане
Множественият регресионен анализ не установява значима разлика между отговорите за всеки
въпрос, отнасящ се до безпокойството за бъдещето, сравнен с другите въпроси за безпокойството за
бъдещето (таблица 1). Индексът за безпокойство за бъдещето се различава значимо и негативно от
индекса за свободата на действие при мъжете (t=-2.555, Р=0.031<0.05). При жените индексът за
безпокойство за бъдещето се различава значимо и положително от индекса за психологичните
изисквания (t=3.012, Р=0.006<0.01), а индексът свобода на действие при работа – значимо и
положително с индекса стимулиране по време на работа (t=2.255, Р=0.033<0.05) (таблица 2). За
подобни резултати се съобщава при проучване психосоциалните фактори на работната среда при
фермери, живеещи в отдалечени селски райони в Швеция (Thelin, 1998). Изследване стреса при
учители от Македония и Турция установява, че нивото на стрес е по-ниско при учителите, които
нямат безпокойство за бъдещето (Eres & Atanasoska, 2011). Италиански автори намират различия в
професионалния стрес на мъжете и жените, по-специално, несигурността на работното място може да
увеличи тревожността при мъжете (Forcella et al., 2007).
Таблица 1. Въпроси, отнасящи се до безпокойство за бъдещето. Отговорът за всеки индивидуален
въпрос, сравнен с другите въпроси, отнасящи се до безпокойство за бъдещето. Множествен регресионен анализ
( t-value и Р-value).
Въпроси
12
13
14
15
16

12
х
t=-1,233
Р=0,225
t=1,232
Р=0,225
t=3,354
Р=0,02
t=-0,546
Р=0,588

13

14

15

16

х
t=1,252
Р=0,218
t=0,438
Р=0,664
t=0,056
Р=0,955

х
t=0,585
Р=0,562
t=1,095
Р=0,281

х
t=0,425
Р=0,674

х

Коефициентът на корелация между показателя за безпокойството за бъдещето и този за
психологичните изисквания показва положителна умерена връзка (r=0.466, P<0.01) и отрицателна
умерена връзка с индекса стимулиране при работа (r=−0.313, P<0.05) при анкетираните, като при
жените връзката между показателя безпокойство за бъдещето и този за психологичните изисквания е
положителна и значителна (r=0.534, P<0.01).
Резултатите от проучването показват, че при всички въпроси, кодирани съобразно степента на
отговорите (с 0 и 1), не се установява значима разлика по пол, с изключение на въпроса за проблеми
със съня, при който жените дават по-голям брой положителни отговори - 93.3% срещу 69.2% от
мъжете – χ2=4.388, P=0.036<0.05. Почти при всички въпроси доминира високия относителен дял на
положителните отговори, вариращ от 81.4% до 100%. 100% от анкетираните са обезпокоени за
финансовото си положение и отговарят положително относно интензивността при работа. Всички
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респонденти определят, че имат достатъчно време да вършат всичко на работното място. Малка част
(30,2%) изпитват безпокойство, че не могат да се справят с работата. По-малко от половината лица
(44,2%) изпитват чувство на агресия, когато мислят за ръководните кадри или експертите.
Таблица 2. Индексът за безпокойство за бъдещето сравнен с индексите за психологични изисквания,
стимулиране и свобода на действие по време на работа, отделно при мъже и жени. Множествен регресионен
анализ (t-value и Р-value).

Индекси
Психологични
изисквания
Стимулиране
по време на
работа
Свобода на
действие при
работа
Безпокойство
за бъдещето
Психологични
изисквания
Стимулиране
по време на
работа
Свобода на
действие при
работа
Безпокойство
за бъдещето

Психологични
изисквания

Стимулиране
по време на
работа
Мъже

Свобода на
действие при
работа

Безпокойство за
бъдещето

х
t=0,680
P=0,513

х

t=1,333
P=0,215

t=0,637
P=0,540

х

t=1,435
P=0,185

t=0,120
P=0,907
Жени

t=-2,555
P=0,031

х

х
t=0,506
P=0,617

х

t=-0,853
P=0,402

t=2,255
P=0,033

х

t=3,012
P=0,006

t=-1,348
P=0,189

t=-0,141
P=0,889

х

Таблица 3а. Индекси за психологични изисквания, стимулиране по време на работа, свобода на
действие при работа и безпокойство за бъдещето при мъже и жени (Mean±SEM).
Групи

Брой

Мъже
Жени

13
30
ANOVA

Indep S Test

Психологични
изисквания
8,15±0,54
8,73±0,54
F=0,422
Р=0,519
t=-0,761
P=0,452

Стимулиране
по време на
работа
10,08±0,18
9,26±0,3
F=2,949
Р=0,093
t=2,329
P=0,025

Свобода на
действие при
работа
4,46±0,18
4,23±0,28
F=0,267
Р=0,608
t=0,685
P=0,497

Безпокойство за
бъдещето
6,84±0,62
8,03±0,41
F=2,512
Р=0,121
t=-1,585
P=0,121

Всички индекси, с изключение на този за стимулиране по време на работа, не показват
значими разлики във връзка с пола. Изследване стреса при учители от Македония и Турция не намира
значими разлики в нивото на стрес при мъже и жени (Eres & Atanasoska, 2011). В настоящето
проучване жените изпитват по-малко стимулиране по време на работа като дисперсионният анализ
one-way ANOVA показва резултат с тенденция за значимост, а t-критерият на Student (Independent
sample t-test) – статистически значим (таблица 3а). При мъжете не се установява статистически
значима зависимост между изследваните индекси и възрастта, продължителността на упражняване на
професията; само индексите за психологичните изисквания и безпокойство за бъдещето значимо се
свързват с вида професия - F=7.934, Р=0.017<0.05 и F=6.773, Р=0.025 <0.05, респективно (таблица 3б).
При жените индексите психологични изисквания при работа, стимулиране по време на работа и
безпокойство за бъдещето значимо се свързват с възрастта и вида професия (Р<0.05) (таблица 3в).
Индексите психологични изисквания при работа и безпокойство за бъдещето са статистически
значимо по-високи при жените помощен персонал и възрастовата група над 50г. Тези данни се
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различават от резултатите на проведено изследване на стреса при работа при фермери от отдалечени
селски райони в Швеция (Thelin, 1998), при което по-младите и по-възрастни работници имат пониски индекси за психологични изисквания за тяхната работа и безпокойство за бъдещето.
Таблица 3б. Индекси за психологични изисквания, стимулиране по време на работа, свобода на
действие при работа и безпокойство за бъдещето при мъже.

Брой
•Възрастова група
28-39г.
40-50г.
>50г.

3
8
2
ANOVA

•Упражняване професия
от 5-10г.
3
11-15г.
4
16-20г.
1
>20г.
5
ANOVA
•Вид професия
инженер
учител

2
11
ANOVA

Психологични
изисквания
7,33±1,2
7,86±0,58
10,5±1,5
F=2,130
Р=0,170
7,33±1,2
7,5±0,64
7,0
9,4±0,98
F=1,171
Р=0,374
11,0±1,0
7,64±0,47
F=7,934
Р=0,017

Стимулиране
Свобода на
по време на
действие при
работа
работа
Mean±SEM
10,33±0,33
4,33±0,33
9,88±0,22
4,38±0,26
10,5±0,5
5,0±0,00
F=1,090
F=0,759
Р=0,373
Р=0,493
Mean±SEM
10,33±0,33
4,33±0,33
10,0±0,00
4,5±0,28
9,0
5,0
10,2±0,37
4,4±0,4
F=1,260
F=0,224
Р=0,345
Р=0,877
Mean±SEM
10,0±1,0
4,0±1,0
10,09±0,16
4,54±0,16
F=0,031
F=1,172
Р=0,863
Р=0,302

Безпокойство за
бъдещето
6,0±2,0
7,12±0,76
7,0±1,0
F=0,239
Р=0,792
6,0±2,0
6,5±0,28
6,0
7,8±1,2
F=0,440
Р=0,730
10,0±2,0
6,27±0,52
F=6,773
Р=0,025

Таблица 3в. Индекси за психологични изисквания, стимулиране по време на работа, свобода на
действие при работа и безпокойство за бъдещето при жени.

Брой
•Възрастова група
28-39г.
40-50г.
>50г.

6
17
7
ANOVA

•Упражняване професия
от 5-10г.
8
11-15г.
7
16-20г.
4
>20г.
11
ANOVA
•Вид професия
пом. персонал
6
админ.п-л/счетов./инж.
4
учител
20
ANOVA

Психологични
изисквания
7,66±1,4
8,0±0,58
11,42±0,9
F=4,928
Р=0,015
8,62±1,21
9,42±1,08
8,0±1,0
8,64±0,96
F=0,203
Р=0,893
11,83±0,48
10,25±1,7
7,5±0,54
F=8,607
Р=0,001

Стимулиране
Свобода на
по време на
действие при
работа
работа
Mean±SEM
10,5±0,34
3,83±0,48
9,24±0,22
4,35±0,3
8,28±1,04
4,28±0,92
F=3,458
F=0,249
Р=0,046
Р=0,781
Mean±SEM
10,12±0,4
4,0±0,46
8,42±1,02
3,71±0,78
9,25±0,25
5,0±0,41
9,18±0,35
4,45±0,45
F=1,409
F=0,727
Р=0,262
Р=0,545
Mean±SEM
7,83±1,10
3,83±1,04
8,75±0,62
3,0±0,58
9,8±0,21
4,6±0,23
F=4,383
F=2,280
Р=0,022
Р=0,122

Безпокойство за
бъдещето
8,33±1,33
7,12±0,35
10,0±0,41
F=5,378
Р=0,011
9,0±1,06
8,42±0,84
7,25±1,25
7,36±0,41
F=1,056
Р=0,385
10,66±0,61
8,0±0,41
7,25±0,46
F=7,815
Р=0,002

Индексът стимулиране по време на работа е значимо по-висок при жените учители и
възрастовата група 28-39г. (таблица 3в). Тези данни се различават от проведеното подобно
изследване на Thelin (1998), при което жените имат по-нисък индекс за стимулиране по време на
работа и свобода на действие при работа, отколкото мъжете, като не се наблюдава значителна
разлика по отношение на психологичните изисквания. Проучването на Eres & Atanasoska (2011)
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намира, че нивата на стрес са по-ниски при учителите с 21г. или повече трудов стаж. Изследване
разпространението на стреса и свързаните с него фактори сред прогимназиални учители в Малайзия
установява, че възрастта, продължителността на работа и психологическите изисквания при работа са
значително свързани с нивото на стреса. Това проучване показва, че факторите, свързани с работата,
не допринасят много за стреса сред учителите от средното училище. Несвързани с работата фактори
трябва да бъдат допълнително проучени, за да се определят методите за намаляване на стреса при
учителите в Малайзия (Hadi et al., 2009).
Заключение
Въз основа на резултатите от проучването се прави заключението, че чувството безпокойство
за бъдещето при анкетираните служители, особено при жените, се свързва предимно с напрежението
при работа, което дава основание да се разработят препоръки за намаляване стреса при работа чрез
подобряване на психосоциалните фактори, отнасящи се до работната среда и индивида.
Литература
Вангелова К, Димитрова И, Ценова, Б. 2014.Оценка на работоспособността при учители.
Българско списание за обществено здраве, Том 6, No. 1, 19-28.
Христов Ж, Томев Л, Кирчева Д и др. 2002. Стресът на работното място в условията на
преход (Пилотен проект за България в три сектора от бюджетната сфера). Институт за социални и
синдикални изследвания на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Международна
организация на труда, София, 1-46.
Ценова Б. Актуални психосоциални рискове свързани със здравето и безопасността при
работа (ЗБР), 1-4. Available from: <http://ncpha.government.bg/files/aktualni-psih-riskove.pdf>.
Ценова Б. 2013. Управление на стреса и здравето на работното място – перспективи на
методологията СОЛВЕ. Българско списание за обществено здраве, Том 5, No. 1, 25-31.
Chan AHS, Chen K, Chong EYL. 2010. Work stress of teachers from primary and secondary
schools in Hong Kong. Proceeding of the International MultiConference of Engineers and Computer
Scientists, IMECS 2010, Hong Kong, March 17-19, 2010, Vol. 3.
Eres F, Atanasoska T. 2011. Occupational stress of teachers: a comparative study between Turkey
and Macedonia. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1, No.7, 59-65.
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). 2013. Healthy Workplaces,
Manage Stress. Managing stress and psychosocial risks at work, Campaign Guide. Available from:
<https://www.healthy-workplaces.eu/en/campaign-material/introducing-the-campaign-guide>.
Forcella L, Di Donato A, Coccia U et al. 2007. [Anxiety, job stress and job insecurity among
teachers with indefinite or definite time contract]. [Article in Italian]. G Ital Med Lav Ergon, 29 (3 Suppl),
683-686.
Hadi AA, Naing NN, Daud A et al. 2009. Prevalence and factors associated with stress among
secondary school teachers in Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Southeast Asian J Trop Med Public Health,
Vol. 40, No. 6, 1359-1370.
Kralchev D, Taneva D, Prokopov Tsv. 2013. Effects of work-related factors on workers’ health in
Bulgaria. Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania, Vol. 12,
No. 4, 332–341.
Tang JJ, Leka S, MacLennan S. 2013. The psychosocial work environment and mental health of
teachers: a comparative study between the United Kingdom and Hong Kong. Int Arch Occup Environ
Health, Vol. 86, No. 6, 657-666. doi:10.1007/s00420-012-0799-8. Epub 2012 Jul 27.
Thelin AG. 1998. Working environment conditions in rural areas according to psychosocial indices.
Ann Agric Environ Med, Vol. 5, No. 2, 139-145.

432

УРБАНИЗАЦИЯ И ОКОЛНА СРЕДА
URBANIZATION AND ENVIRONMENT

ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014
Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014
ECOLOGY AND HEALTH 2014
House of science and technique - Plovdiv, 5 June 2014

ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ВЪРХУ
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
Мария Бечева*, Никола Вакрилов**, Нина Белчева*, Албена Масарлиева***
* Медицински Колеж към МУ-Пловдив
** СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-Пловдив
*** МУ - Катедра по паразитология-Пловдив
ENVIRONMENTAL POLLUTION AND NEGATIVE EFFECTS ON HUMAN HEALTH
Maria Becheva*, Nichola Vakrilov**, Nina Belcheva*, Albena Masarlieva***
* Medical University, Medical College-Plovdiv
** St.St. Cyril and Methodius School-Plovdiv
*** Medical University, Department of Epidemiology-Plovdiv
E-mail: olivier @abv.bg

Abstract: There are numerous environmental factors that impact on the human body : air pollution ,
chemicals, poor quality water for washing and drinking contaminated soil , electromagnetic fields ,
unhealthy living conditions , noise pollution , risks associated with transport, and consequences of natural
disasters. Children located in a relatively hostile environment , are at highest risk for severe chronic
infections and infectious diseases , defects in growth and development , disability and death.
Contaminated water , polluted air , food and soil can cause gastrointestinal or respiratory diseases, birth
defects and developmental disorders of the nervous system , mutagenic and embryotoxic action as they all
contribute to one sixth of the total burden of disease.
One of the current problems is the carcinogenic and mutagenic pollution. The effect of the impact is not only
evident in the somatic and germ cells but human . Mutations in somatic cells increase the amount of
neoplasms , causes premature aging . It is anticipated that the development of tumors in humans in 80-90%
of cases, is associated with the effects of chemical agents on the environment. It's not only contamination ,
but also to the influence of chemical mutagens .
There is experimental and epidemiological data on the harmful effects of air pollutants on the immune
system causing inhibition or disruption of its functions , resulting in an increase of infectious morbidity and
degree of allergic conditions .
Therefore, obesity and high blood pressure are already many children . The only way to tackle the problem ,
according to experts is nurturing habits for a healthy lifestyle and diet.
Keywords: pollution, environment, human health.
Въведение
Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и
поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да
живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото
здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на
околната среда. През последните години интензивно се променя околната среда. Големите градове се
превръщат в центрове с екологични проблеми. Това се дължи на промишлено производство,
неконтролиран ръст на производствени и битови отпадъци, разрастване и физическо остаряване на
автомобилен парк. Всичко това непосредствено влияе на човешкото здраве, нанася големи щети на
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икономика, намалява трудовите ресурси, създава канцерогенна и мутагенна опасност не само на
здравето на настоящето, но и бъдещето поколение (Маринов, 2007).
Някои основни екологични проблеми свързани със замърсяването на околната среда
1. Днес само малка част от суровините се превръща в готова продукция, а по-голямата част се
превръща в отпадъци, замърсяващи околната среда. Затова са необходими безотпадъчни технологии,
използващи всички компоненти на суровините.
2. Повишаването на равнището на СО2 в атмосферата може да доведе до затопляне на климата в
световен мащаб и заливането на огромни територии от земната суша. Много вредно влияние върху
човека има и изхвърлянето на твърди вещества в атмосферата.
Производството на електроенергия е свързано с масово замърсяване на атмосферата с различни
токсични продукти, на първо място с оксиди на сярата и азота. Те предизвикват киселинни дъждове,
засягащи много страни в света и предизвикващи сериозни международни конфликти (Дракър, 2004).
3. Голяма опасност представлява замърсяването на реките, тъй като те са основен източник на
питейна вода. Качеството на питейните води на планетата е непрекъснато под заплахата от
неконтролируемо замърсяване.
4. Особено голяма опасност за морските и океанските води е «нефтеният бич». Ежегодно се добиват
2,2 млрд. тона нефт, а от тях 1,5 млрд. тона се превозват по море. Няколко милиона тона нефт изтичат
ежегодно при аварии на танкери, при почистване на резервоарите на танкери, от изпускане на
трюмни води от 45 000 плаващи морски съда, а също от аварии при сондиране на морското дъно.
Голяма опасност за морските живи организми представлява "погребването" на химически и
радиоактивни отпадъци в моретата и океаните, замърсяването им с тежки метали и органични
отпадъци.
5. Поради бързия ръст на замърсяването на околната среда и повсеместният недостиг на храни е
възможно значително да намалее населението на земното кълбо.
Прекомерно интензивното използване на изкуствени торове, на пестициди и хербициди предизвиква:
замърсяване, окисляване и ерозия на почвата в много райони; повишаване на равнището на нитратите
в подземните и повърхностните води, в почвата и в хранителните продукти. Широкото използване на
пестициди води до отравяне на 1 милион души ежегодно /от тях поне 200 умират/, (European Journal
of Political Research, 1996).
6. Появиха се принципно нови, опасни за здравето замърсители. Такива са: физичните фактори
/интензивен шум, електромагнитните полета на радиостанциите и телевизионните центрове/;
биологичните замърсители, свързани с биотехнологиите /хормони, витамини, антибиотици и т.н./ и
предизвикващи алергия.
7. Мощен източник на замърсяване е химическата промишленост. Най-голямата трагедия тук е
свързана с аварията на химическия завод в Бопал- Индия през 1984 г., довела до изхвърляне на
диоксин /метилизоцианат/. Загиват около 1400 човека, а десетки хиляди са засегнати.
Химичните замърсители имат канцерогенно действие, водят до генетични нарушения и до
отклонения в ембрионалното развитие. В много страни расте заболеваемостта от рак, увеличиват се
спонтанните аборти и преждевременните раждания.
8. Сред причините за тези явления важно място заема и повишаването на радиоактивния фон в
резултат на изпитанията на ядрени оръжия и на аварии в АЕЦ (United Nations, World Population
Prospects,1996).
Факторите на околната среда, които оказват влияние върху човешкия организъм
Многобройни са факторите на околната среда, които оказват влияние върху човешкия
организъм: замърсен въздух, химикали, некачествена вода както за миене така и за пиене, замърсена
почва, електромагнитни полета, нездравословни жилищни условия, шумово натоварване, рискове
свързани с транспорта, и последствия от природни бедствия. Децата, намиращи се в относително
неблагоприятна среда, са подложени на най-висок риск от остри хронични инфекции и заразни
заболявания, дефекти в растежа и развитието, недъгавост и смърт.
Заразената вода, замърсения въздух, храна или почва, могат да причинят стомашно-чревни или
респираторни заболявания, вродени дефекти и нарушения в развитието на нервната система,
мутагенни и ембриотоксични действия като всички те допринасят за една шеста от общата
обремененост със заболявания.
Замърсяването на въздуха е основен фактор влияещ върху човешкото здраве. Голяма част от
населението живее в райони, разположени в най-засегнатите въздушни басейни. В тях
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концентрациите на атмосферни замърсители, застрашаващи здравето и благосъстоянието на
населението, са високи. Проблемите се дължат основно на емисиите на олово, арсен, кадмий и други
тежки метали – Пловдив, Асеновград, Кърджали, Златица, Пирдоп; на прахови частици и серен
двуокис – в посочените градове и в Димитровград, Гълъбово, Перник, Бургас - Камено, Плевен,
София - Кремиковци, Девня.
Химическите вещества присъстващи в атмосферния въздух могат да бъдат разделени на
групи, по характера на въздействие върху човешкия организъм. Най-разпространените са прах, серен
и азотен двуокис. В повечето населени места средногодишните концентрации на прах са над
пределно допустимата норма.
Като резултат от въздействието на високи концентрации на прах върху здравето, се явява
увеличението на смъртността от сърдечно-съдови заболявания и заболявания на дихателна система,
допълнителни случаи на бронхит при деца.
Замърсяването на въздуха с органични и неорганични канцерогени допринася за значително
нарастване честотата на злокачествените новообразувания.
В най-интензивно замърсените с тежки метали райони /тези на цветната металургия/,
съдържанието на олово и кадмий в организма на деца от предучилищна възраст и ученици
свидетелствува за наличие на здравен риск (Latev,1992).
Съществуват вече много експериментални и епидемиологични данни за вредното въздействие
на атмосферните замърсители върху имунната система водещо до потискане или разстройване на
нейните функции, с резултат – нарастване на инфекциозната заболяемост и степента на алергизация.
Изложените данни показват, че замърсяването на околната среда оказва негативно влияние върху
здравето на населението проявяващо се с увеличение на заболяемостта. Най-изразено е това влияние
в екологично застрашените райони. Замърсители с водещо рисково значение са тежките метали
/олово, хром, манган/, арсен, кадмий и серните газове /сероводород и серен диоксид/. Когато тези
вещества се открият в завишени концентрирани количества в атмосферата, те влияят неблагоприятно
на бременните жени и причиняват сериозни вреди на зародиша, особено между третия и шестия
месец от бременността. Този период от бременността е решаващ за развитието на сърцето. Колкото
по-висока е концентрацията им и колкото повече се излага бременната жена сред замърсения въздух,
толкова повече се увеличава рискът за сърдечни аномалии при детето.
Заболяемостта от сърдечно-съдови заболавания се повлиява значително от замърсяването на
околната среда в районите на химическата промишленост, металургията и селищата с интензивен
автомобилен транспорт (Marinova,1972).
Атмосферното замърсяване, наред със съпътствуващите рискови фактори от останалите
компоненти на околната среда, социално-битовите условия, начина на живот и наследствените
фактори е от съществено значение за човешкото здраве. Анализът на заболяемостта показва, че в
сравнение със средната за страната, по-силно е увеличена заболяемостта на населението в градовете,
интензивно замърсени от промишлеността и транспорта. Водещи в структурата на заболяемостта са
болестите на дихателната система. Съществена е честотата на бронхиалната астма в районите на
химическата и нефтохимическата промишленост /Бургас, Девня, Русе и др./. Важен дял имат и
болестите на сърдечно-съдовата система. Наблюдава се зачестяване на новообразуванията, както и
неблагоприятни промени в репродуктивното здраве на населението. В областта на качеството на
атмосферния въздух се извършва хармонизиране на нашето законодателство в съответствие с
изискванията на ЕС (Vasilev at all., 2004).
Проучванията на въздействието на атмосферното замърсяване върху здравния статус на
населението установяват неоспорима връзка между атмосферните замърсявания и някои заболявания
като: дихателни, нервни, вродени аномалии особено заболявания и състояния с алергична
компонента. 32% от детската смъртност в Бургаско се дължи на болести на дихателната система.
Енергийният комплекс ТЕЦ „Марица Изток“ e най-големият източник на серен диоксид във
въздуха и на регионално, и на национално ниво с около 83% от емисиите в България. ТЕЦ „Марица
Изток“ дори бе включен в Книгата на рекордите на Гинес от 2000 г. заради значителното замърсяване
със серен двуокис. В категория „Опасности и бедствия“, раздел "Екологични катастрофи“ централата
е записана под заглавието „Най-голямо замърсяване със серен двуокис“, а цифрата дадена е 350 000 t
годишно.
Характерно е силно влошеното състояние на въздуха и неговото голямо замърсяванве с прах и
фини прахови частици, серен двуокис, азотен двуокис и тежки метали. Силното замърсяване изисква
разработване на програми за намаление на вредните емисии, като 11 са районите с най-силно
влошени показатели. Преобладаващи замърсители са серните и азотните диоксиди. Максимално
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замърсяване със серен диоксид е регистрирано в Пловдив, Асеновград, Куклен, а най-високи
средногодишни концентрации на азотен диоксид и финни прахови частици са измерени в Пловдив и
Смолян. В Пловдив и Кърджали има замърсяване с кадмии, олово и амоняк над допустимите
стойности. В Раднево и Гълъбово е силно замърсяването със серни и азотни диоксиди, а в
Димитровград със aзотни диоксиди. Основните източници на замърсяване са промишлените добивни
райони в ТЕЦ "Марица-Изток", Раднево, Гълъбово.
Емисиите от промишлеността са голям дял и заемат близо 50% от всички емисии. Отделят се
в процеса на функциониране на различни предприятия. Замърсяването е основно за сметка на
ползвани горива за производство на продукция на предприятията-мазут и природен газ. На тях се
дължат съответно близо 17% /мазут/ и 35% /природен газ/ от емисиите.
В резултат се отделя въглероден диоксид и азотен диоксид, както и серен диоксид от
използването на мазут (Николова и др., 2010).
За това е необходимо подобряване на състоянието на въздуха, намаляване на отделяните
емисии, налагане на санкции на предприятията както и изисквания за подобряване на състоянието на
околната среда.
Замърсяването от транспорта е за сметка на увеличаване на емисиите от азотни и въглеродни
оксиди и оловни аерозоли. Голям е делът на вредните емисии отделяни от автомобилите - 41% от
всички отделени в атмосферата газове. Основната тенденция е неколкократното нарастване на
автомобилите през последните няколко години, а от там и неколкократното нарастване на отделяните
вредни емисии - особено последните 10 години, когато броят на автомобилите се е удвоил.
В следствие от смесването на автомобилното, промишленото и битовото замърсяване се
получава отровен газ, наречен смог. Той се вижда като мъгла, обгърнала града. Тази микстура от
газове е изключително вредна: растенията увяхват и дърветата умират. Този газ е вреден и за човека и
за животните. Здравите хора започват да получават проблеми с дишането, а астматиците например
просто трябва да си слагат кислородна маска, защото в противен случай би се влушило съществено
тяхното здраве. Въпреки всичко все още няма готово решение за борбата със смога.
Киселинните дъждове са причинени от антропогенното замърсяване на атмосферата със серен
диоксид серен триоксид, които се превръщат в сериста и сярна киселина. Те се разнасят на големи
разстояния с дъждовните облаци. Същото влияние оказват и оксидите на азота. Понижаването на рН
на водоемите под 6 довежда до намаляване на числеността на повечето хидробионти. Тези дъждове
разтварят част от природните минерали, като ги отмиват от почвата. Токсичността на някои метали се
повишава. За борба с това бедствие още няма цялостно решение, но има два плана. Първия се състои
в това да не се изпускат дадени химически съединения в атмосферата. Ако това се случи вторият
план предвижда разсейването на киселинните облаци със специални ракети (Бауман, 2009).
В резултат значително нарастват кожните заболявания. Един от най-опасните замърсители на
атмосферата са полицикличните ароматни въглеводороди. Установена е пряка връзка между
замърсяването на въздуха и заболеваемостта от рак на белите дробове. Съществуват мнения, че 80%
от раковите заболявания се дължат на химичното замърсяване на средата.
Обикновено работещите в циментовите заводи поради неспазване на трудовата дисциплина
/работа без маски в производствените помещения/ често боледуват от силикоза - /силикоза- болест
при, която се циментират бронхите и алвеолите на белите дробове/ и азбестоза – болест, при която
азбестозови власинки попадат в белите дробове.
Основните здравни проблеми, произтичащи от влошаване качеството на атмосферния въздух
в населените места в страната са свързани с вредните емисии от промишленото производство и
транспорта и с градоустройствените и благоустройствени дейности, свързани с планирането и
изграждането на селищата. Проблеми през последните години възникнаха и с близкото
трансгранично замърсяване на въздуха на териториите по поречието на река Дунав.
У нас се следят и радиоактивните замърсявания. Особено след Чернобил се засили контролът
върху използването на радиоактивните вещества. Въз основа на измервания в над 570 пункта у нас е
определен радиоактивният фон. Изследванията показват, че в момента е налице тенденция към
нормализиране на радиационния фон след аварията в Чернобил от 1986 г. Особено внимание се
обръща на радионуклеида цезий-167, отложен на земната повърхност след аерозолни изхвърляния
при аварията.
Друг проблем са източниците на йонизиращи лъчения, както и електромъгнитни лъчения излъчват се от множеството далекопроводите, трафопостове, контактната мрежа на
електротранспорта, мрежата на радиостанциите и мобилните оператори, военни радио и локаторни
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станции. Всички предаватели излъчват 24 часа в денонощието. Основно зоната на вредно влияние на
предавателите е 100-200 m и има дълготраен ефект върху човешкото здраве (Палигоров и др.,1999).
Освен атмосферно замърсяване, не по-малко важни са замърсяването на водите и почвите,
особено нивото на химическо замърсяване и баланса на микроелементи.
Проблем съществува и с потреблението на вода /заболяването “водно-нитратна
метхемоглобинемия” при кърмачета и малки деца и др./. Децата, родени от жени, които по време на
своята бременност са употребявали хлорирана вода, в последствие са подложени в по-голяма степен
на някои вродени аномалии в развитието. Високото съдържание на хлор доказано увеличава риска от
възникването на 3 аномалии в развитието: дефекти в сърцето; “вълча уста”, аненцефалия /пълна или
частична липса на главен мозък, свод на черепа или скалпа/. Наднорменото съдържание на нитратите
има здравно значение преди всичко за кърмачетата и малките деца /главно на възраст до 3 месеца/,
които не следва да консумират такава вода.
Установено е замърсяване на питейните води с антропогенни замърсители.
- Основната причина е неправилното използване на азотни минерални торове в недалечното
минало, както и неправилната земеделска и животновъдна практика като цяло;
- Проблемът е трудно решим, тъй като нитратите са трайно присъстващо неорганично
съединение във водата (крайна фаза на разграждане на органичната материя) и няма
разработени достъпни и масово приложими в практиката методи за отстраняването им от
водата;
Най-съществено е замърсяването на подземните води в равнинните полета на Централна,
Югоизточна и Северна България. Необременени с нитрати са водите в районите от планинските
части на Западна и Южна България и по-ограничените планински територии от централната част на
страната и крайречната Дунавска тераса.
Пресните подземни води в Бургаската низина, Варненско, Старозагорското поле, Разградско
показват замърсяване по отношение на съдържанието на хлориди, сулфати, нитрати, обща
минерализация. Замърсяването с нитрати и сулфати е в резултат на нерационалното торене на
обработваемите площи.
Водата се замърсява когато се съберат прекалено много отпадъци в една водна система. По
този начин се затрудняват природните процеси, които прочистват системата. Различни замърсители
влияят върху тези системи по много начини.
Главни замърсители на речните води са промишлените предприятия /целулозно-хартиената,
химическа, консервна/, отпадъчните води от населените места и животновъдните ферми. Обикновено
участъци с критично замърсяване са долните течения на реките /напр. Огоста - след с. Сараево, Вит след Д. Митрополия, Янтра - след Габрово, Русенски Лом - след Разград, Провадийска - след
Провадия, Камчия - след Търговище, Айтоска - преди устието, Марица - след Хасково, Струма преди устието и др./.
Някои замърсявания на водата се случват вследствие на неподходящо разпределение на
канализационната отпадна вода от чистата вода за пиене. Вода, носеща отпадъци от човека, може да
се влее в питейната. Носейки болестотворна бактерия тази вода може да зарази питейната и да
причини болести, като холера и дизентерия.
Замърсяването с пластмаси има глобален характер. Винилохлорида предизвиква масово
заболяване на рак на черният дроб на хората, които имат контакти със замърсената вода.
Основният замърсител на водата и почвата е човекът. Водата в промишлените зони на
големите градове е силно замърсена, поради изливането на голямо количество химикали във водните
басейни. Най-много замърсяват предприятията, в които водата се използва като средство за
охлаждане, филтриране или разреждане. Замърсяването на почвата и водата винаги са били свързани
(Стойнов,1999).
Промените в една екологична система могат пряко да увредят човешкото здраве, когато
замърсителите, под формата на разтвор проникнат в организма - те причиняват заразни, паразитни
или други болести.
Според Световната Здравна Организация 80% от заболяванията са свързани с водата. С
питейна вода в организма на човека могат да попаднат много инфекциозни и паразитни заболявания:
холера, тиф, салмонела, дизинтерия, вирусен хепатит, полиомелит и много други заболявания.
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Освен това във водата могат да попаднат и отровни вещества при екологични катастрофи.
Голяма потенциална опасност в това отношение отлагането във водата на тежки метали като живак
или кадмий, предизвикващи характерни заболявания: меркуриоза, характеризираща се с нарушаване
на зрението, слуха, осезанието и болестта кадмиоза, при която се наблюдава силни болки,
деформация на скелета, фактури на костите, поражение на белите дробове (Михова, 2000).
Токсичното унищожаване на речната екосистема се дължи на дългогодишно замърсяване с
тежки метали /мед, олово, кадмий, арсен, никел, хром/ и неразтворени вещества от югославските
мини в гр. Бор. Като „горещ” екологичен речен участък може да се характеризира единствено
граничната р. Тимок. Силното трансгранично замърсяване с тежки метали от Югославските мини главно шлам и хвост, съдържащ мед, олово и други, които токсично поразяват "живота" в реката и
рефлектират върху р. Дунав.
Почти напълно токсично поразена продължава да е малката река Дъбника, въпреки
редуцираното производство на "Химко-гр.Враца". Тази река е най-замърсеният речен участък в
подпоречието на река Огоста, и се явява колектор за битовите и промишлени отпадъчни води на гр.
Враца.
В най-големия язовир в България – „Искър” се вливат средно замърсените води на реките
Искър и Палакария. След това до устието с известни изключения преобладават речни участъци със
средно замърсени води.
Основни източници на замърсяване на почвите са промишлеността, неправилната употреба на
химични средства за растителна защита, напояване със замърсени води, транспорта и други дейности.
В резултат от дейността на тези източници част от почвите в България са замърсени с тежки метали,
устойчиви органични замърсители, нефтопродукти, радионуклиди и др., като се наблюдава и
вкисляване, засоляване на някои от тях.
В райони с по-значително замърсяване на почвата с тежки метали - Пловдивски, Златишки,
Пирдопски, Кърджалийски, Софийски и други са определени и основните екологични вериги,
транспортиращи замърсителите до човека. В резултат на проучванията, би могло да се обобщи, че
средно най-замърсени с тежки метали са площите в три-четири километрови зони около крупни
промишлени обекти. Традиционно за страната е, че в тези рискови зони се развива активно
земеделие, а и често в тях попадат и населени пунктове. Изследвания доказват повишено съдържание
на олово в кръвта и други биологични среди на подрастващи, както и промени в някои биохимични
показатели. Доказано е динамичното натрупване на тежки метали в организма на населението в
региони със замърсени почви. Изложените данни показват, че замърсяването на околната среда
оказва негативно влияние върху здравето на населението, проявяващо се с увеличение на
заболеваемостта.
Почвите се замърсяват при третиране на снега с луга, която се натрупва и просмуква в
почвените слоеве, а от там и във водите.
Много голяма част от почвите и обработваемите земи са замърсени с тежки метали - олово,
кадмий, кобалт, атимон, бисмут, живак, ванадий, арсен, а също така и радиоактивните отпадъци. Те
могат да провокират различни заболявания, включително и генетични нарушения и злокачествени
образувания.
Акцент на националния план е поставен върху почвите като източник на вредни въздействия в
околната среда и като създаващи потенциален риск за здравето на населението (Vasilev at all.,2004).
Използването на пестициди саществено уврежда околната среда, а също и човешкото здраве.
Установено е, че използването на дадени хербициди и техните микропримеси допринасят негативния
ефект върху детеродните функции на жените, техните мутагенни, тератогенни и ембриотоксични
действия. Пестицидите предизвикват рак и ужасяващи генетични изменения, водещи до раждане на
деца с увреждания с поколения наред.
Замърсяването на въздуха, водата, почвите и хранителните продукти с тежки метали оказва
непосредствено влияние върху човешкото здраве, създава се канцерогенна и мутагенна опасност не
само за настоящото, но и за бъдещото поколение. „Заболяване, свързано с околната среда” е
терминът, с който се отбелязва всяко заболяване, възникващо непосредствено или посредствено,
пълно или частично в резултат на въздействие на околната среда върху човека (Marinova,1972).
Влиянието върху здравето може да се прояви от остри токсични промени в кръвта, нервни
заболявания до намеса в генетичната структура на клетката. В резултат на това се стига до мутагенни,
канцерогенни, гонадотропни и ембриотоксични поражения върху имунната система. Ето защо
хранителните продукти от райони, замърсени с тежки метали, могат да бъдат източници на остатъчни
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количества. Включени в хранителната верига, те крият токсикологичен риск за здравето на хората
(Latev, 1992).
Един от най-актуалните проблеми се явява канцерогенното и мутагенното замърсяване.
Ефекта от въздействието се проявява не само в соматичните, но и половите клетки на човека.
Мутациите в соматичните клетки увеличават количествата на новообразувания, предизвиква
преждевременно състаряване. Предполага се, че развитието на новообразувания при човека в 80-90%
от случаите е свързано с въздействието на химическите фактори на околната среда. Мутациите в
половите клетки влияят на бъдещо поколение и могат да предизвикат тератогенен ефект. Става
въпрос не само за радиоактивни замърсявания, но и за влияние на химическите мутагени.
Налице е известна специфика в доминиращия вид репродуктивни патологии в зависимост от
характера на промишленото замърсяване. Токсикозите на бременността преобладават в райони с
производства в областта на цветната металургия /Кърджали, Асеновград, Златица, Пирдоп, Пловдив/.
При райони с производства на химическата промишленост те са увеличени в Свищов и
Димитровград. Нарушенията на пренаталното развитие, водещи до гибел на плода, както и вродените
аномалии и недоносеността са най-чести в градове от райони с химическа промишленост /Свищов,
Русе, Стара Загора/, следвани от оловно-цинковата промишленост /Кърджали, Асеновград/.
Перинаталната заболеваемост и смъртност показват, че здравното състояние на новородените е
влошено и в едните и в другите райони, като водещи са Стара Загора, Кърджали, Русе, Враца,
Златица, Пирдоп. В най-интензивно замърсените с тежки метали райони /тези на цветната
металургия/, съдържанието на олово и кадмий в организма на деца от предучилищна възраст и
ученици свидетелствува за наличие на здравен риск (Vasilev at all., 2004).
За лошото здраве има значение и промяната в стила на живот в последните години. За
увеличаване на заболеваемостта допринася и нездравословното хранене. Средният дневен прием на
много от витамините и минералите е под нормата, особено при рисковите групи - лица с ниски
доходи, деца, юноши, бременни жени и стари хора. Към всичко това се добавя ниската физическа
активност. Затова от затлъстяване и високо кръвно налягане вече страдат и много децата.
Единственият начин за справяне с проблема според експертите е възпитаване на навици за
здравословен начин на живот и хранене.
Още един важен фактор за здравето на децата е замърсяването на средата на живот с тютюнев
дим. Проучване на здравния риск при деца в предучилищна възраст, проведено от Министерството на
здравеопазването, показва, че 2/3 от анкетираните родители пушат, и то в присъствието на
наследниците си. Само 28% от децата живеят в среда без тютюнев дим. Освен това вече е доказано,
че бебетата на майки пушачки се раждат със значително по-ниско тегло и ръст и с ясно изразена
хипотрофия. Активното и пасивното тютюнопушене от страна на майката през време на
бременността са свързани с намалени функционални показатели на дишането при 4-7-годишните
изследвани деца. За да се предпазят децата от рисковете на замърсената среда, Министерството на
здравеопазването подготвя нов раздел - "Детско здраве - околна среда", който ще бъде включен в
Националния план за действие.
Подобряването на екологичното състояние ще доведе до подобряване на качеството на живот.
Необходимо е и изграждането на цялостна система за непрекъснато наблюдение на състоянието на
почвите, въздуха и водите. Необходим е постоянен мониторинг на разпределение на емисиите,
наблюдение на химичния състав на въздуха, на саждите и тежките метали (Marinova, 1972).
За подобряване не екологичното състояние е необходимо-изграждане на нови и рекострукция
на съществуващите мрежи за пречистване на отпадни води, изграждане на инфраструктура за
събиране и третиране на отпадъците, премахване на нерегламентираните сметища, изграждане на
нови и реконструкция на съществуващите инсталации за третиране на отпадъците, изграждане на
инсталации за изгаряне на болничните отпадъци, въвеждане в експлоатация на съоръжения за
третиране и сортиране на строителни отпадъци, изграждане на завод за обработка и обазвреждане на
битови отпадъци, обособяване на места за обезвреждане на опасни отпадъци, премахване на
автомобили - спряни от движение. Дейноста, свързана с третиране на отпадъците трябва да се
извършва екологосъобразно, както и е необходимо внедряването на съоръжения за разделно събиране
на отпадъци, изграждане на регионални депа за сортиране и реконструкция на вече съществуващите.
От съществено значение е провеждането на активно залесителни мероприятия, особено в
участъците с иглолистни гори и тези с гола сеч. Трябва държавата да предприеме сериозни мерки за
ограничаване на умишлените горски пожари. Така ще се постигне балансираност между добива и
прираста на дървесина. Наложително е извършването на лесозащитни мероприятия с оглед
намаляване замърсяването на околната среда.
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Растителността има голямо значение за развитието на важни подотрасли на промишлеността дърводобивната и дървообработващата промишленост, на рекреацията и туризма, на лова и риболова.
От иглолистните дървесни видове се произвеждат терпентин, колофон, смоли и други. Естествената
растителност е богата на много видове лечебни билки, които се използват във фармацевтичната
промишленост (Палигоров и др., 1999).
Поради факта, че някой промишлени предприятия замърсяват речните води над допустимата
концентрация, част от тях са спрени до тяхното модернизиране. При водоснабдяването на
промишлеността се налага строго да се спазва принципът на водоснабдяване и за пускане във
водоемите само на условно чисти води. Пречистването на замърсените води ще допринесе за
намаляване на дефицита (общото количество органическо вещество, произвеждано от съобществото
на фотосинтезиращите продуценти (главно зелените растения) на една площ за единица време) на
водния баланс на страната и за подобряването на околната среда. Постигането на тази цел е свързано
с провеждането на комплекс от мероприятия, включващи природоохранителна и
природопреобразувателна дейност, чиято цел е предотвратяването на вредните последици,
отстраняването на загубите и подобряването на състоянието на природната среда.
Околната среда е природата, която ни заобикаля. Без нея е невъзможно съществуването на
човечеството, затова трябва да се отнасяме отговорно към нейното опазване.
Подобряване състоянието на водата, въздуха и почвите в районите с натрупване на
екологични проблеми включва прилагането на мерки, които ще подобрят екологичната обстановка в
зависимост от териториалния обхват на увреждането, обхвата на засегнатото население,
концентрацията на замърсяването и степента на вредност за човешкото здраве и природата.
Стратегията предлага мерки, които ще въздействат в няколко направления: намаляване или
елиминиране източниците на замърсяване, изчистване на замърсяването, възпрепятстване преноса на
замърсяване от един на друг компонент и предпазване от замърсяване. Според характера си мерките
могат да се групират като: устройствени, програмни, технически и технологични, и институционални
мерки, както и партньорство с бизнеса и гражданите (Бауман, 2009).
Съвременното детско население на страната, се формира и развива в една изключително
динамично променяща се жизнена среда. Тези тенденции повишават нуждата от наблюдения и
наличието на данни характеризиращи здравния профил на децата и учениците. Имайки предвид, че
детската и юношеската възраст се явява рисков биологичен период от човешкия живот, действията
трябва да бъдат фокусирани върху предприемане на активни подходи за намаляване въздействието на
факторите неблагоприятно повлияващи детското здраве.
Основни цели на „Националната програма за действие по околната среда и здраве” – раздел за
„Детско здраве – околна среда” са:
 Да се предотврати и значително да се намали заболеваемостта от стомашно-чревни
заболявания, както и други поражения върху здравето на децата чрез гарантиране вземането на
мерки за осигуряване на всяко дете с питейна вода постоянно, в достатъчно количество, с
гарантирани микробиологични и химически показатели за качество, съответстващи на
определените гранични стойности в националните нормативни документи и препоръките на
СЗО, както и осигуряване на условия за подходяща хигиена за всички деца.
 Да се предотвратят и ограничат респираторните заболявания, дължащи се на замърсяването
на атмосферния въздух и въздуха в помещенията, вкл. пасивното тютюнопушене.
 Да се предотвратят и значително да се намалят последствията за здравето на децата,
вследствие пътни произшествия, инциденти в дома и др. вкл. намаляване на заболяванията
поради липса на достатъчно и на подходяща физическа активност сред децата.
Да се намали риска от заболявания или увреждания, причинени от излагане на въздействието на
опасни химични вещества и препарати (например тежки метали), физически фактори (например шум,
нейонизиращи лъчения), биологични агенти и вредни условия на работа през бременността,
детството и юношеството .
Човекът със своите скромни физически сили практически няма конкуренти в природата. В
сравнение с останалите организми, той притежава най-големите възможности, които в известен
смисъл застрашават самия него (Илиева, 1999). Влиянието на замърсяването се изразява не по-често в
поразяване на отделните органи и системи, колкото в общото отслабване на организма, снижаване на
устойчивостта му спрямо другите фактори на средата, несвързани пряко с действието на конкретните
замърсявания. През последните години голям проблем на човечеството е разпространението на
онкологични, сърдечно-съдови, алергични и кожни заболявания се увеличава с всяка изминала
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година. Намалява продължителността на живота. Днес при мъжете тя е 57 години, а при жените – 62
години (Доклад на института Worldwatch, 1999).
Заключение
Доскоро хората твърдяха, че човекът е стопанин на природата. Именно този стопанин обаче
много често оставя след себе си безплодни, безжизнени пространства. Строят се нови заводи и
електроцентрали, газо- и нефтепроводи. Всичко това се нарича технически прогрес. Но това е едната
страна. А от другата – именно по тази причина загиват горите, замърсяват се водоемите, разрушава
се живата природа.
Все по-често жителите на земята, и преди всичко тези от промишлено развитите страни, се
сблъскват с тревожния факт, че постижения на науката и техниката носят не само желани, но и много
горчиви плодове. Заедно с икономическия растежа нараства натиска на човека върху околната среда
и различните екосистеми: гори, морета, езера, степи. Засега природата все още издържа това
натоварване, макар и трудно.
Все по-малко време обаче остава до момента, когато ще настъпят необратими екологични
кризи.
Проблемът за опазването на природата е вечен и не може да се реши бързо, веднъж и
завинаги. Той поставя пред учените редица научни и технически задачи, свързани с регулирането на
взаимодействието на човека и природата ( European Journal of Political Research, 1996).
Литература
Бауман З. 2009. Глобализацията – последиците за човека.
Доклад на института Worldwatch за напредъка към устойчиво общество., 1999. Състоянието на
планетата.
Дракър П. 2004. Мениджмънт за бъдещето.
Илиева Л. 1999. “Анализ на принципите за устойчиво развитие”, Управление и устойчиво развитие,
бр. 1-2.
Маринов Р. 2007. Пъблик рилейшънс – технология и практика.
Михова К. 2000. “Разширяване на Европейския съюз и околната среда”, Управление и устойчиво
развитие, бр. 1-2.
Николова М., Иванов В., Сизашки Х. 2010. Влияние на енергийния комплекс „Марица-изток”
върху производството на екологична земеделска продукция- Електронно списание" Диалог",
http://scholar.google.bg/scholar
Палигоров М., Йовков Р., Георгиева С. 1999. “Проблеми на устойчивото управление на горското
стопанство в България в контекста на разширяването на Европейския съюз”, Управление и
устойчиво развитие”, бр. 1-2.
Стойнов Т. 1999.“За стратегията на Република България във врзъка с реализирането на Концепцията
за устойчиво развитие”, Управление и устойчиво развитие, бр. 1-2,
Vasilev G., Angelov V., Boncheva Е. 2004. Energy production in Bulgaria from the point of view of
ecology and health 2004; 6 p; International Conference 'New Nuclear Power in Bulgaria'; Sofia
(Bulgaria); 23-26
Sep.http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/35/106/35106179.pdf
Latev N. 1992. Ecology and Change in the Human Factor Genetic Basis Sociology / Social Sciences 2/, 6776.
Marinova N.1972 .Environmental safety and environmental risk http://eprints.nbu.bg/.
Meadowcroft, Planning for sustainable development, 1996. European Journal of Political Research,
vol.31/4/1997 On the way to sustainable development, Helsinki 1996.
United Nations, World Population Prospects: The 1996 Revision U.N., World Urbanization Prospect: The
1996 Revision.

443

444

ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014
Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014
ECOLOGY AND HEALTH 2014
House of science and technique - Plovdiv, 5 June 2014

ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ СРЕБЪРНА,
БЪЛГАРИЯ НА БАЗАТА НА МАКРОБЕЗГРЪБНАЧНИ ОРГАНИЗМИ
Стефан Христов
Аграрен университет – Пловдив 4000
ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL STATUS OF BIOSPHERE RESERVE SREBARNA,
BULGARIA BASED ON MACROINVERTEBRATES COMMUNITIES
Stefan Hristov
Agricultural university – Plovdiv 4000
E-mail: stefanhristov@abv.bg

Abstract: The taxonomic composition and environmental indices of macroinvertebrates communities from
Biosphere Reserve Srebarna, Bulgaria were defined. A total number of 25 taxa macroinvertebrates were
established: Gammarus sp.; Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758); Radix peregra (Müller, 1774) (Müller,
1774); Radix auricularia (Linnaeus, 1758); Anisus sp.; Gyraulus albus (Müller, 1774); Lymnaea stagnalis
(Linnaeus, 1758); Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758); Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758); Bithynia
tentaculata (Linnaeus, 1758); Valvata piscinalis (Müller, 1774); Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758);
Caenis horaria (Stephens, 1835); Chironomidae; Bezzia sp.; Chaoborus sp.; Dytiscus marginatus (Linnaeus,
1758); Enalagma cyathigerum (Charpentier, 1840); Gomphus flavipes (Charpentier, 1825); Platycnemis
pennipes (Pallas, 1771); Cymatia coleoptrata (Fabricius 1777); Ilyocoris cimicoides (Linnaeus 1758);
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758); Plea minutissima Fieber, 1817; Sigara sp. Basic ecological
characteristics of the populations of macroinvertebrates communities of freshwater ecosystems of the Lake
Srebarna were determined such as frequency of abundance (FA%), population size and density (D). Major
biotic indices such as total number of species, total number of individuals, Dmg – Margalef, diversity index;
H’ – Shannon, diversity index; E – Pielou, evenness index; C – Simpson, dominance index were calculated.
Key words: biodiversity, lake, macroinvertebrates, conservation
Въведение
Езерото Сребърна се намира в североизточна България, на десния бряг на р. Дунав (44°06′52″
с. ш. 27°04′41″ и. д.), между речни километри 393 и 391. Разположено е непосредствено до
едноименното село Сребърна, на 1 километър южно от река Дунав и на 18 километра западно от гр.
Силистра.
Поддържан резерват BG 04 Сребърна (1948) е защитената територия в България с наймногобройни международни признания. Поддържаният резерват е езерна екосистема, включена в
Списъка на световното природно наследство съгласно Конвенцията за световното културно и
природно наследство на ЮНЕСКО (IN05 Сребърна, 1983), в Списъка на влажните зони с
международно значение по Рамсарската конвенция (1975). Teриторията е обявена за биосферен
резерват по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО (IN03 Сребърна, 1977) и e орнитологично
важно място, включено в мрежата на Бърд Лайф Интернешънъл (BG033 Сребърна, ID 400, 1989).
Езерото е част от ЗЗ BG0000169 Лудогорие - Сребърна, обявена по Директива 92/43/ЕЕС за
местообитанията, от ЗЗ BG0000241 Сребърна, обявена по двете директиви (Директива 92/43/ЕЕС за
местообитанията и Директива 79/409/ЕЕЕ за опазване на дивите птици) (ДВ, 21/2007), а също е част и
от Корине биотоп F00009900 Сребърна (1998).
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Материали и методи
През периода 2009–2011 година са извършени изследвания върху биоразнообразието на
макробезгръбначни от сладководната екосистема на ез. Сребърна.
Материалите за изследване са събирани от четири биотопа на езерната екосистема:
Централното водно огледало на езерото, Рибарника, Под селото и Южен шлюз. Биотопите са
посещавани за събиране на материали през сезоните пролет, лято и есен на трите години от периода
на изследване. За всеки един от установените таксони макробезгръбначни са определени основни
екологични показатели (общ брой видове/таксони, общ брой индивиди, плътност (ИИ), честота на
срещане (Ч%)).
При пробонабирането на макробезгръбначни организми са прилагани техники съгласно
изискванията на стандарт БДС EN 27828:2004, Рамкова Директива за водите (Директива 2000/60/ЕС)
и Наредба 1/2011 за мониторинг на водите. Приложен е адаптиран вариант на методика за
мултихабитатно пробонабиране по AQEM/STAR (Cheshmedjiev и др., 2011). По този начин са
пробонабирани минимум 10 рамки с пробонабирна площ от по 1,0 m 2. Използвана е и ръчна
хидробиологична мрежа с дълга дръжка (размер на рамката 0,25 х 0,25 m, размер на отворите на
мрежата 500 μm). Данните от макробезгръбначни са интегрирани. Материалът, необходим за
описване на биологичното разнообразие и за определяне на основните екологични характеристики на
популациите е изброяван и изучаван веднага след пробовземанията.
Освен основните количествени показатели за популациите на всеки отделен вид (численост,
ИИ - плътност, Ч% - честота на срещане), са включени и такива, отчитащи видовия състав и
разнообразие, както и количествената структура на флористичните и фаунистичните комплекси в
езерната екосистема. Такива са: (1) общ брой видове; (2) общ брой индивиди; (3) среден брой видове;
(4) среден брой индивиди; (4) биоразнообразие на формираните комплекси, отчитано с: (4.1)
Индексът за индивидуалното видово разнообразие (Shenon, diversity, H’); (4.2) Индексът за общо
видово разнообразие (Margalef, diversity, Dmg); (5) Индексът за изравненост (Pielou, evenness, E); (6)
Индекс на доминиране (Simpson, dominance, C). За статистическа обработка на данните са използвани
програмните продукти, MS Excel (Microsoft, 2010), BioDiversity Pro (McAleece, 1997) и Statistica 10
(StatSoft, Inc., 2011).
Резултати и обсъждане
Проучено е таксономичното разнообразие на макробезгръбначните съобщества. Установени
са 25 таксона макробезгръбначни организми: Gammarus sp.; Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758); Radix
peregra (Müller, 1774) (Müller, 1774); Radix auricularia (Linnaeus, 1758); Anisus sp.; Gyraulus albus
(Müller, 1774); Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758); Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758); Planorbis
planorbis (Linnaeus, 1758); Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758); Valvata piscinalis (Müller, 1774);
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758); Caenis horaria (Stephens, 1835); Chironomidae; Bezzia sp.;
Chaoborus sp.; Dytiscus marginatus (Linnaeus, 1758); Enalagma cyathigerum (Charpentier, 1840);
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825); Platycnemis pennipes (Pallas, 1771); Cymatia coleoptrata (Fabricius
1777); Ilyocoris cimicoides (Linnaeus 1758); Ranatra linearis (Linnaeus, 1758); Plea minutissima (Fieber,
1817); Sigara sp. Те се отнасят към 7 разреда и 20 семейства. 6 от таксоните са представени като
ларвни форми в сладководната екосистема на езерото.
Според проведеното изследване, езерните макробезгръбначни съобщества са сравнително
бедни на таксони. Макробезгръбначните са представени основно в литоралната зона като най-богати
са съобществата асоциирани с потопената маса на висша водна растителност (Phragmites аustralis и
др.) Това са местообитанията на установените при изследването представители на 10 таксона от
Pulmonata, ларви на 3 таксона от Diptera, ларви на 3 таксона от Odonata, представителите на
Ephemeroptera (ларви от 1 таксон), възрастните от Coleoptera (1 таксон) и Hemiptera (5 таксона). В
сублиторалната зона са установени представители на Gammarus sp. и Asellus aquaticus, на Lymnaea
stagnalis, ларви на Caenis horaria, Bezzia sp. и Chironomidae. В профундалната зона не са установени
организми. Не е установена екологичната група на неподвижно прикрепените макробезгръбначни
животни.
Gammarus sp., Asellus aquaticus, Caenis horaria, Chironomidae и Bezzia sp. са детритофаги;
Sigara sp., Cymatia coleoptrata и Plea minutissima са фитофаги; Еnalagma cyathigerum, Gomphus
flavipes, Platycnemis pennipes, Ranatra linearis, Ilyocoris cimicoides, Chaoborus sp. и Dytiscus marginatus
са хищници, а представителите на Pulmonata са всеядни. Единствено ларвите на установените
таксони от Odonata, Ephemeroptera и Diptera са сладководни обитатели (7 таксона), докато
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възрастните форми водят сухоземен начин на живот. Установените таксони от Amphipoda, Isopoda,
Pulmonata, Hemiptera и Coleoptera (18 таксона) са изцяло водни обитатели.
Определени са основни екологични характеристики на популациите (честота на срещане
(Ч%), численост, плътност (ИИ)) в макробезгръбначните съобщества от сладководната екосистема на
ез. Сребърна през периода 2009-2011 г. С най-висока численост са представени ларвите на
Chironomidae (56 екземпляра), следвани от Lymnaea stagnalis (49 екземпляра), Planorbarius corneus
(37 екземпляра); Radix peregra (31 екземпляра). Всички останали таксони са представени с под 30
екземпляра. С най-ниска численост са представени Plea minutissima и Bezzia sp. (с по 1 екземпляр).
С най-висока средна плътност на популациите през 2009 г. се отличават ларвите на
Chironomidae (ИИ=2,25±0,71), следвани от тази на Sigara sp. (ИИ=2,0±0,82) (Фигура 1). През 2010 г. с
най-висока плътност на популациите се отличават Gammarus sp. (ИИ=4,0±1,0), Dytiscus marginatus
(ИИ=3,0±2,83), Gyraulus albus (ИИ=2,50±1,0). С най-висока плътност на популациите през 2011 г. се
отличават Ilyocoris cimicoides (ИИ=3,50±2,12), Caenis horaria (ИИ=2,84±2,14), Chironomidae
(2,67±1,87), Lymnaea stagnalis (2,63±0,92), Radix peregra (Müller, 1774) (2,50±1,38) и Ranatra linearis
(2,50±0,71). Като цяло, средно за целият период на изследване, с най-висока плътност се отличават
популациите на Cymatia coleoptrata (2,50±1,41) и Chironomidae (2,34±1,43). Chironimidae се отличават
и с най-висока честота на срещане (Ч=19,09%). Следват в доминантната структура L. stagnalis
(Ч=13,21%) и P. corneus (Ч=9,97%). Ларвите и какавидите на Chironomidae са важни хранителни
елементи за редица видове риби и други водни организми като тритони, много водни насекоми
каквито са хищните хемиптери от Nepidae и Naucoridae, за хищните твърдокрили от Dytiscidae,
Hydrophilidae и други, хранещи се с Chironomidae. Chironomidae са важни и утвърдени като
индикаторни организми за замърсяване и изменения в качеството на водната среда (Armitage и др.,
1995).

Фиг. 1. Честота на срещане (Ч%) и плътност (ИИ) в доминиращи таксони макробезгръбначни от
сладководната екосистема на ез. Сребърна

Десет таксона (Asellus aquaticus, Radix auricularia, Planorbis planorbis, Bithynia tentaculata,
Valvata piscinalis, Viviparus viviparus, Bezzia sp., Chaoborus sp., Platycnemis pennipes, Plea minutissima)
са представени с много ниска честота на срещане, численост и плътност на популациите през периода
на настоящото изследване. Поради тази причина те нямат съществена роля за структурата и
развитието на макробезгръбначните съобщества. Не са установени значими разлики в плътността на
популациите от доминиращи макробезгръбначни организми през трите години (Kruskal – Wallis test,
H; p>0,05).
Установените при направеното изследване 25 вида макробезгръбначни са съобщавани като
част от биоразнообразието за безгръбначните съобщества от езерната екосистема (Hiebaum и др.,
2012). По-голямата част от установените таксони са утвърдени биоиндикатори за β-мезосапробия.
Това са таксоните: G. albus, I. cimicoides, Radix peregra (Müller, 1774), R. linearis, L. stagnalis, P.
corneus, B. tentaculata, P. planorbis, R. auricularia, V. piscinalis, V. viviparus. Chronimidae са
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биоиндикаторна група за полисапробия, Gammarus sp. – за χ-β-мезосапробия; Caenis sp. – за χ-0
сапробия; Anisus sp. и P. pennipes - за 0-β-мезосапробия; G. flavipes – за β-α-мезосапробия; А. aquaticus
– за α-мезосапробия; Chaoborus sp. – за 0-p сапробия.
Към групата на по-слабо чувствителните биоиндикаторни форми (група В) се отнася E.
cyathigerum и P. pennipes. Oтносително толерантни (група С) са Gammarus sp., Caenis sp., a всички
останали представители на Planorbidae, Lymnaeidae, Aselidae, Valvatidae, Bithiniidae, Vivaparidae и
Chironomidae представляват групата на толерантните форми (група D).
Определени са основни биотични показатели, характеризиращи макробезгръбначните
съобщества от ез. Сребърна през периода на настоящото изследване. Най-голям общ брой видове и
индивиди са отчетени през 2011 г. (22 и 399, съответно). През 2009 и 2010 г. са установени по 21 вида
макробезгръбначни организми, представени с по-висока численост през 2010 г. (109 и 114
екземпляра, съответно). По сезони, най-висок общ брой видове и индивиди е регистриран през лятото
на 2011 г. (20 вида с 79 екземпляра), следвани от тези за лятото на 2009 г. (19 вида с 50 екземпляра) и
за лятото на 2010 г. (14 вида с 43 екземпляра). Като цяло се установява тенденция за най-високи
показатели през лятото, понижение през есента и най-ниски през пролетния период, с изключение на
тези за 2010 г., отличаваща се с по-ниски есенни показатели в сравнение с пролетните.
Индексът за общо видово разнообразие (Dmg) е значително по-висок, отколкото определения
при характеризирането на макрофитните съобщества, обясняващо се със значително по-големия брой
на установените видове макробезгръбначни организми. Независимо от това обаче, получените
стойности по сезони и години отново свидетелстват за отклонения от оптималните екологични
условия в изследваната екосистема.

Фиг. 2. Основни биотични показатели на макробезгръбначните съобщества от сладководната
екосистема на ез. Сребърна за периода 2009-2011г.

Индексът на индивидуално видово разнообразие (H’) на организмите в макробезгръбначните
съобщества варира от H’=2,19-2,76 по сезони и от H’=2,69-2,78 по години (фигура 2). Следователно,
всички определени стойности за H’ по сезони и години са >2, но <3 и свидетелстват за βмезосапробия в изучаваната екосистема, с изключение на H’ за пролетта на 2009 г. (H’=1,83),
свидетелстващ за α-мезосапробия. Следователно, анализът на макробезгръбначните съобщества на
основата на H’ индикира по-добри показатели на сладководната екосистема, в сравнение с тези от
макрофитните съобщества.
Индексът на изравненост (Е), показва отново тенденция за стремеж към постигане на баланс в
развитието на екосистемата. Всички стойности на Е са под 1 и варират от Е=0,83-0,97. Индексът на
доминиране (С=0,08-0,22) е нисък, свързано със слабо изразената степен на доминиране на
установените видове, наличие на дисбаланс в системата и състояние на олигосапробия. Това се
обяснява със специфичните условия на живот в езерната екосистема – наличие на голямо количество
торф, забавени процеси на минерализация, понижено съдържание на О 2 в дълбочина на водоема и
други фактори, препятстващи развитието на макробезгръбначните организми и съобщества.
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Заключение
Установени са 25 таксона макробезгръбначни организми, отнасящи се към 7 разреда и 20
семейства. С най-висока численост са представени ларвите на Chironomidae (56 екземпляра),
следвани от Lymnaea stagnalis (49 екземпляра), Planorbarius corneus (37 екземпляра); Radix peregra
(31 екземпляра). С най-висока плътност се отличават популациите на Cymatia coleoptrata (2,50±1,41)
и Chironomidae (2,34±1,43). С най-висока честота на срещане са Chironimidae с (Ч=19,09%), L.
stagnalis (Ч=13,21%) и P. corneus (Ч=9,97%).
Анализът на биотичните индекси при изследваните групи организми свидетелстват за
влошени условия в екосистемата, дължащи се най-вече на увеличено сапробно замърсяване (αмезосапробия).
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Abstract: The concentration of Pb, Zn and Cu was established in macroinvertebrates communities from
Biosphere Reserve Srebarna, Bulgaria. The highest content was determined for Zn. The interrelationships
between the content of the trace metals in macroinvertebrates, water and sediments were examined. The
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Въведение
Множество проучвания във водосбора на река Дунав показват високи нива на тежки метали
във води, седименти и макробезгръбначни организми (Tudor и др., 2006; Spurný и др., 2009; Makovský
и др., 2010; Vítek и др., 2012).
Независимо от делът на научните изследвания в Европейски страни за Дунавски водосборен
басейн, липсват научни изследвания за съдържанието на тежки метали в безгръбначни организми от
българския участък на р. Дунав, както и такива за ез. Сребърна.
Недостатъчна е проучеността на проблема за съдържанието на тежки метали в структурни
елементи от сладководната система на ез. Сребърна, както и за влиянието на редица екологични
фактори върху тях. Повишеният интерес на учените в Европейски мащаб към подобен род
изследвания, огромното биологично разнообразие и разнообразие от потенциални биологични
ресурси, както и националната значимост и множеството международни признания на защитената
територия, а от друга страна потенциалните заплахи от антропогенни замърсявания с тежки метали,
пораждат интереса и необходимостта от изследванията върху съдържанието на тежки метали в
макробезгръбначни организми.
Материали и методи
Езерото Сребърна се намира в североизточна България, на десния бряг на река Дунав
(44°06′52″ с. ш. 27°04′41″ и. д.), между речни километри 393 и 391. През периода 2009–2011 година са
извършени изследвания върху биоразнообразието и съдържанието на Pb, Zn и Cu в
макробезгръбначни организми от ез. Сребърна.
За съдържание на Pb, Zn и Cu са изследвани общо 90 проби от 15 доминиращи таксона
макробезгръбначни (от общо установени 25): Chironomidae, larvae, Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758),
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758), Radix peregra (Müller, 1774), Gyraulus albus (Müller, 1774),
Caenis horaria (Stephens, 1835), Gammarus sp., Cymatia coleoptrata (Fabricius 1777), Sigara sp., Anisus
sp., Ilyocoris cimicoides (Linnaeus 1758), Ranatra linearis (Linnaeus, 1758), Enalagma cyathigerum
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(Charpentier, 1840), larvae, Dytiscus marginatus (Linnaeus, 1758) и Gomphus flavipes (Charpentier, 1825),
larvae.
Биотопите са посещавани за събиране на материали през сезоните пролет, лято и есен на
трите години от периода на изследване.
При пробонабирането на макробезгръбначни организми са прилагани техники съгласно
изискванията на стандарт БДС EN 27828:2004, Рамкова Директива за водите (Директива 2000/60/ЕС)
и Наредба 1/2011 за мониторинг на водите. Приложен е адаптиран вариант на методика за
мултихабитатно пробонабиране по AQEM/STAR (Cheshmedjiev и др., 2011). Методика за
пробоподготовка на проби от макробезгръбначни. Пробите се изсушават при 60°С до въздушно сухо
тегло и се смилат до еднородна маса. От изсушената проба се претегля 1 g. Притеглената маса се
поставя се в колба за йодно число от 100 ml и се добавя 1-2 ml бидестилирана вода. След това към
пробата се прибавят 15 ml смес от к.HNO3 и к.HClO4. Така получения разтвор престоява 24 часа при
стайна температура, след което се изпарява до влажен остатък на пясъчна баня. Влажният остатък се
прехвърля количествено в епруветка и се довежда до краен обем - 10 ml с 1n HCl.
Тъй като повечето изходни данни имат агрегирано разпределение, при проверка на хипотези
са използвани главно непараметрични методи: коефициентът на рангова корелация на Spearman (r S) е
използван за проверка на асоциацията между променливите. Всички резултати със стойности р <0,05
се считат за значими. Сравняването на разпределенията на анализираните параметри е извършвано с
тест на Kruskal-Wallis (H, Kruskal-Wallis Oneway Nonparametric AOV) и х2 - анализ. Тестовите са
рангови и проверяват нулевата хипотеза, че сравняваните независими случайни извадки произлизат
от съвкупности с еднакви разпределения и параметри на локализация. За статистическа обработка на
данните са използвани програмните продукти, MS Excel (Microsoft, 2010), BioDiversity Pro (McAleece,
1997) и Statistica 10 (StatSoft, Inc., 2011).
Резултати и обсъждане
Проследени са измененията в съдържанието на Pb, Zn, и Cu при доминиращи таксони
макробезгръбначни организми от сладководната екосистема на ез. Сребърна (Фигура 2).
Открояват се големи различия, при отделните таксони. Всички те са статистически значими
(за Pb - HK-WPb=41,47, p=0,0005; χ2Pb=51,83, p=0,01, dF=32; за Zn - HK-WZn=43,46, p=0,0002; χ2Zn=275,33,
p=0,0, dF=32; за Cu - HK-WCu=37,64, p=0,002; χ2Cu=60,20, p=0,002, dF=32). Oсобеностите в биологията и
развитието на установените таксони са от съществено значение за усвояването на елементите Pb, Zn и
Cu от съответните местообитания на езерната екосистема (F Pb=44,99, p=0,0001, dF=16; за Zn –
FZn=45,09, p=0,0001, dF=16; за Cu – FCu=44,65, p=0,0002, dF=16).
Най-високи стойности за съдържание на Pb, Zn и Cu са определени за хищния вид Ranatra
linearis (Pb - 153,10±25,62 и от 92,84 - 153,10 mg/kg; Zn - 898,23±111,70 и от 613,24 - 952,71 mg/kg; Cu
- 354,87±59,03 и от 255,00 - 452,98 mg/kg). По отношение съдържанието на Pb, след R. linearis, но с
над два пъти по-ниски стойности са представени ларвите на детритофага Gammarus sp. и на хищника
G. flavipes (76,00±24,05 mg/kg и 61,91±17,64 mg/kg, съответно). Следват всеядните представители от
Pulmonata: A. vortex, R. peregra, P. corneus и L. stagnalis. В черупките на L. stagnalis и P. corneus,
според получените резултати, се натрупват по-високи количества Pb, отколкото в мускулите на
охлювите. Според Brix et al. (2012), Pb и Ca постъпват по едни и същи транспортни системи в
организма. В младите Lymnaea stagnalis са с повишен прием на Ca във връзка с изграждането на
черупката. При високи концентрации на Pb в околната среда, то постъпва заедно с Ca при
изграждането на черупката. Ahearn et al. (1994) установяват, че при гръбначните организми Pb и Ca са
антагонисти защото се конкурират за Ca 2+ канали за транспорт през мембраните. При Lymnaea
stagnalis в ембрионалните и ювенилни стадии липсва специфичен йонен канал за транспорт на Ca 2+.
Ca навлиза в клетките чрез 2Na+/1H+ совалка. Според редица други изследвания (Ebanks, 2010; Ebanks
et al. 2010a, 2010b; Brix и др., 2011, 2012) Pb използва същия път на навлизане в клетките. При
използването на неспецифичен йонен канал, двата елемента не се конкурират за навлизане в клетките
на безгръбначните организми. При тях Pb и Cа не се явяват антагонисти. При изграждане на
черупката Lymnaea stagnalis инкорпорира и двата елемента.
Видовете от клас Gastropoda са подходящи за оценка на съдържанието на елементи във
водните местообитания, благодарение на тяхната сравнително висока честота на срещане, широко
разпространение във водните среди и тяхната ограничена мобилност (Elder и Collins 1991). Те са
толерантни към високи стойности на замърсявания с тежки метали (Bogatov и Bogatova, 2009).
За останалите изследвани макробезгръбначни средните стойности на Pb са в интервала от 2,83
mg/kg до 10,62 mg/kg, като най-ниската измерена средна стойност за съдържание на Pb e за хищния
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вид от Coleoptera Dytiscus marginatus (2,83±1,80 mg/kg). Стойностите за съдържание на Pb при
различните таксони макробезгръбначни от ез. Сребърна са по-високи спрямо установените от други
автори за други сладководни екосистеми от водосбора на р. Дунав (Duran и др., 2003; Vítek и др.,
2012; Bogatov и Bogatova, 2009; и др.).

Фиг.1. Съдържание (mg/kg) на Pb, Zn, Cu в изследваните макробезгръбначни от ез. Сребърна

По отношение на съдържанието на Zn с най-високо съдържание, макар и с незначима разлика
след това на R. linearis се подреждат хищния I. cimicoides и фитoфага Sigara sp. С по-ниско
съдържание на Zn са детритофага C. horaria и всеядния A. vortex (съответно 640,91±64,76 mg/kg и
365,97±29,44 mg/kg), следвани от G. аlbus, C. coleoptrata, E. cyathigerum, P. corneus, Gammarus sp.
Всички останали изследвани таксони са с по-ниско съдържание (Фигура 1).
При изследваните макробезгръбначни от ез. Сребърна са установени по-високи стойности за
съдържание на Zn в сравнение с тези по други автори от Дунавски водосборен басейн (Bogatov и
Bogatova, 2009; Duran и др., 2003; Spurný и др., 2002; Vítek и др., 2007, 2012).
Интерес представляват различията в концентрациите на Zn, установени в черупки и мускули
при Lymnaea stagnalis. При мускулите концентрацията на Zn е над десет пъти повече, отколкото в
черупката. При Planorbarius corneus също се установява по-високо съдържание на Zn в мускулите,
отколкото в черупката, но в по-малки граници на вариране. И при двата вида съдържанието на Pb е с
по-високи стойности в черупката, а съдържанието на Zn е с по-високи стойности при мускулите.
По отношение съдържанието на Cu при макробезгръбначните ясно се откроява R. linearis с
изключително високи стойности за съдържание на този елемент спрямо всички останали таксони
(354,87±59,03 mg/kg), следвана от тези на Gamarus sp. (42,00±8,46 mg/kg). Интересни различия са
получени по отношение съдържанието на Cu в изследваните проби от черупки и мускули на P.
corneus и L.stagnalis, подобни на тези за Zn. Мускулите на L. stagnalis съдържат около 9 пъти повече
Cu, отколкото черупката (28,32 mg/kg и 3,01 mg/kg, съответно), а мускулите на P. corneus съдържат
около 3 пъти повече Cu, отколкото в черупката (17,34±1,07 mg/kg и 5,45±1,64 mg/kg, съответно).
Подобни резултати са получени и от други автори (Bogatov и Bogatova, 2009; Croteau и др, 2007).
Според Wood (2001), Grosell и др. (2002) и Aselagе (2011) Ca се явява антагонист на Cu в
организма на Lymnaea stagnalis. L. stagnalis са почти постоянно в контакт с водата. Водата се явява за
тях основен източник за постъпване на Cu. При положение, че са установени високи стойности на Cu
в седиментите, според тях е възможно високите стойности на елемента да постъпват и от
седиментите. Установено е обаче, че съдържанието на Cu в седиментите не оказва толкова голямо
влияние върху съдържанието в макробезгръбначните, колкото съдържанието на елемента във водата
и в храната. Устойчивост на Cu в седиментите е много по-висока, отколкото във водата. Cu може
бързо да се отлага в утайките, в зависимост от нивата на рН, твърдостта и др. (Flemming и Trevors,
1989; WHO, 1998). Това определя седиментите като възможност да задържат различни елементи,
които в последствие да се връщат в кръговрата.
Наличието на Cu в елементи от хранителната верига е друг възможен път на постъпване на
елемента в L. stagnalis. L. stagnalis няма пътища за очистване от Cu, поради което става потенциална
заплаха за консументите от по-високи трофични нива. Тази причина, обаче дава възможност за
индикация на концентрациите на елемента в околната среда. При наличие на високи фонови нива на
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Cu във водната среда, има възможност за поемане на токсични нива на Cu от водата и чрез
постъпване по хранителната верига (Aselagе, 2011). Подобни резултати са съобщавани и от
изследванията на други автори за водосбора на р. Дунав ( Duran и др., 2003; Spurný и др., 2002, 2009;
Vítek и др., 2012).
Хранителните предпочитания показват, че високите концентрации на елементи в
изследваните макробезгръбначни постъпват на първо място от безгръбначните, с които се хранят. В
хранителният спектър на макробезгръбначните с по-ниски стойности на Pb, Zn и Cu се включват
разлагащи се органични остатъци, макрофити и водорасли. Несъмнено постъпването на елементите е
свързано и с наличието им във водната среда и седиментите.
Изключително значими корелации (p<0,001) между съдържанието на Pb в макробезгръбначни
и води са установени за Cymatia coleoptrata (rsPbвода=0,55), Sigara sp. (rsPbвода=0,84), Gomphus flavipes
(rsPbвода=0,76) и Ranatra linearis, при която корелационните зависимости по отношение съдържанието
на Pb са изключително значими и спрямо съдържанието на елемента в седиментите (rsPbвода=0,86 и
rsPbседименти=0,72). Това е установено и за вида Enalagma cyathigerum, но само спрямо съдържанието на
елемента в седиментите (r sPbседименти=0,72). Изключително значими корелации между съдържанието на
Cu в макробезгръбначни и седименти са установени за Gammarus sp. (rsCuседименти=0,63), Cymatia
coleoptrata (rsCuседименти=0,86), Ilyocoris cimicoides (rsCuседименти=0,63), Enalagma cyathigerum
(rsCuседименти=0,54), Sigara sp. (rsCuседименти=0,69) и единствено за Dytiscus marginatus изключително
значими корелации със съдържанието на Cu във водата (r sCuвода=0,58). За Zn не са установени
изключително значими корелации (p<0,001). При Chironomidae са установени много значими
корелации (p<0,01) между съдържанието на трите елемента в ларвите на таксона и съдържанието им
във водата на езерната екосистема. Много значими корелации за установени също между
съдържaнието на Pb в Ilyocoris cimicoides и Dytiscus marginatus и това във водата. Много значими
корелации между съдържанието на Cu в макробезгръбначни и води е установено за Ilyocoris
cimicoides, Sigara sp., Gomphus flavipes и Ranatra linearis като при последните два вида такава
корелационна зависимост е регистрирана и спрямо съдържанието на елемента в седиментите. Много
значими корелации между съдържанието на Cu в макробезгръбначни и седименти е регистрирано и
за Cymatia coleoptrata, Caenis horaria, Anisus vorex и Planorbarius corneus.
Таблица 1. Стойности на фактора на биоконцентрация (BCF=Cмакробезгръбначни/Cводи) за Pb,
Zn и Cu при макробезгръбначни и води
Таксон
Gammarus sp.
Cymatia coleoptrata
Ilyocoris cimicoides
Enalagma cyathigerum
Dytiscus marginatus
Sigara sp.
Gomphus flavipes
Ranatra linearis

Pb
1617,02
225,94
163,66
182,36
60,19
127,66
1317,13
3257,38

Zn
1205,97
1273,28
5357,83
1176,97
727,15
5158,21
1051,88
5362,57

Cu
3111,11
2425,41
2184,22
423,26
1651,56
1185,19
176,37
26286,40

Стойностите на фактора на биоконцентрация (BCF=Cмакробезгръбначни/Cводи) на
изследваните тежки метали при макробезгръбначни са най-високи при Ranatra linearis. Най-високи
стойности за BCF са установени за Cu при Ranatra linearis (BCFCu=26286,40), Gammarus sp.
(BCFCu=3111,11) и Cymatia coleoptrata (BCFCu=2425,41). Най-висока стойност на BCF за Zn е
установена при Ranatra linearis (BCFZn=5362,57), Ilyocoris cimicoides (BCFZn=5357,83) и Sigara sp.
(BCFZn=5158,21). Най-високата стойност за фактора на биоконцентрация за Pb e установена при
Ranatra linearis (BCFPb=3257,38), следвана от Gammarus sp. (BCFPb=1617,02) и Gomphus flavipes
(BCFPb=1317,13).
Стойностите на фактора на биоконцентрация (BCF=Cмакробезгръбначни/C седименти) на
изследваните тежки метали при макробезгръбначни са най-високи за Ranatra linnearis. Най-високи
стойности за BCF са установени за Cu при Ranatra linearis (BCFCu=11,86), Gammarus sp. (BCFCu=1,40)
и Cymatia coleoptrata (BCFCu=1,10). Най-висока стойност на BCF за Zn е установена при Ranatra
linearis (BCFZn=9,70), Ilyocoris cimicoides (BCFZn=9,69) и Sigara sp. (BCFZn=9,33). Най-високата
стойност за фактора биоконцентрация при Pb e установена при Ranatra linearis (BCFPb=5,25),
следвана от Gammarus sp (BCFPb=2,60) и Gomphus flavipes (BCFPb=2,12). Таксоните R. linearis, I.
cimicoides, D. marginatus, C. coleoptrata, Sigara sp. и Chironomidae се открояват като биоиндикатори за
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съдържанието на елементите във водата, а Gammarus sp., E. cyathigerum, C. horaria, R. linearis, Sigara
sp., R. peregra и G. flavipes се открояват като биоиндикатори за съдържанието на елементите във
седиментие.
Таблица 2. Стойности на фактора на биоконцентрация (BCF=Cмакробезгръбначни/Cседименти)
за Pb, Zn и Cu при макробезгръбначни и седименти
Таксон
Gammarus sp.
Cymatia coleoptrata
Ilyocoris cimicoides
Enalagma cyathigerum
Dytiscus marginatus
Sigara sp.
Gomphus flavipes
Ranatra linearis

Pb
2,60
0,36
0,26
0,29
0,10
0,21
2,12
5,25

Zn
2,18
2,30
9,69
2,13
1,32
9,33
1,90
9,70

Cu
1,40
1,10
0,99
0,19
0,75
0,54
0,08
11,86

Заключение
Макробезгръбначните от ез. Сребърна се отличават с високи концентрации на Pb, Zn и Cu.
Ranatra linearis се изявява като вид, който съдържа най-високи концентрации Pb, Zn и Cu.
Видовете Ranatra linearis, Ilyocoris cimicoides, Sigara sp., Caenis horaria и Anisus vortex
съдържат най-високи концентрации Zn. Видовете Ranatra linearis, Gammarus sp. и Gomphus flavipes
съдържат най-високи концентрации Pb, а Ranatra linearis и Gammarus sp. – най-високи концентрации
Cu.
Високите количества за Pb, Zn и Cu в макробезгръбначните превишават стойностите,
установени в множество проучвания обхващащи водосбора на р. Дунав.
Oсобеностите в биологията и развитието на установените таксони макробезгръбначни са от
съществено значение за усвояването на елементите Pb, Zn и Cu от съответните местообитания на
езерната екосистема. Макробезгръбначни натрупват Pb, Zn и Cu в следния ред Zn>Pb>Cu.
Елементите Pb, Zn и Cu избирателно се акумулират от определени таксони макробезгръбначни.
Високите количества Pb, Zn и Cu постъпват в макробезгръбначните организми основно с храната.
Чувствителни таксони макробезгръбначни по отношение съдържанието на Pb в седиментите
се изявяват Gammarus sp., Enalagma cyathigerum, Ranatra linearis; на Zn таксоните Gammarus sp.,
Enalagma cyathigerum, Sigara sp., Radix peregra, Lymnaea stagnalis; на Cu Ilyocoris cimicoides,
Enalagma cyathigerum, Sigara sp. Като чувствителни таксони макробезгръбначни за съдържанието на
елементите във водата на езерото са изявени Gammarus sp., Cymatia coleoptrata, Ilyocoris cimicoides,
Dytiscus marginatus, Sigara sp., Gomphus flavipes, Ranatra linearis. Данните определят различните
групи макробезгръбначни организми със специфична чувствителност към съдържанието на Pb, Zn и
Cu във водата и седиментите, което е пряко свързано с техния начин на живот.
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